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Platform
De redactie van Brabants presenteert u elk kwartaal vol en-
thousiasme allerlei fraais dat gerelateerd is aan Brabantse taal. 
Die geestdrift levert telkens zo veel artikelen op, dat niet alles 
kan worden geplaatst. 

Toch wil de redactie meer doen dan alleen maar laten zien wat 
ze zelf interessant en waardevol vindt. Brabants moet ook een 
platform zijn voor andere mannen en vrouwen die iets te bie-
den of te melden hebben op het terrein van Brabantse taal: we-
tenschappers, verhalenschrijvers, dichters, componisten, zan-
gers, tekstschrijvers, kortom alle mensen die actief en creatief 
bezig zijn met een Brabantse taal. 
Dat is een van de redenen waarom we deze keer ook een ru-
briek ’Ingezonden’ hebben. Een rubriek die natuurlijk best een 
vervolg kan krijgen.
Daarnaast heeft Brabants ook ditmaal tal van smakelijke en 
smaakvolle gerechten op het menu. De weer fraai uitgevoerde 
‘Inhoudsopgave’ laat dat meteen al aan u zien. Wat daarbij mis-
schien opvalt, is dat toevallig de regio Tilburg deze keer nogal in 
de schijnwerpers staat. Niet vreemd natuurlijk, als u weet dat 
juist in deze regio veel mensen zich actief en creatief bezighou-
den met hun dialect. 
Zo was Cor Swanenberg te gast bij Ivo en Guido de Wijs, van 
oorsprong twee rasechte Brabanders. Ed Schilders bespreekt 
weer een prachtige (en zeldzame) kleurenprent van Cees Rob-
ben, die in Goirle woonde. Tevens besteden we aandacht aan de 
Tilburgse versie van een beroemd stripverhaal: De avventuure 
van Kuifje, De sieraoj van Bianca Castafiore. In dit knap ver-
taalde verhaal worden twee versies van het Tilburgs gebruikt, 
te weten de volkse en de deftige.
Maar het is niet alleen Tilburgs wat de klok slaat, hoor. Wat heb-
ben we bijvoorbeeld genoten van Walter Evenepoel, tijdens de 
Brabantse Streektaaldag in Lieshout. Met die indrukwekkende 
en innemende persoonlijkheid uit het Belgische Pajottenland 
(ten zuiden van Brussel, maar toch Brabants) willen we u graag 
nader laten kennismaken.
En uiteraard hebben we weer prachtige verhalen en gedichten 
voor u, naast onze vaste rubrieken en ander moois.
Tot slot vertellen wij u graag, dat met name veel vrouwen als 
compliment voor Brabants hebben: het voelt zo lekker in je 
handen. Wij vragen u dan ook heel vriendelijk: laat u alstublieft 
ons blad deze keer ook eens aan een aantal mensen in uw om-
geving voelen. Wellicht levert dat weer nieuwe abonnees op, 
want die zijn nog steeds van harte welkom.
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COR SWANENBERG

Waren jullie ouders ook met taal en muziek begaan?
Guido: ‘Vader had leraar Nederlands willen worden, maar hij 
moest al gauw geld gaan verdienen. Zo kwam hij te werken bij een 
banketbakker.’
Ivo: ‘Maar dat zoete stond hem snel tegen. Hij voelde meer voor de 
hartige kant van het smaakpalet. Hij schreef liedjes voor feestjes 
en partijen en moeder maakte meer literair werk. Ze schreef een 
prachtig stuk over Vliegeren en liet dat horen op onze trouwdag. Ze 
schreef ook liedjes op de wijs van Jules de Corte. Nee, we hebben 
het van geen vreemden.’

De gebroeders De Wijs fans noemen van Cees Robben is een un-
derstatement. Ik was erbij toen Ivo op 19 februari 2002 (bij Boer-
ke Mutsaers) een speech hield over deze legendarische volkse car-
toonist. Cees Robben en de Prent van de Week waren een begrip ten 
huize van De Wijs. Ivo vertelde dat zijn vader Theo de tekenaar van 
veel ‘mogelijk materiaal’ heeft voorzien. Op het symposium van 
de Stichting Tilburgse Taol in 2002, toen er 429 originele prenten 
van Cees Robben aan de erfgenamen werden overhandigd, mocht 
ik daar ook een lezing houden over het taalgebruik van Robben. 
Guido declameerde bij die gelegenheid enkele gedichten van Cees. 
Op die middag bleek dat de heren De Wijs goed ingevoerd waren 
in het werk van Robben. Dat zijn prachtige gegevens die ons ar-
tikel te stade komen. Dankzij onze mederedacteur Ed Schilders 
hebben we goede contacten met de Stichting Cees Robben en dat is 
belangrijk om toestemming te krijgen voor het opnemen van tekst 
en prent.

Wat kunnen jullie nog meer vertellen over de betrekkingen van 
familie De Wijs met Cees Robben?
Guido: ‘Ed Schilders moedigde mij aan om een onderzoek te doen 
naar de suggesties van mijn vader en de Prenten van de Week van 
Cees Robben. Ik ontdekte toen dat Robben minstens tweehonderd 
suggesties van mijn vader heeft gebruikt. Ed heeft me daarbij ove-
rigens fantastisch geholpen. Ik heb over mijn onderzoekje een 
stukje geschreven in het Tilburgs Prentebuukske Deel 10 Grôot fist 
meej klèèn èèrepel, uitgekomen ter gelegenheid van de honderdste 
geboortedag van Cees Robben (onder redactie van Ed Schilders). 
Begin jaren zestig begon vader komische uitspraken van klanten 
en leveranciers te verzamelen. Hij schreef in totaal ruim dertig 
brieven met tips aan Robben, in de periode van maart 1962 tot fe-
bruari 1975 (vader stierf in 1975). Ik bezit alle suggesties van mijn 
vader die hij aan Robben stuurde (vader schreef zijn suggesties 
eerst in klad in een schriftje, en stuurde ze getypt toe aan Robben). 
Mijn moeder is ooit begonnen met het inplakken van de Prent, 
maar het ging niet altijd systematisch. Mijn zus Candida kent ie-
mand die echt alle Prenten systematisch heeft ingeplakt en ze doet 
moeite die in haar bezit te krijgen. Ikzelf heb negen schriftjes met 
uitgeknipte Prenten van de Week. 
In 1966 trok vader de stoute schoenen aan en vroeg Robben om 
een tegenprestatie. Hij vroeg om een prent die hij bij zijn naderen-

aan de Tuinstraat waar ik op tienjarige leeftijd 
heen verhuisde… Onze ouders waren oer-Til-
burgers. Moeder Jet was kleuterleidster en vader 
Theo was de bourgondische cuisinier-cateraar 
van Den Edelen Hertog. Wij waren zeer gewenste 
kinderen en kwamen in een warm nest terecht. 
Na mij kwamen er nog vier… Ik kom echt graag 
naar Brabant en heb met wijlen Drs. P het Zoe-
avenmuseum in Oudenbosch nog bezocht. Daar 
ontmoetten we een plaatselijke gids die vertelde 
dat er pantoffels van de paus te bewonderen wa-
ren, ‘mar de konterfore ware himmaol plat gelôo-
pe’… Drs. P vroeg aan mij waar de gidsende me-
vrouw het over had… 
Bij ons thuis kon echt alles! We hebben als kin-
deren ooit de hele Efteling nagebouwd in onze 
grote huiskamer. En die toestand mocht maan-
den zo blijven. Elk kind had zijn eigen kerst-
stal. Ik heb trouwens ook gedichten gewijd aan 
Tilburg, zoals De brug terug, De belt en Tilburg 
(Koningshoeven 92).’

heel rooms. Zodra wij op leeftijd waren, moes-
ten we misdienaar worden bij de zusters van 
het Cenakel.’ 
Ivo: ‘De stad had in mijn studententijd wel iets 
verstikkends. Die pastoors en dat ‘textieltuig’ dat 
de dienst uitmaakte… Ik heb een periode gehad 
dat ik niet aan Tilburg herinnerd wilde worden, 
maar dat is helemaal omgeslagen na het lezen 
van Great Expectations. Daarin is de wees Pip 
de hoofdfiguur die van het platteland naar de 
stad gaat, breekt met zijn verleden en een snob 
wordt. Ik dacht meteen: trap nou niet in diezelf-
de valkuil. Ik ben mijn zachte g en mijn zuide-
lijk accent gaan koesteren… Ik kom heel graag 
naar mijn geboortestad. Bij de Hasseltse kapel, 
een van de mooiste plekken van Tilburg, kan ik 
heerlijk wegdromen… Ons geboortehuis aan de 
Hoevenseweg staat er altijd nog en ook het pand 

Zijn dichterstalent heeft naast aanstekelijk light verse ook veel 
fraaie liedteksten opgeleverd. Hij is vaak gelauwerd; Edison, Gou-
den Harp, Zilveren Griffel en de Kees Stip-prijs voor light verse, om er 
maar een paar te noemen. Op zoek naar Brabantse elementjes in 
zijn poëzie raken we onder de indruk van zijn virtuoze veelzijdig-
heid. Het taalplezier spat er vaak van af. We vonden in het hilari-
sche gedicht Quiz de slotstrofe:

Welke koe – we gaan besluiten
Brengt u dadelijk naar buiten
Met een dankwoord en houdoe?
(Niemand? Jammer!)
Dat is de Merci-beau-koe

Uit Vroege Vogels’ Zwanezang

Guido de Wijs (1947), de jongere broer van Ivo, is eveneens van 
taal bevlogen. Ook hij heeft zijn sporen verdiend in onderwijs, ca-
baret en schrijverschap. Hij presenteerde onder meer het populair-
wetenschappelijke programma Daar vraag je me wat op tv en was 
de ‘tv-professor’ in het programma Zeker weten. Hij is columnist 
voor het AD Amersfoort. Op CuBra staan een zestal zeer lezens-
waardige Brabantse columns van hem. Eens komt de dag! gaat over 
de paus en het bezoek aan een devotionalia-beurs in Eindhoven. 
Hij verwoordt hier trefzeker het gevoel van veel katholieken van 
voorheen. 
We zijn verguld met de instemming van de gebroeders om een 
vraaggesprek met hen te houden. Dat vindt plaats ten huize van 
Ivo, een riant appartement zes hoog op het Java-eiland. We worden 
hartelijk ontvangen met koffie en gebak en we voelen ons meteen 
welkom en op ons gemak. In de living staat de kerststal opgesteld 
(het is half januari). De broers vertellen goed en graag en hebben 
prachtige humor.

We steken van wal met onze vragenlijst:

‘Hoe kijken jullie terug op Tilburg?’
Guido: ‘Wij zijn op de wereld gekomen in een bad van liefde. Moe-
der hield van kinderen, maar door de omstandigheden (ze zijn 
getrouwd in 1941) zijn er pas na de oorlog nakomelingen gear-
riveerd. Twee jongens en drie meisjes. Ze had er lang naar uitge-
zien. Ze werkte altijd al met kinderen op Kleuterheil. Moeder was 

Ivo en Guido de Wijs zijn ‘geëmigreerde’ Tilburgers. Guido woont 
in Amersfoort en Ivo in Amsterdam.
Ivo de Wijs (1945) is landelijk bekend als cabaretier, schrijver/dich-
ter en presentator. Hij begon zijn loopbaan als leraar Nederlands. 
Veel lezers zullen hem kennen van het radioprogramma Vroege 
Vogels dat hij twintig jaar lang presenteerde en van zijn Literair 
Variété of Kabaret Ivo de Wijs. Wanneer je hem op internet opzoekt, 
valt de indrukwekkende lijst aan publicaties op. 

Ivo (rechts) en Guido de Wijs 
Foto Jan van de Veerdonk

Ivo en Guido de Wijs Terug naar Tilburg en Cees Robben
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Naarmate ons verblijf vordert, wordt de sfeer nog ge-
moedelijker. Ivo vertelt dat hij ooit het Tilburgs Dictee 
heeft geschreven. Waarschijnlijke titel Puk en Muk… 
We zijn de koning te rijk als de heren ook nog enkele ge-
dichten van Robben willen inspreken voor de luisterbox 
bij Brabants.
Ik vertel dat ik, samen met mijn vrouw, Cees Robben 
ooit bezocht heb in de Bergstraat in Goirle en dat ik het 
geweldig vond deze bijzondere man te ontmoeten. In de 
hal hing zijn mooie gedicht Welkom in de wonderschôone 
wèèreld. Onze ontmoeting destijds was hartelijk. Robben 
(met pet) maakte een lichtelijk verlegen indruk toen we 
onze bewondering overbrachten. Het viel mijn vrouw op 
dat Cees zo’n mooie handen had.
Ivo zal voornoemd welkomstgedicht voorlezen en zegt 
dat ‘De Wijzen’ geen van allen Robben ooit ontmoet heb-
ben. Ook vader niet. Guido heeft beloofd onder andere 
De Krùik voor te dragen. 

Na de opnamen wordt onze gastheer onrustig en gaat 
snel voor de lunch zorgen. ‘Dit noemen ze in Amster-
dam zult. Onze Tilburgse slager Lejeune zou hierbij in 
huilen uitbarsten...’
Na de maaltijd vertrekken we voldaan naar het zuiden. 
Het is heerlijk zulke getalenteerde mensen te mogen on-
dervragen en daarbij zo veel broederlijke gelijkgestemd-
heid te ervaren.  

*Voor de Tilburgse columns van Guido de Wijs op 
CuBra zie: 
http://www.cubra.nl/auteurs/guidodewijs/welcome.htm
*Voor overzichten van de verzameling Tilburgs dialect 
door Theo de Wijs: 
http://www.cubra.nl/wtt/inhoud_aanvullingen.htm 

de zilveren bruiloft aan zijn vrouw kon geven. Hij ver-
zocht de tekenaar zelfs een kleurtje toe te voegen voor de 
feestelijke gelegenheid. 
De originele kleurenprent die Robben voor mijn ouders 
heeft gemaakt, heb ik in mijn bezit. Maar ik ben bereid 
om die ooit aan het archief Robben te schenken. Robben 
werkte eigenlijk altijd in zwart-wit. De prent heeft nooit 
in de krant gestaan, maar is wel enkele keren gepubli-
ceerd in boeken. Ik bezit ook de bedankbriefjes van Rob-
ben aan mijn vader.’

Robben schreef: ‘Oew briefke heej me deugd gedaon. Met 
plezier heb ik Uw schôôn Tilburgs bestudeerd en als liefheb-
ber van de prent, zult U in de komende weken Uw geestespro-
ducten verwerkt zien. U begrijpt dat het moeilijk is om aan 
d’n draai te blijven... maar zo’n briefje geeft den burger moed, 
en ‘d’n ammezuur’ om er mee door te gaan. Ik dank U zeer 
voor deze vriendelijke geste, en houd me in de toekomst aan-
bevolen voor zulke leuke tips.’
En in een andere brief van Robben aan mijn vader staat: 
‘Vooreerst mijn oprechte dank voor het tilburgs veldbouquet 
dat U mij geheel belangeloos hebt toegezonden.’

Ivo: ‘Robben heeft ons met taal en tekening geraakt. Hij 
wist met het Tilburgs om te gaan als geen ander. Je zult 
bij hem geen grammaticale fouten vinden.’

Wat zijn voor jullie de  mooiste Tilburgse dialectwoor-
den?
Guido: Meepesaant natuurlijk, maar dat is nu door 
Marc-Marie Huijbregts opeens wel erg bekend gewor-
den.
Ivo: ‘Meepesaant zou flauw zijn, maar ik vind ’n tas koffie 
en affeseere ook wel mooi.

Jullie zijn rooms-katholiek opgevoed. Als je in Tilburg 
opgegroeid bent, moet je wel haast zeker bij fraters in 
de klas hebben gezeten. Jullie zijn misdienaar geweest. 
Jullie hebben iets met devotionalia. Hebben jullie nooit 
geen aanvechting gehad om priester te worden?

Ivo: ‘Ja ik had even roeping, maar het duurde maar een 
weekend. Het was meer een puberteitskronkel, denk 
ik. Maar roepingen kwamen er in onze jeugd veel voor. 
Er was een mevrouw die zei: “Wij gaan nooit naar een 
badplaats in de zomer, want wij hebben een zoon op het 
seminarie..!”’

Hoe gelovig zijn jullie nu nog?
Ivo: ‘Geheel niet meer. Ik citeer mijn vrouw Elleke: “Ivo 
is een roomse jongen die niet meer gelooft.” Toen ik in 
Amsterdam Nederlands ging studeren was ik negentien. 
Ik werd nog lid van de katholieke studentenvereniging. 
Ik ontmoette Pater van Kilsdonk, maar ook dat heeft me 
niet voor geloofsafval kunnen behoeden.’ 
Guido: ‘Ik ben meer een pret-katholiek. Ik heb Christof-
fel nog op het dashboard in de auto en ik ga graag een 
kerk binnen om een kaarsje op te steken. Wij zetten nog 
altijd een kerstgroep.’

Ivo heeft een verzameling van heiligenbeelden en schrijft 
columns over heiligenlevens in het blad Devotionalia. We 
willen graag weten hoe dat zo is gekomen.
‘Ik moest veel naar de kerk en ik kreeg al gauw een 
missaal waarin heiligenlevens beschreven stonden. Dat 
vond ik wel interessant. En toen ik later een keer het blad 
Devotionalia onder ogen kreeg, dacht ik: Daarin zou ik 
wel wat willen schrijven en ik nam contact op met pater 
Dagobert Gooren. Mijn bijdrage zou zeer welkom zijn. 
Sindsdien schrijf ik over de heiligen.’

En die verzameling? 
‘Toen mijn ouders gestorven waren en de boedel werd 
geruimd, kreeg ik de beelden van Maria, Jozef, Theresia 
en Antonius en daarna kwamen er steeds meer mensen 
die beelden bij mij bezorgden. Nu heb ik er zo’n 150.’
We zien de heiligen die in het nevenvertrek boven twee 
kolossale kasten staan opgesteld.

Jullie zijn allebei gepensioneerd. Wat is nu het mooiste 
dat je gedaan hebt in je carrière? 
Ivo: ‘Privé was ik nooit zo gelukkig als toen ik jonge va-
der was, maar professioneel denk ik dat het schrijver-
schap mij het meeste voldoening heeft gegeven. Zeker 
ook het liedjes maken hoort daarbij. Ik ben trots op lied-
jes als De seizoenen komen terug, de jaren niet, De wals van 
weleer en Een tweedehands jas dat ik voor Kinderen voor 
Kinderen schreef. 
Guido: ‘Schrijven is voor mij ook het liefste wat ik doe. 
Het uitkomen van mijn boekjes Leuke stukjes en Jij bent 
een sieraad voor de stad beschouw ik als hoogtepunten.’

Is er ook sprake van kruisbestuiving tussen jullie?
Ivo: ‘Binnenkort gaan we samen optreden bij het 150-ja-
rig bestaan van het Koning Willem II Lyceum… (Dat zal 
ondertussen ongetwijfeld College heten.)’

Ivo en Guido de Wijs  Foto Jan van de Veerdonk

Welkom in de wonderschôone wèèreld. Prent van 
29 mei 1970, Dank aan Stichting Cees Robben, 
Goirle 

De Kruik, prent van 26 november 1956 Dank 
aan Stichting Cees Robben, Goirle
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We besluiten de kleine reeks ‘Rob ben in kleur’ met de 
prent die door Guido de Wijs genoemd wordt in het in-
terview van Cor Swanenberg met Guido en zijn broer 
Ivo, elders in deze aflevering van Brabants. 

Robben heeft veel gelegenheidsprenten gemaakt, 
meestal als vriendendienst, maar voor zover bekend 

is dit de enige die hij zelf heeft ingekleurd. Het betrof dan 
vaak ‘gebruiksgrafiek’, zoals uitnodigingen en geboorte- of 
huwelijkskaarten. Deze prent gedenkt de verzilvering van 
het huwelijk van de ouders van Ivo en Guido de Wijs in 
1966 maar heeft niets van die vluchtigheid. Het is duide-
lijk dat Cees Robben voor Theo de Wijs graag bereid was 
iets extra’s te doen. De vader van Ivo en Guido was im-
mers jarenlang Robbens ‘souffleur’ als het gaat om koddi-
ge uitspraken en dialoogjes, gegrepen uit het volle leven. 
De Wijs regisseerde in zijn verzoek aan Robben meteen 

ook maar beeld en tekst. Een ‘vrijend paartje op ’n bank-
je’, want zo was het begonnen, en op de achtergrond 
een molen, want ‘mijn vrouw is ’n molenaarsdochter’. 
Ook de eerste twee regels zijn een suggestie van De 
Wijs. Blijkbaar was een dergelijk dialoogje indertijd een 
bekende formule. Guido de Wijs noemde het ‘een soort 
versierpoging’ maar we mogen er toch ook een enigs-
zins verhuld huwelijksaanzoek in zien. 
Robben deed er echter nog een schepje bovenop door 
er de derde en vierde regel aan toe te voegen. Hij laat 
Theo de Wijs zeggen dat hij het teinemekaare – ‘meteen, 
zonder enige aarzeling’ – zou overdoen. Daardoor wordt 
de prent een accolade: zo is het begonnen in 1941, en zo 
denk ik, lieve molenaarsdochter, er in 1966 over.
Laat de gelegenheidstekst, rechtsboven, weg en deze 
prent had zo in de krant kunnen staan. Het is een echte 
‘Prent van de Week’ in een oplage van één.  

Cees Robben in kleur
ED SCHILDERSED SCHILDERS

verging het de zangeres Lizet van Beek - begeleid door 
Doré van Deijck op piano - die twee klassieke liederen 
van Bertolt Brecht ten gehore bracht en overdonderend 
afsloot met de Juwelenaria van Bianca Castafiore, gezon-
gen in het Tilburgs. (Zie pagina 11)

Wènne Klèts
Tegen tienen was het zo ver en werd het rijtje sprekers ge-
opend door de Tilburgse wethouder Marcelle Hen drickx 
en cultuurgedeputeerde Henri Swinkels. De laatste stak 
Hendrickx de loef af door het publiek niet in Standaard-
nederlands, maar in het Brabants toe te spreken. Daarna 
was het woord aan de juryvoorzitter die de auteurs Piet 
van Esch (63) en Henk Wittenberg (65) en  illustrator 
Danker Jan Oreel (53) uit Kloetinge als winnaars van de 
Dialectprijs van Noord-Brabant 2015 uit de hoge hoed to-
verde. Het drietal kreeg de Zachte G overhandigd en een 
bedrag van € 1000 ter ondersteuning van nieuwe dia-
lectprojecten. Ze ontvingen de prijs onder meer vanwege 
een viertal boeken; Wènne Klèts, Gin Gelul-Brabants voor 
beginners, Brabant-Daar brandt nog licht en Grutvaojers 
Skrifje. Voorzitter Jos Swanenberg uit het juryrapport: 
‘Het werk geeft een gevoel van herkenning maar soms 
ook van vervreemding, het geeft een glimlach en een 
schaterlach, het is mooi om te zien, het is leerzaam en 
leuk maar soms choqueert het ook.’
Gevraagd naar een eerste reactie antwoordde prijswinnaar 
Wittenberg: ‘Ik wist niet eens dat we genomineerd wa-
ren.’ Volgens zijn collega Van Esch was tussen het drietal 
sprake van ‘een logische samenwerking, want we delen 
een passie voor taal en voor de Brabantse eigenheid.’ Na 
afloop bleef het nog lang gezellig met twee zachte G’s.  

Vol verwachting klopt ons hart. Dat was op de avond van 
woensdag 18 november 2015 zo’n beetje de stemming 
in het MIDI theater in Tilburg, waar de Dialectprijs van 
Noord-Brabant 2015 zou worden uitgereikt. Aan de hand 
van presentator Frank van Pamelen werden genomi-
neerden en ruim tweehonderd bezoekers langs verschil-
lende artiesten naar het hoogtepunt van de avond geleid; 
de uitreiking van de Zachte G.

Twaalf kandidaten
Het was de tweede keer dat Erfgoed Brabant de Dialect-
prijs van Noord-Brabant uitreikte. De eerste editie vond 
plaats in 2013 met als winnaressen Petra Robben en Rian 
van Seeters met het project de Taal van Tilburg. De prijs 
is bedoeld voor een bijzondere prestatie op het gebied 
van de Brabantse dialectbeoefening. Erfgoed Brabant wil 
daarmee het imago van het Brabantse dialect bevorderen 
en initiatiefnemers van dialectprojecten in de schijnwer-
pers zetten. 
‘De criteria voor de Dialectprijs van Noord-Brabant be-
staan uit voorbeeldigheid en verdienste: de prijs is be-
doeld voor een activiteit van een of meerdere personen 
die het dialect in Noord-Brabant op een bijzondere 
manier voor het voetlicht gebracht hebben,’ zo luidt de 
omschrijving van Erfgoed Brabant. Kandidaten kunnen 
door iedereen worden voorgedragen.
Voor de prijs van 2015 werden dertien voordrachten voor 
twaalf kandidaten gedaan. Alle twaalf activiteiten wer-
den door de jury - bestaande uit Gerlaine Piters, Tim van 
der Avoird en Jos Swanenberg - beoordeeld als ‘waar-
devol en belangrijk voor de beeldvorming van het dialect 
in Noord-Brabant’. De eerste opdracht voor de jury was 
uit de kandidatenlijst een shortlist (kort rééjke) van vijf 
projecten samen te stellen. ‘En dat was al een moeilijke 
klus,’ liet juryvoorzitter Jos Swanenberg weten. 

De sieraaj van Bianca Castafiore
Om de spanning verder op te voeren, werd het hoogte-
punt nog even uitgesteld en het publiek in de tussen-
liggende tijd vermaakt met een keur aan optredens. Zo 
toonden Theo van Iersel, Gerard Steijns en Hans Hessels 
enkele fragmenten uit het stripboek De avventure van 
Kuifje, De sieraaj van Bianca Castafiore, een bestseller uit 
de Kuifje-reeks vertaald in onvervalst Tilburgs. Een wer-
kelijk schitterende uitgave, geïnitieerd en in het MIDI 
toegelicht door Hans-Georg van Liempd. Het tonen van 
de fragmenten en het voorlezen van de bijbehorende 
teksten bleek niet de meest gelukkige combinatie, maar 
deed niks af aan de kwaliteit van het stripboek. Veel beter 

RINY BOEIJEN

Zachte G naar Van Esch, 
Wittenberg en Oreel

Van links naar rechts: Gedeputeerde Henri Swinkels, Piet 
van Esch, Henk Wittenberg, wethouder Marcelle Hendrickx 
en Danker Jan Oreel.  Foto Frans v.d. Bogaard
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diger geweest en het Tilburgs dialect zou ook 
wat soepeler zijn overgekomen. Willy Vander-
steens strip werd in de eerste jaren door hem-
zelf ook in dialectvorm geschreven, het Ant-
werps, zoals hij dat geleerd had in de volkswijk 
waar hij opgroeide, De Seefhoek. Hergé was 
een echte burgerman uit Brussel die overigens 
met zijn schelmenstrip Quick en Flupke toch 
ook de volkse kant heeft opgezocht.
Door de jaren heen zijn de albums van Kuifje 
verschenen in meer dan honderd talen en di-
alecten. Omdat Hergé het niet toestond dat er 
na zijn dood nog nieuwe Kuifjeverhalen zou-
den uitkomen, is het natuurlijk niet mogelijk 
geweest een nieuw dialectverhaal te laten ver-
vaardigen. Het Tilburgse album van Kuifje is 
het tweede in Nederland in een dialectversie 
– eerder was er al een Twentse editie – maar in 
Vlaanderen zijn er al meerdere uitgaven ver-
schenen, onder andere in het Gents, Oostends 
en Kortrijks.

Woordenlijst
Achter in De Sieraoj van Bianca Castafiore is een 
woordenlijst opgenomen met daarin de ver-
klaring van de typische Tilburgse woorden en 
uitdrukkingen die in de tekst voorkomen. Ook 
Nederlandse woorden die een speciale opval-
lende Tilburgse uitspraak hebben en daardoor 
de moeite waard zijn, staan hierin vermeld. 
Opmerkelijk in het Tilburgs dialect zijn altijd 
de vele uit het Frans stammende woorden die 
opduiken. Deze invloed dateert nog uit de tijd 
van de Franse overheersing uit het begin van 
de negentiende eeuw. De meest typische in 
dit album voorkomende woorden zijn affeseere 
(avancer = opschieten), affronteere (affronter = 
beledigen), akkedeere (accorder = overweg kun-
nen met iemand), ambetaant (embêtant = ver-
velend), asseredeere (assurader = verzekeren), 
kernòllie (canaille = gemeen (vrouws)persoon), 
lammenteere (lamenter = klagen), meejpesaant 
(en passant = tegelijkertijd) en sebiet (subite = 
meteen).
Voor de vertalers was het een erg plezierige on-
derneming die met veel onderling overleg en 
contact tot stand is gebracht. Voor herhaling 
vatbaar!

De avventuure van Kuifje, De Sieraoj van Bianca 
Castafiore, uitgeverij Casterman in samenwer-
king met de Stichting Tilburgse Taol. Vertaald 
door: Hans Hessels, Theo van Iersel, Esther 
Nagtegaal-van de Ven en Ed Schilders. Winkel-
prijs € 7,50.
 

Slagerij van Kampen, die in de albums in de 
‘running gag’ voorkomt van het telefonisch 
verkeerd verbonden zijn, wilde bijvoorbeeld 
Slagerij Wim van der Pas wel inspringen. Zo 
wisten de initiatiefnemers onder andere ook 
nog een verhuisfirma, weekblad, steenhouwer 
en pianohandel te strikken om mee te doen. 
Als eis van de Erven Hergé en uitgeverij Cas-
terman geldt dat er niet mag worden getornd 
aan de geest van het beeldverhaal Kuifje. Dus 
geen grof vloekende personages, politieke stel-
lingnames of seksuele verwijzingen. Dus ge-
woon Kuifje zoals we hem kennen en kapitein 
Haddock die weliswaar vloekt maar het toch 
nog binnen de perken houdt. 

Geen Köfke
Voor het verhaal van Bianca Castafiore is ge-
kozen omdat het min of meer in onze regio 
speelt en de Tilburgse taal zodoende wat vlot-
ter en natuurlijker overkomt. Een Kuifje die 
in de Himalaya plat Tilburgs praat tegen zijn 
sherpa (Ik kan niemer hèrs òf geens!) of in de 
binnenlanden van het Amazonegebied met 
de indianen (Wèst hier tòch wèèrem!) komt erg 
vreemd over. 
De naam ‘Kuifje’ zelf zorgde wel voor een 
vertaalprobleem. In het Tilburgs is een kuifje 
een köfke maar de strip Kuifje wordt door de 
Tilburger nooit Köfke genoemd. Daarom is er 
toch gekozen voor de Nederlandse benaming. 
Al vertalend moet je trouwens constateren dat 
het Tilburgs dialect erg rijk is aan negatieve 
en relativerende woorden en uitdrukkingen 
en veel minder te bieden heeft als je naar ver-
talingen zoekt voor superlatieven als heerlijk, 
schitterend, verrukkelijk, et cetera. Ook qua 
beleefdheidsvormen en -uitdrukkingen is het 
armoe troef. Uiteraard is dit toe te schrijven 
aan de afkomst van de Tilburgse bevolking die 
te vinden is op het boerenland en in de tex-
tielfabrieken met het bijbehorende wat groffe 
en directe  taalgebruik. In Tilburg wordt nogal 
veel gemouwd! Hierdoor is het ook lastig ge-
weest om de meer deftige en plechtstatige taal 
van hoofdrolspeelster Bianca Castafiore naar 
gepast Tilburgs te vertalen. 

Volks
Kuifje is een strip die zich aanvankelijk vooral 
op de Vlaamse en Waalse bourgeoisie richtte. 
De albums zijn ook altijd wat luxer uitgevoerd 
en dus prijziger dan die van de meer volkse 
series als Suske en Wiske en de in Vlaanderen 
erg populaire Nero. Qua vertaalwerk was een 
Suske en Wiske-avontuur zonder meer eenvou-

De totstandkoming
Initiatiefnemer van dit project is de Tilburg-
se Kuifjekenner en -verzamelaar Hans-Georg 
van Liempd. Hij heeft hiervoor samenwerking 
gezocht met de Stichting Tilburgse Taol, onder 
voorzitterschap van Tim van der Avoird, die 
voor de vertaling moest zorgdragen en mee op 
zoek ging naar de benodigde fondsen. Uitge-
verij en tijdschriftendistributiecentrum Audax 
uit Gilze was uiteindelijk bereid als hoofdspon-
sor op te treden. Ook werden winkeliers en be-
drijven in het Tilburgse gevonden die de in het 
album voorkomende middenstanders wilden 
vertegenwoordigen en die voor die publiciteit 
een financiële bijdrage hebben geleverd. Voor 

Kuifje in Tilburg
Half november 2015 werd bij boekhandel Gianotten Mutsaers de 
Tilburgse dialectuitgave van de Kuifje-strip De Juwelen van Bianca 
Castafiore van tekenaar en scenarist Hergé (Georges Rémy, over-
leden in 1983) gepresenteerd. In het Tilburgs heet het album De 
avventuure van Kuifje, De Sieraoj van Bianca Castafiore. Kuifje en 
zijn vrienden en vijanden spreken in dit avontuur in onvervalst 
Tilburgs dialect.

Klassiek op z’n 
Tilburgs
In Hergé’s stripalbum De juwelen van Bianca Castafiore 
draait de plot om een gestolen sieraad van operazange-
res Bianca Castafiore. Hergé baseerde zich op de opera 
Faust van Gounod, waarin Marguerite onverwacht siera-
den ontvangt en daarover een aria zingt die klassiek is ge-
worden. Lizet van Beek zong de Tilburgse versie van deze 
Juwelenaria tijdens de dialectavond in het MIDI-theater 
waarop de Tilburgse vertaling van het Kuifje-album gepre-
senteerd werd. De aria werd vertaald door Ed Schilders.

Margriet doet de oorbellen in, staat op en kijkt in de spiegel 

Ah! Ik laag om de die,
Die’k in de spiegel zie!
Zèède de gij dè Margriet?
Zèède gij dè? 
zèggett nouw, zègget nouw, 
zègget, zègget, èn sebiet!  
Nèè! Nèè! – ge bènt ’t nie
Nèè! Nèè! – dèttis nie jouw pertrèt!
Ge bènt naa ’n prinsès 
Op wie èlke meens lèt!
Òch was hij naa mar hier…
Dèttie zaag wèttik zie
In de spiegel in m’n haand:
De schonste van ’t laand. 

Ze doet het collier om

Ik gao deur! Wèn meetamòrfooze!
Èfkes kèèke wè hier nòg leej…
Unnen èèrembaand èn ’n kòljee …

Ze doet de armband om en staat op

Gòd, ’t leek wèl ’n haand 
die oover m’n èèrme glee!

Lizet van Beek en Doré van Deijck Foto Frans v.d. Bogaard
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varen-)Beekse volkstaal en biedt een schat aan 
prachtig  dialectmateriaal, dat Naaijkens verza-
meld en geordend heeft.
Over Naaijkens’ thriller Een rotte vis in de mand 
(1972) zei Knuvelder ooit dat het hem aange-
naam verraste. Hij had zo’n oorlogsroman niet 
aan de ‘Beekse meester’ toevertrouwd. 
We hebben het toneelwerk van Naaijkens nau-
welijks aangeraakt. Het is onbegonnen werk in 
het bestek van deze overweging recht te doen 
aan dit uitgebreide oeuvre. Velen zullen Zout 
der aarde, Midas en Fanfarella hopelijk toch 
kennen. 
We kunnen het hier niet meer hebben over de 
bijzondere oorlogservaringen (onderduiker in 
Amsterdam) en over De Groot Kempische Cul-
tuurdagen, over De Pickwick Club en de Jan 
Naaijkensprijs, maar dat is ook niet nodig om 
aan te geven, wat voor bijzondere mens Jan 
Naaijkens wel is. Jan zei van zichzelf dat ‘veel 
in zijn leven hem is komen aanwaaien’. Dat 
mag zo zijn, maar je moet met al die winden 
en de genade wel kunnen meewerken.  

ringen van de Sectie Letteren van het Noordbra-
bants Genootschap. Onder leiding van Gerard 
Knuvelder kwamen we om de paar maanden 
aan de Parade in Den Bosch bijeen om plan-
nen tot promotie van de letteren te bespreken. 
Daar waren destijds Carel Swinkels, Jan Ele-
mans, Cornelis Verhoeven, Geert van Beek, 
Carole Vos, Eugène van der Heijden en Elly 
van Dijk bij betrokken, als ik me wel herinner. 
Het moet circa 1978 geweest zijn. Het betrof 
de bespreking van de mogelijkheid tot uitgave 
van een Noordbrabants Schrijversboek en dat is 
in 1980 uitgekomen. Ik zag als jongste in de 
groep tegen veel van deze grootheden op. Dat 
gold zeker voor Jan Naaijkens, de godfather van 
het toneel in onze provincie. Hij heeft bijge-
dragen aan de emancipatie van de acteerkunst. 
Hij bevorderde het gemengd toneel, voor de 
oorlog in Brabant nog nauwelijks aan de orde, 
en verving het gangbare repertoire van tradi-
tionele tranentrekkers en dolle kluchten door 
stukken met meer kwaliteit. 
Jan bleek een sympathieke man, welbespraakt, 
met veel humor en goede ideeën. Toen het pro-
ject van een Brabantse dialectbloemlezing op 
de rol kwam, hoopte ik eraan mee te mogen 
werken en ik was erop gebrand Jan er eveneens 
bij te hebben. Michel de Koning uit West-Bra-
bant - toen nog wonend in Hilvarenbeek -  en 
Pieter-Anton van Gennip waren ondertussen 
ook toegetreden tot de Sectie Letteren. Er was al 
behoorlijk gedelibereerd over hoe en wat, toen 
Naaijkens met de bondige oplossing kwam: 
‘Cor, gij kent Oost-Brabant, dus gij doet oost, 
Michel, gij doet west en ik doe Tilburg en de 
rest!’ Zo was meteen de werkwijze voor Hedde 
gij, zedde gij – Edde gij, zijde gij beslist. Ik voel-
de me vereerd en de samenwerking met Jan is 
immer zeer vriendschappelijk gebleven. Aan 
vrijwel alle latere projecten waarvoor we hem 
vroegen, deed Jan mee en dat tot op zeer hoge 
leeftijd. ‘Ge moet ’m maar blijven vragen’, ad-
viseerde Agnes ons. In 2009 overleed zij en 
dat was het begin van het einde van de creati-
viteit van de ‘Beekse alleskunner’. Zijn laatste 
bijdrage aan een gezamenlijk project was die 
aan Vriende? Brabants Boekenweekboek 2011.
De oude bard is tien keer te horen op de cd’s 
bij tijdschrift Brabants. Drie uitgeschreven ver-
halende dialectteksten van hem zijn opgeno-
men in Brabants 10, 29 en 31. Zijn fraaie lied-
tekst M’n schoep staat in Brabants 6

De uitgave Dè’s Biks (1992) dient voor Bra-
bants groot geschreven te worden. Dit 

boek gaat over de woordenschat van de (Hil-

werk, affiches en foto’s bewonderen en bij die 
gelegenheid sprak Jan ons nog vrolijk aan, al 
wisten we dat zijn gezondheid niet optimaal 
was. Hij reageerde enthousiast en noemde 
meteen mijn naam, maar bij mijn vrouw was 
hij even de weg kwijt. Misschien niet verwon-
derlijk, omdat Nelleke met haar vele variëren-
de gedaantes ongewild wel vaker verwarring 
schept…

Naaijkens publiceerde tal van toneelstuk-
ken, wagenspelen, kinder- en school-

boeken, artikelen, verhalen en boeken over 
Brabant. Hij was de mede-oprichter van De 
Groot-Kempische Cultuurdagen, oprichter van 
het Brabants Centrum voor Amateurtoneel, van 
de Stichting Brabants Heem en van de Speel-
groep Filiassi. Geen wonder dat hij tal van on-
derscheidingen en prijzen kreeg toebedeeld: 
geridderd in de Orde van Oranje Nassau, de 
Gouden Pezerik, Knoergoeie Brabander, Erebur-
ger van Hilvarenbeek, de Bronzen Legpenning 
van Brabants Heem, de Zilveren Anjer, de Eduard 
Verkadepenning… 
Uiteraard beperken wij ons hier tot de boeken 
van Jan over Brabant en Brabants. Het meeste 
van zijn werk gaat over ons gewest.
Naaijkens schreef het boek Leer mij ze ken-
nen… de Brabanders (1968). Het behoort tot de 
half-historische werken met egodocumentair 
karakter. En tot dat genre behoren ook de boe-
ken Het spel is nog niet uit (1994) en Noord-Bra-
bant in Grootvaders tijd (1978), dat een homma-
ge is aan zijn vader. Het geeft een mooie kijk 
in de achtergrond van de schrijver en je zou 
kunnen denken dat Jan hier een zelfportret 
vervaardigd heeft. 
Wij leerden Jan kennen tijdens de vergade-

De veelzijdigheid en het multiple vader-
schap heeft Jan Naaijkens niet van vreem-

den. Zijn vader Jac. Naaijkens was koster, ge-
meenteontvanger, timmerman, kaarsenmaker, 
organist en vooral drukker en uitgever van De 
Hilverbode én hij had dertien kinderen! We 
kunnen dus wel stellen dat Jan in de voetspo-
ren van zijn vader trad.
Theo Schouw noemt Naaijkens in de biogra-
fie Een leven in Brabant een ‘homo universa-
lis’, een generalist, die van alle markten thuis 
is. Dat er achteraf geconstateerd werd dat ‘de 
kwaliteit van zijn werk geleden heeft onder de 
kwantiteit’ zal misschien waar zijn, maar dat 
deze ontembare Brabander zoveel heeft kun-
nen produceren in moeilijke omstandigheden 
verdient grote bewondering.
Jan Naaijkens (1919) is geboren en getogen in 
Hilvarenbeek, een bijzonder dorp waaraan hij 
heel zijn lange leven gebakken blijft. De band 
met zijn bakermat is blijvend aanwezig in zijn 
levensloop. Hij was in zijn dorp de schrijver 
en regisseur van tientallen openluchtspelen 
die vooral op de binnenplaats van het raadhuis 
werden opgevoerd.
Met zijn schoolvriend, schilder Janus Kluijt-
mans, maakte hij in 1999 over zijn woonplaats 
een prachtig boek: Het dorp van onze jeugd. 
Het is een ‘weemoed-boek’ met een terugblik 
op Hilvarenbeek die bijna een eeuw beslaat. 
Het werk is verluchtigd met illustraties uit de 
schetsboeken van ‘klasgenoot’ Janus Kluijt-
mans.
Ter gelegenheid van zijn 95e verjaardag werd 
er in februari 2014 in de wandelgangen van 
het Beekse gemeentehuis een expositie gere-
aliseerd: Jan Naaijkens, een leven in Hilvaren-
beek. Men kon er tal van tekeningen, grafisch 

Jan Naaijkens en het Biks
Ongetwijfeld is Jan Naaijkens een van de meest veelzijdige Braban-
ders van de vorige eeuw. Het bekendst werd hij als toneelschrijver, 
maar hij is veel meer dan dat: onderwijzer, journalist, recensent, 
regisseur, acteur, beeldend kunstenaar, liedjesschijver, organisator 
en, ook al was de tijd van de grote gezinnen eigenlijk voorbij, vader 
van twaalf kinderen! Jan vertelde ons ooit dat hij naast zijn da-
gelijks werk als onderwijzer avondles gaf om voor zijn groeiende 
gezin wat extra geld te vergaren. ‘Dan had ik toch weer een paar 
onderbroekskes bijverdiend,’ vertrouwde hij ons toe. Het drukke ge-
zin werd nog uitgebreid door de opname van pleegkinderen. Het 
is zeker dat zijn vrouw Agnes en hij een bijzonder paar vormden. 
Er viel altijd veel creativiteit in en rond Huize de Rommelpot in Hil-
varenbeek te bewonderen. 

1956 Jan 
Naaijkens als 
Tijl. Tientallen 
stukken vooral 
openluchtspelen 
heeft Jan op zijn 
naam staan.  
Soms speelde hij 
zelf mee zoals 
in 1955 in het 
wagenspel ‘Tijl 
sticht Utopia’.
Archief familie 
Naaijkens.

Jan Naaijkens, 
portret door Wim 
van de Plas, 1969
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HENRIËTTE VUNDERINK

‘t Waar ‘n noowkùmmerke, wè te vruug 
geborre ok. Ze worde van jongsafôn ‘n bietje 
vertroeteld. Ok umdè ze zo’n lief gezichje ha. 
Ze holp moeders mee in de keuke en vadders 
op de boerderéj. Wè simpel waar ze wel en 
op school moes ze ok spoeie um mee te 
komme.  
Mar gèk waar ze nie. Zeker nie. Ze groeide 
dan ôk op ès ‘n arig mèdje, dur iedereejn op 
haand gedrage.  
Oit zaagde ze be d’r vadder veur op de 
vrachtfiets zitte. Oit ok aachterop, mar dan 
ten achterste vurre. En dan zwèjde ze tege 
iedereejn. Ès de hèrremeniej mi de muzikale 
wandeling be hullie dur de stroowt kwaam, 
dan liejp ze mi veul plezier ‘n èndje mee. Mi 
groowte passe, mar wel ût de moowt....  
‘Hé Lientje,’ wordener dan geroepe dur de 
mense langs de weg, want zô hètte ze....  
Èst kerremis waar, krieg ze van de mallemeu-
leman ‘vréj reize’.  
‘Och,’ zinnie, ‘dè mag Lientje wel. D’r is iets 
tussen ons.’  
Toen ze goewd en wel van de lagere school af 
waar (ze waar ‘n por kirres bléjve zitte) gong 
ze werke bé de Super. Door krieg ze zo’n 
plôtje opgespeld mi d’re naam d’rop, en door 
waar ze ècht gruts op.  
Sotteres moeg ze wel ‘ns oit nor d’n disco, 
tegenover de kerk. Mar um tien ure moes ze 
buite stoown, want dan kwaam hullie vadder 
heur haole. Want d’r moeder docht dèsse mi 

jongens nog ginne roowd wies, want ze waar 
wel vort oud genog dèt onderhand wel ‘ns 
koowd zô kunne.... 
Toch ston ze’r oit nie um tien ure of ston 
ze wè in d’n donkere mi ‘n jungske. En dan 
docht vadder -zo ès alle vadders zô’n denke- 
ik raak m’n dochter nog ‘s kwet. Mar mee 
docht ie eraachterôn: ‘Zo dè mi ons Lientje 
ok nog ‘s gebeure?’  
Op ‘nen dag sloeg ’t Nederlandse leger z’n 
tenten op in ‘t dùrpke van Lientjes. ‘n Groow-
te legeroefening mi veul saldoowte. Vlakbé 
Lientjes wordener ‘n legerplôts ingericht. D’r 
ware knappe saldoowte bé en Lientje krieg op 
‘nen dag ‘n knipeugske van ‘nen korporaal. 
Lientje ha ‘n kleur gekrege en ‘n welleke nod-
derhand rakten ze mi mekare ôn de proowt.  
Mar ‘t mèdje waar gelukkig vurgelicht dur d’r 
moeder. ‘Lientje,kek goewd ùt mi jongens, 
mar ès ge oit op ‘nen hoibèrg terèchte zô’t 
komme mi ‘nen jongen, zùrrig dan dè ge noit 
op oewe rug gôt ligge, want door kredde ‘n 
kiendje van!!’  
‘n Por daag nodderhand zaag Lientje d’r 
korporaaltje wir. ‘n Bietje dèddele, wè um 
mekare heen drèje, efkes mekare stiekem wè 
ônrake en dan vreujgt de korporaal: ‘Zulle we 
efkes op d’n hoibèrg gôn ligge?’  
Ze kos gin neej zegge en ‘n welleke nodder-
hand lage ze dicht tege mekare.  
‘Wilde efkes op oewe rug gô’n ligge,’ vroeg 
de korporaal heejl verleidelijk.  
Mar Lientje hurde d’r moeder proowte en ze 
zin: ‘Oh neej, nie op m’nen rug, dès veul te 
gevorrelijk.’  
‘Zal ik ‘t dan doewn?’ vroeg de korporaal.  
‘Oh, dès goewd,’ zin Lientje vlug.  
De liefde kwaam d’n hoibèrg op, en Lientje 
docht efkes nie mer ôn d’r moeder, mar ze 
din wè ze vuulde....  
Aacht daag nodderhand waar de legeroefe-
ning afgeloowpe en trokke de saldoowte mar-
cherend ‘t dûrp ût. Toen ze vurbé ‘t huis van 
Lientjes kwaame, zag ze inins d’re korporaal 
loowpe, en ze riejp kèjhard: ‘Door gittie heen 
mi z’n kiendje, de kierewiet....!’   
 
< In het dialect van Den Dungen > 

Aquarel Nelleke de Laat

Door gittie mi z’n kiendje....

heeft Brabant met zijn foto’s op de 
kaart gezet. Het is een wedstrijd in 
documentaire fotografie voor vrije-
tijdsfotografen. Het gaat om een 
samenhangende reeks van vijf do-
cumentaire foto’s die beoordeeld 
wordt door gerenommeerde pro-
fessionele fotografen. Op zaterdag 

vindt de openbare bespreking en 
prijsuitreiking plaats. Het thema is ge-

koppeld aan het festival. Inzending is nog 
mogelijk tot 15 mei (meer info op de website:  

www.brabantsdialectenfestival.nl). 

Zondag 12 juni is de dag van het festival. Na de opening 
worden op diverse podia – verdeeld over het centrum, 

binnen en buiten – door diverse zangers, groepen en vertel-
lers van 12.00 – 17.30 uur afwisselend optredens verzorgd.
Dan is er ook aandacht voor de schrijfwedstrijd die ge-
organiseerd wordt in samenwerking met de Stichting 
Erfgoed Brabant. Ook hier geldt het festivalthema. De 
wedstrijd is onderverdeeld in drie categorieën: verhalen, 
gedichten en liedteksten. Er moet worden geschreven in 
het eigen Brabantse dialect. Inzendingen konden tot 1 
maart ingeleverd worden. De winnaar van elke categorie 
ontvangt de Brabantse Dialectpenning – genomineerden 
en winnaars worden zondagmiddag tijdens het festival 
bekend gemaakt.  

Illustratie Nelleke de Laat

Op zondag 12 juni wordt voor de 
twaalfde keer het Brabants Dialec-
tenfestival georganiseerd in het 
centrum van Lieshout.
Het doel van dit festival is: sti-
muleren van het gebruik van 
Brabants dialect door het bieden 
van een podium aan individuen, 
groepen, instellingen, verenigin-
gen en stichtingen die zich op aller-
lei mogelijke manieren inzetten voor 
het uitdragen, behouden of vastleggen van 
het Brabants dialect. Dit kunnen mensen zijn 
die al jaren meedoen, maar ook nieuwe (jonge) mensen 
krijgen een kans om zich te laten horen.
Elk festival heeft een thema en dat is deze keer: ‘Zo doen 
ze dat hier tegenwoordig’ ofwel  Hedendaagse rituelen.

Het festival start op vrijdagmiddag 10 juni met de 
middag voor de jeugd van de groepen 7 en 8 van de 

basisscholen van Lieshout en Mariahout. De kinderen 
doen op school een voorbereiding, mogen iets presente-
ren in dialect en er is een interactieve quiz. De middag 
wordt verzorgd in samenwerking met een bekende Bra-
bantse artiest.

Op zaterdag 11 juni is er aandacht voor de Martien 
Coppensprijs. Deze wedstrijd wordt georganiseerd 

samen met de Zuid-Nederlandse afdelingen van de Fo-
tobond. Martien Coppens is in Lieshout geboren en hij 

Brabants Dialectenfestival 2016 
in Lieshout

DE STÒK

Oopaa die ging es ne keer meej de bus.
Hij moes in de stad iets gòn kôope.
Èn omdèt goejekôop was vur sisteg-plus,
wo hij vur dè gèld ècht nie lôope.

Mar de bus die zaat vol, dus hij moes blèève staon,
want de jong stòn nie op mir vur d’aawe.
Èn meej  zene stòk in de lus geslaon,
kon ie nèt nòg zen eevewicht haawe.

Ene knaap van zon virtien jaor ongeveer,
die op zene rug zaat te zitte.
Die kêek nòr de stòk èn zi: ‘Heej, aawen heer,
(want ze zèn nie verleege, dè witte),

et rubberke van oewe stòk is vergaon.
Ge meugt daor wèl beeter op lètte.
Ge zot zôo gemak onderöt kunne gaon.
Daor moete ne nuuwen opzètte!’

Èn oopaa, die kêek dieje knaap zo es aon., èn toen...
zi tie, zonder te vitte:
‘Dè ha vèftien jaor trug jullieje paa moete doen,
dan had ik hier naa kunne zitte.’

< In het dialect van Tilburg >
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WALTER EVENEPOELVAN DE REDACTIE

ook wel ‘het Toscane van het Noorden’ wordt 
genoemd. Het betreft grotendeels het zuid-
westelijk Brabants heuvellandschap tussen de 
rivieren de Dender en de Zenne. In de regio 
van deze glooiende heuvels, verzonken wegen 
en vruchtbare valleien vond je oorspronkelijk 
kleinschalige agrarische bedrijfjes die Brussel 
van vlees, groente en fruit moesten voorzien. 
Pajottenland is een archipel van dorpjes tussen 
verstedelijkte gemeentes. Er is sprake van een 
eeuwenlange boerengemeenschap van kauters 
en boerderijen. (Kauter is de naam van de ak-
kercomplexen uit de Gallo-Romeinse periode 
en de vroegste middeleeuwen.) Op afstand zie 
je er fraaie kerkjes met een kladder huizen er-
omheen en veel aangenaam glooiend groen.
Om met Walter zelf te spreken: ‘Pajottenland 
is het land van heuvels, geuze en Bruegel.’ Dat 
zie je terug in de toeristische borden langs de 
wegen. Meestal prijkt er bier en een afbeelding 
uit Bruegels schilderijen op de promotiepla-
ten, vergezeld van een krachtig Bels paard. 
De naam Pajottenland stamt uit 1845 en is een 
ludiek bedenksel van advocaat De Gronckel 
die zich als auteur Jozef Twijfelloos noem-
de. Inwoners van dit gebied heten pajotten of 
pajotters. Volgens Walter gaat het woord pajot 
oorspronkelijk terug op het Waalse ‘payot’. 
Pajooke betekende armzalige boerenhut. 

Walter Evenepoel is een autoriteit op ge-
bied van volksmuziek en een bewonde-

renswaardig performer. Hij weet als spreker en 
zanger zijn publiek te boeien en hij kan zich 
daarbij bedienen van een bijzonder Brabants 
dialect. Weinigen realiseren zich dat het oude 
hertogdom Brabant in zijn glorietijd bijna zo 
groot was als het huidige Denemarken. Het 
is goed als Noord-Brabanders wat leren van 
en over Zuid-Brabant, want in het oude taal-
gebruik zitten nog altijd een aantal universele 
kenmerken. Om een mooie Pamelse volzin in 
de schrijfwijs van Walter te citeren: Arjaun, ge 
moetj d’oppepaul’n aroud gaun oemda de straut’n 
onder wauter staun. Wij spelden de gesproken 
Pamelse zin als: Arjaon, ge moetj d’op pepaolen 
’rondgaon oemda de straoten onder waoter staon. 
De vertaling in het Nederlands is: ‘Adriaan, 
je moet om de hoppalen heen gaan omdat de 
straten onder water staan’. Deze spotzin pro-
beerden de buren uit de aanpalende dorpen 
vergeefs uit hun strot te krijgen, daarbij den-
kend dat die van Pamel zich beledigd zouden 
voelen… En met die hoppalen zijn we mooi  
terug in het heerlijke land van de fruitige geu-
zebieren.  

Dit multitalent noemt zichzelf beschei-
den een simpele mens die graag vertelt 

en schrijft, maar in en rond zijn woonplaats 
wordt hij ook wel aangeduid met ‘het groot la-
weit van Pamel’. Dat is nog niet alles. Walter 
was werkzaam als leraar in de technologische 
opvoeding in het secundair onderwijs in de na-
bijgelegen stad Halle. Hij instrueerde leerlin-
gen van veertien tot zestien jaar in het gebruik 
van de computer. In zijn huis hangen prach-
tige schilderijen van eigen hand, maar ook de 
deuren en kasten in de woonkamer heeft hij 
zelf gemaakt. Zijn vader was schrijnwerker en 
dus zat die kwaliteit ook in de genen. Moeder 
was een babbelkous; het gepassioneerde ver-
tellen heeft hij van haar kant. 
Momenteel is hij druk met het afronden van 
een muzikaal sprookje over Viktoorken, de Dik-
ke van Pamel. Walter en zijn vrouw Annie zijn 
‘zo groen als de pest’ en dat komt van pas als 
je in de groene gordel bij Brussel geboren en 
getogen bent en het goed voor hebt met de we-
reld.
Waar vinden we Pajottenland? Het is een streek 
in Vlaams-Brabant, begrensd door de steden 
Brussel, Halle, Edingen, Geraardsbergen, Ni-
nove en Aalst. Het gebied is eerder toeristisch 
dan geologisch bepaald. Kenmerkend is het 
heuvelachtige landelijke karakter, waardoor het 

Walter Evenepoel 
en het Pajottenland
Het is niet eenvoudig de vraag ‘Wie is Walter Evenepoel?’ te beant-
woorden. Zeker is dat het een sympathieke Belgische Brabander 
(1953) is met velerlei talenten. De gastvrijheid en het joie de vivre 
stralen van hem af. Hij is schrijver, verteller, zanger, liedjesmaker, 
folklorist en heemkundige en een belangrijk lid van de volkse mu-
ziekband Arjaun die liekes vertolkt uit de buik van Pajottenland. 

Brabantse vrienden en minnaars van streek-
talen en dialecten, misschien bent u wel 

geschrokken van de rauwe aanhef van dit be-
toog. Ik voeg er onmiddellijk aan toe dat het 
er de volgende bladzijden niet bepaald op zal 
verbeteren, ten minste als u griezelt van het 
bonkige gewauwel waarmee mensen uit het 
diepste zuiden van Brabant zich verstaanbaar 
maken. Mocht u daarentegen gecharmeerd 
zijn van deze exotische keelklanken, dan kan 
u rustig verder lezen.
 
Misschien heeft u ook wel begrepen waarover 
deze strofe ging: ‘ik sta boven wet en orde, ik 
sta boven de maatschappij, maar laat me drin-
ken en liedjes zingen, geef een aalmoes en laat 
me vrij.’ 
Het is dit vrijmoedige gevoel dat uw dienaar 
ervaart wanneer hij door een erudiet taalkun-
dige uit barmhartigheid wordt binnengeloodst 
in een milieu van eerbiedwaardige academici.
Inderdaad dierbare vrienden, het spreken of 
zingen in mijn (echte) moedertaal geeft mij 
een gevoel van ongeremde vrijheid. 

De schaamte die men ons in de jaren zeven-
tig probeerde op te dringen, heeft immers 

plaatsgemaakt voor een herwonnen liefde voor 
de taal waarvan men eindelijk heeft ingezien, 
dat zij een schat is die we moeten koesteren.
Ik ben dus heel graag ingegaan op het vriende-
lijk verzoek van Jos Swanenberg om voor het 
eerbiedwaardig Brabants Genootschap op een 
paar pagina’s aan lichtvoetige linguïstische 
archeologie te doen. Meteen wat toelichting 
over de titel: Pajots op papie en op de planken. Ik 
steek van wal met Pajots.

Ik vermoed dat binnen 
dit hoogstaand gezel-
schap een flink aantal 
luisteraars meteen weet 
dat Pajottenland een ge-
zegende streek is ten 
zuiden van Brussel, waar 
een modale Nederlander 
zich al in Wallonië waant. 
Zeg maar gerust, de diepe 
onderbuik van het oude 
hertogdom Brabant. Ver-
wacht van mij dus geen 
beschouwingen over de 
evolutie van de streekta-
len in Noord-Brabant, dat 
zou een teken zijn van 
hoogmoed en misplaats-
te verwaandheid.

Maar misschien mag 
ik er toch even de 

onvolprezen neerlandi-
cus professor Johan Tael-
deman bijhalen. Tussen 
2000 en 2005 had ik het 
voorrecht om met deze 
eminentie een reeks van 
vijf cd’s te maken waarin wij een doorsnede 
hebben gemaakt van de Vlaamse dialecten. 
Grote chansonniers zongen in hun puurste di-
alect, maar ook heel nederige burgers die we 
bij wijze van spreken van tussen de koeien of 
uit de kroeg haalden, zongen hun eigenwijze 
wijsjes.

Bij elke plaat hoorde een boekje waarin Taelde-
man op vulgariserende toon de belangrijkste 
kenmerken van de dialectgordels aanhaalde.
Ik denk dat het handig is uit deze tekst de 
elementen te halen die voor het Brabants van 
belang zijn, om zo de plaats van het Pajots te 
situeren en de relatie met het Antwerps en het 
Noord-Brabants aan te geven.

Pajots op papie en 
op de planken

Ik ston boven wet en orde, 

ik ston boven de moutskappouè

Mo lotj mè drinken en liekes zingen

Geed een almoes en lotj mè vrouè

Hoe het Zuid-Brabants overleeft in volkstheater en gezongen of gesproken verzen

Walter Evenepoel
Foto Henk Janssen
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In niet minder dan vijf provincies kun je 
Brabants dialect horen: in het gastvrije 

Noord-Brabant, in de provincie Antwerpen, 
Zuid- of Vlaams-Brabant, de Denderstreek 
(die voor het merendeel Oost-Vlaams grond-
gebied is) en enkele West-Limburgse plaatsen, 
waaronder vooral Lommel. De eerste drie pro-
vincies vormen samen het oude hertogdom 
Brabant. Door zijn politiek, economisch en 
cultureel dominante positie exporteerde het 
oude hertogdom sedert de vijftiende eeuw (en 
dat zelfs tot de dag van vandaag), een karren-
vracht dialectkenmerken naar het westen en 
naar het oosten. Aan de andere kant zijn er 
‘perifere’ gebieden in de Brabantse provincies 
waar geen echt Brabants gesproken wordt: de 
Westhoek in West-Noord-Brabant (waarvan 
Johan met een spijtige zucht zegt dat die nu 
grotendeels ‘verhollandst’ is), verder het Land 
van Cuijk in Oost-Noord-Brabant (overwe-
gend Gelders) en het oosten van Vlaams-Bra-
bant (waar Getelands, een Brabants-Limburgs 
mengdialect, wordt gesproken).

Het Pajots nu, is een zuidelijke variant van 
het Denderlands, een hoekige taal die als 

taalbuffer tegen Wallonië uiteraard doordron-
gen is van Franse termen, maar tegelijk koppig 
en eigenzinnig stand blijft houden. Misschien 
heeft het wel iets te maken met de zware klei-
grond en de diepe dalen en heuvels. Het Pajots 
heeft enkele merkwaardige taalkenmerken

de klok verhalen en gedichtenbundels in de 
streektaal. Natuurlijk weten de auteurs dat hun 
afzetgebied heel beperkt is, maar toch wagen 
zij het erop en krijgen we af en toe pakkende 
verzen te lezen. Zo bijvoorbeeld een fragment 
uit een Pamelse poëziebundel:

De weiken, de jouren, den touèd gou verbouè,
De dougen gon open en toe,
De mensjken gon veider, ze’n zien nie opzouè
En niemand weet zjist wou notoe.
De wenjd trekte de blooëren van iederen boeëm 
en è krokt mé zen stermen ons krooën.
Mo w’ aven ons vast on de stam van nen droeëm,
Ons takken verstringeld inieën.

Omdat er inderdaad niet zoveel Pajots op papie 
bestaat, is dit schuifje heel kort. Pajots op de 
planken, daar is wat meer over te vertellen.

Je kan in enkele archieven van rederijkers-
kamers nog wel theaterstukken opdiepen, 

maar die zijn stuk voor stuk geschreven in een 
op Standaardnederlands lijkende taal. Hoe de 
acteurs het ervan afbrachten kunnen we alleen 
maar gissen. Mijn ouders en grootouders wa-
ren stuk voor stuk komedianten (acht) en ik 
heb hen altijd horen vertellen dat de plaatse-
lijke toneelverenigingen vaak hun blijspelen 
in de volkstaal brachten. Ook de grote toneel-
auteur Cyriel Buysse schreef zijn meesterwerk 
Het gezin van Pamel in het dialect. 

Van de volkszangers weten we dat ze dit al eeu-
wen deden.
Langs de straten en op de markten liepen toen 
wel honderden volkszanger met een repertoire 
dat zij overal oppikten, maar waar ze schaam-
teloos hun eigen interpretatie van maakten 
en de tekst aanpasten aan hun eigen taal, en 
die was meestal het dialect. In de negentien-
de eeuw hebben talrijke taalkundigen deze 
liederen in ‘liedboeken’ opgetekend. Je merkt 
dat deze wetenschappers meer moeite hadden 
met de notatie van de tekst, dan met de soms 
grillige zanglijnen. Maar een duidelijker be-
wijs dat er eerst de dialectversie was en daarna 
een geschaafde versie, is nauwelijks denkbaar.
Ik haal nog een ander doorslaggevend argu-
ment aan om te bewijzen dat veel liederen in 
het dialect werden bedacht en in Standaardne-
derlands werden genoteerd: het rijm!
In vele publicaties stoot je op teksten die niet 
rijmen in het Nederlands, terwijl ze in een be-
paald dialect wel mooi rijmend eindigen. 

Zo is bij ons de aangeblazen ‘h’ onbestaande, 
wij gaan no den emel, ‘hij hoort’ wordt è oeërt 
en wij gaan zeker niet naar de hel mo no d’ elle.
Ook met de ‘r’ hebben we een bijzondere re-
latie. Voor ons geen bier mo bie,  ‘kort’ wordt 
kèt , ‘zwart’ wordt zwèt en ‘een paard’ es e pjeit. 
De ‘sch’ is gebannen uit het Pajots: als zij/hij 
schrijft over de schone schijn, dan wordt het 
bij ons: è skouèft over de skoeën skouèn.

Wij houden ook niet van de uu-, de eu- of de ui-
klank! Wanneer men hier een mier door een 
scheur in de deur naar de muur ziet lopen, dan 
zeggen wij: de mier lipt dee een skeer in de dee 
recht op de mier.
 
Maar allicht het meest kenmerkende is onze 
oplossing voor woorden die in het Nederlands 
eindigen op ‘nd’, zoals wind, kind, welgezind. 
Dat wordt bij ons steevast: da kinjd lipt welge-
zinjd mè zènne vrinjd tegen de wenjd.

In de traditionele liederen uit onze streek 
komen deze taalfenomenen veelvuldig 

voor. Als medewerker van Muziekmozaïek, het 
steunpunt dat zich in Vlaanderen bezig houdt 
met de promotie van de traditionele muziek, 
mag ik eindeloos grasduinen in een eindeloze 
voorraad veldopnamen. Daarbij viel het mij op 
dat een groot deel van die liedjes in het dialect 
werden gezongen. Wanneer je de bijhoren-
de, handgeschreven liedboekjes doorbladert, 
merk je dat die liedjes neergepend zijn in een 
opgelapt soort Nederlands. Het ligt voor de 
hand dat ze dit deden omdat er geen bruikbare 
spelling bestond waarin ze hun streektaal kon-
den noteren. 

Daarmee ben ik beland bij de tweede com-
ponent van ons verhaal: Pajots op papie.

Een resem dappere taalkundigen hebben met 
wisselend succes geprobeerd om dialecten 
neer te schrijven. Bij ons heeft in zowat ieder 
dorp een oude schoolmeester een woorden-
boek van het plaatselijke dialect geschreven. 
Maar hoe nobel ook het doel, hoe ijverig ook 
de vorsers, de kleine finesses die het echte ka-
rakter van een dialect weergeven, zijn quasi 
onmogelijk in lettertekens te vangen. Daarom 
is het aanleggen van geluidsbanken zo belang-
rijk. Wij prijzen ons gelukkig dat zowel in Ne-
derland als in Vlaanderen de voorbije decennia 
heel mooi werk werd geleverd op dit vlak.

Hoe moeilijk het ook mag zijn, toch ver-
schijnen er ook met de regelmaat van 

Op dit ogenblik zien wij in Vlaanderen, 
maar in Brabant in het bijzonder, tal van 

zangers die vroeger hun deuntjes in het En-
gels verkochten, terugkeren naar de eigen stal. 
Heel vaak niet in het Nederlands, maar in het 
dialect. Vergeet niet dat Urbanus ook een Pajot 
is. En ook bij de televisie heeft men de schroom 
afgeworpen, series in het West-Vlaams, het 
Limburgs of het Brabants zijn waanzinnig 
populair. Als we nu in het vervolg deze her-
wonnen liefde voor onze streektalen kunnen 
bewaren en tegelijk voor de meer officiële 
communicatie ook een keurige standaardtaal 
kunnen hanteren, dan wordt het Nederlands 
een veelkleurig schilderij in een sobere, maar 
stevige omlijsting.  

JohanTaeldeman 
en Walter 
Evenepoel 
Foto Ilse 
Coppieters

Pamel Gooik
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den Hoogeband dan vandaan? En waarom 
spreekt Guus Meeuwis dan met een harde G? 
Ik heb het hem per e-mail gevraagd, maar tot 
op heden geen antwoord gekregen. Wie wel 
reageerde was NOS-verslaggever Theo Ver-
bruggen, die ik complimenteerde met zijn 
schitterende zachte G. ‘Een zachte G mag,’ zei 
Theo, ‘maar mag niet afleiden. Klankkleur is 
niet erg. Maar de rest van Nederland moet niet 
meteen denken, daar heb je die Brabo weer.’ 
En daarmee slaat Theo de spijker op zijn kop: 
‘daar heb je die Brabo weer.’ Het gaat name-
lijk helemaal niet om de zachte G maar om 
de beeldvorming over de Brabander. Daarvoor 
schamen die BB’ers (Bekende Brabanders - 
red.) zich kennelijk! PSV-fans hebben niet 
voor niets de geuzennaam ‘boeren’ aangeno-
men. Jeroen Pauw vindt 
PSV maar niks, zo zei hij 
onlangs tijdens een van 
zijn programma’s. Daarbij 
doelde hij zeer waarschijn-
lijk niet op de voetbalkwa-
liteiten van deze Brabant-
se club. Voor sommige 
randstedelingen wonen 
wij Brabanders kennelijk 
nog steeds in het ‘donke-
re zuiden’, wat voor nogal 
wat BB’ers aanleiding is 
hun Brabantse afkomst te 
willen maskeren!

Maar……..

De zaachte gee blie gewis,
ut skonste geloid watter is.
Hai tikkent onze gemoedelij-
ken oard,
die ge hèl oew lève bai oe 
droagt!  

Henk van Beek

Leontien (‘onze Tinus’) van Moorsel, afkom-
stig uit Boekel, spreekt al jarenlang met 

een keiharde G. Pieter van den Hoogenband 
liet zich destijds tijdens een uitzending van 
Knevel en Van den Brink ontvallen zich te 
schamen voor zijn Brabantse tongval (‘Je hoort 
goed dat ik Brabander ben’), toen men een 
filmfragment uit zijn beginjaren liet zien. Toen 
een paar jaar geleden in het Frits Philips Mu-
ziekcentrum in Eindhoven de Brabant Awards 
werden uitgereikt (o.a. aan Marc Meeuwis !), 
verontschuldigde de Astense presentatrice 
Nance Coolen zich voor haar harde G. ‘Want 
over de zachte G bestaan keiharde vooroorde-
len,’ aldus Nance.

Het is overigens bekend dat op toneelscho-
len de studenten wordt aangeleerd om 

een harde G te gebruiken. Acteur Frank Lam-
mers, familie van mijn vrouw, kan dat beves-
tigen. De vraag is echter of Frank voor zijn rol 
als Michiel de Ruijter de zachte G zou hebben 
moeten laten varen. Hoogleraar en taalkundi-
ge Marc van Oostendorp beweert immers dat 
de Brabantse zachte G de oorspronkelijke uit-
spraak van de letter G is. Het ‘schraapgeluid’ 
bij de harde G, zoals die in de randstad wordt 
uitgesproken, blijkt volgens Van Oostendorp 
jonger dan de zachte G. En het zou dus zo 
maar kunnen zijn, dat de echte Michiel de 
Ruijter zich van een zachte G bediende!
Maar waar komt die schaamte van Pieter van 

Vooroordelen en de zachte G
Groots met een zachte G, zo noemt Guus Meeu-
wis zijn concerten in het PSV-stadion. Maar 
schijn bedriegt. In zijn lied Brabant - overigens 
een prachtig liedje - mist hij de aanspraak van 
mensen met een zachte G .’Was men maar op 
Brabant zo trots als een Fries’, zo gaat Guus 
verder. Ja Guus, hoort wie het zegt! Want Guus 
heeft, net als talloze andere bekend geworden 
Brabanders, zijn zachte G inmiddels al lang in-
geruild voor een geaffecteerde harde G. Guus 
staat hierin echter niet alleen. 

Zachte G, 
Foto Frans v.d. 
Bogaard

Ingezonden
Soms wil iemand graag zijn of haar mening 
over een dialectgerelateerd onderwerp ventile-
ren. Wanneer zo’n ingezonden artikel beant-
woordt aan de in onze cultuur gangbare nor-

men, wil de redactie het graag plaatsen. Dat 
wil niet zeggen dat de redactie het eens is met 
de inhoud van het artikel. De auteur blijft te 
allen tijde voor de inhoud verantwoordelijk.

’t wel zoe dae die manskèrels die gôn golleven mènen 
dae ze’m zien. Dae is neturluk ne zoewe, dae wieëten 
eech en gillie, maer zillie zêlf neet. Eech hêb ’t dus over 
golleven. Meensen die golleven, hêmmen ’n soort van 
op ziene kop gehawwen wandelstok, unne stok wo ze 
stik tegen zeggen. Daomej slön ze ’n klein baelleke in 
’n gatje in de groond. Geweldige prestatie! Ze nuumen 
’t sport, maer ge wert er ne muj van. Ge gôt er óch neet 
van zwieëten. Maer ’t kleenkt neturluk wel intressânt as 
ge op ’n fesje kunt zeggen welke diknêk dae ge gisteren 
op de golfbaon tegen gekomen ziet. Manskèrels die 
golleven, drâgen unne bloes me unne roje of blauwe, 
dunne trui d’r over henne. ’t Kraegske van de bloes 
moet aen d’n âchterkânt umhoeëg staon, dan huurde 
er hellemaol bie. Eech bin blij dae ozze Sjang genne zin 
hit um te gôn golleven. Löt ozze Sjang maer fietsen! 
Now moet hij wel ieën dees dâg ziene elektriese fiets 
wer terug gèven aen dien onderwijzer hie bie ós oet de 
burt, want dien is terug van vekânsie. Eech vroog ozze 
Sjang hoe dae dien elektriese fiets hum bevallen was. 
Ozze Sjang zeei dae hij nog nöit zoe fijn gefietst hâw. 
‘’t Is nêt of dae ge altiêd de weent van âchter kriegt en 
dae ge ’n bitje bergâf fietst’ zeei ozze Sjang. Now goi 
eech mich binnekort unne elektriese fiets koeëpen. Vur 
mien eigen. Ozze Sjang moet nog maer un paor jaor 
wâchten, want allebei in enne kier unnen elektriese 
fiets is vuls te duur.

’t Is ongepermeteerd!  

Eech schâm er mien eigen veur um ’t ullie te laoten 
wieëten, maer ozze Sjang fietst tiggeworig op unnen 
elektriese fiets roond. Gillie wet wel, dae is zoe’ne fiets 
me ’n batterij die op stroeëm löpt. Dien elektriese fiets 
is neet van zien eigen maer van unnen onderwijzer hiê 
bie ós oet de burt. Dae kumt zoewe: ozze Sjang löpt al 
minstes ’n paor mond te zeiken dae hij zoe’ne elek-
triese fiets wil. Zoe’ne fiets wo dae ge zêlf maer ’n bitje 
hoeft te trappen en dan goje bekant zoe haord as unne 
soleks. Zoe’ne fiets is eigeluk bedoeld vur meensen die 
wa aen hun liêf mankeren of gennen aom hêmmen. 
Meensen die bie de Kattelieke Bejaardenboond zien of 
me de Zonnebloem mej meugen zal eech maer zeggen. 
En ozze Sjang löpt bie ós in de burt roond te praoten 
dae hij eigeluk zoe’ne fiets wil, maer dae eech dae neet 
wil hêmmen. En dae is óch zoe. Eech vin dae meensen 
die nog goe zat kunnen fietsen, meensen me gezonde 
bieën dus, dae die gen rêcht hêmmen um me unnen 
elektriese fiets roond te gôn liggen fietsen. Meensen 
die op unne elektriese fiets fietsen, terwiel ze ’t nog 
hênnig me unne gewone fiets kunnen doeën, zien lui. 
Die meensen zien verwint. Dae zien watjes zonder 
ruggegraot. Mietjes me ’n slap kerakter. En durrum wil 
eech neet hêmmen dae ozze Sjang midden overdâg me 
zoe’ne fiets gezeen wurt. Maer now geenk dien onder-
wijzer, hie bie ós oet de burt, in de meimond me vekân-
sie. En umdae dien luierik dan dien elektriese fiets toch 
ne noeëdig hâw, moog ozze Sjang die vur ’n wèk oêt-
proberen. Eech vur meech deenk dae ’t veurjaor in ozze 
Sjang ziene kop geschoten is. De vêrrekes wèren brim-
mig, de katten krols en ozze Sjang onreustig. Dao zien 
veul meensen die dao lâst van hêmmen. Vural manskè-
rels. De weenter is vurbiê, de dâg wèren langer, de zon 
get harder schiênen en dan komen de meensen wer 
nao boêten. Dan wèren de manskèrels actief en gôn ze 
sporten en bewegen, want ’t weentervet moet erâf. De 
pre-vutters, de gewoon vutters en de gepensioneerden 
koeëpen ’n witte klak en gôn fietsen of kuieren. Die van 
Gâstel gôn zjeu-de-boelen. Och de verieënigingen hiê 
in Buul wèren dan wer aktief. Dao wèren toernooien 
en konkoersen gehawwen. De burtverieënigingen gôn 
barbekjoewen en keunstemâkers laoten hun keunsten 
zeen in d’n hoof van Henk Mathijssen. Dan wije dae ’t 
veurjaor begonnen is. Dao zien tiggeworig óch mans-
kèrels die, as ’t veurjaor begint, gôn golleven. Vreuger 
wâren manskèrels die golfden hieël belangriêk en 
vurnâm. Dae wâren dierekteuren van gröte fabrieken 
en burregemesters en dokters. Dae soort van meensen 
geenk golleven. En onder ’t golleven besprâken zillie 
dan in ’t geniep hoe dae ze de ‘gewone man mê de 
pet’ unne poeët oêt kósten draaien. Maer tiggeworig 
huurde dae vort Jan en alleman get golleven. ’t Zien al 
lang ne mier ’de grote meneren’ die dae duun. Now is 

Elektriese fiets
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VAN DE REDACTIE

MEINE RUH’ IST HIN 

Song by Franz Peter Schu-
bert (1797-1828) , op. 2, D. 
118 (1814), published 1821. 

Text by Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832) , 
from  Faust.

 Meine Ruh’ ist hin,
 Mein Herz ist schwer,
 Ich finde sie nimmer
 Und nimmermehr.

 Wo ich ihn nicht hab
 Ist mir das Grab,
 Die ganze Welt
 Ist mir vergällt.

 Mein armer Kopf
 Ist mir verrückt,
 Mein armer Sinn
 Ist mir zerstückt.

 Meine Ruh’ ist hin,
 Mein Herz ist schwer,
 Ich finde sie nimmer
 Und nimmermehr.

 Nach ihm nur schau ich
 Zum Fenster hinaus,
 Nach ihm nur geh ich
 Aus dem Haus.

 Sein hoher Gang,
 Sein’ edle Gestalt,
 Seine Mundes Lächeln,
 Seiner Augen Gewalt,

 Und seiner Rede
 Zauberfluß,
 Sein Händedruck,
 Und ach, sein Kuß!

 Meine Ruh’ ist hin,
 Mein Herz ist schwer,
 Ich finde sie nimmer
 Und nimmermehr.

 Mein Busen drängt sich
 Nach ihm hin.
 Ach, dürft ich fassen
 Und halten ihn,

 Und küssen ihn,
 So wie ich wollt,
 An seinen Küssen
 Vergehen sollt!

MENNE RUST IS WEG

www.youtube.com/wat-
ch?v=UV8JkKr8cAo (Jessye 
Norman) *

Herdichting: © Lau Kanen,
7-9 okt. 2015, 

Menne rust is weg,
M’n hart is zwaor,
Gin rust kan ‘k mir vène,
Nie hier, nie daor.

As ik hum nie zie,
Dan lèèf ik nie,
Mèn hul bestòn
Is mè vergòn.

M’nen aerme kop
Is hul verward,
M’n aerm verstand
Totaol verstard.

Menne rust is weg,
M’n hart is zwaor,
Gin rust kan ‘k mir vène,
Nie hier, nie daor.

No hum alleen kèèk ik
Constant öt ‘t raom,
Vur hum alleen goj ik
Buiwte stòn.

Z’nen dâftige lòòp,
Z’n schón feguur,
Z’nne mond die zo glimlacht,
In z’n òge da vuur,

En van z’n praote
Smelt ik dus.
Z’nnen handdruk ók,
En dan: z’n kus!

Menne rust is weg,
M’n hart is zwaor,
Gin rust kan ‘k mir vène,
Nie hier, nie daor.

M’n hart, da hunkert
Nò dieje man.
Ach, mocht ik ‘m vatten
En vaasthaawe dan,

En kussen hum,
Zoveul as ik woo,
Da ‘k òn z’n kusse
Hòst doadgòn zoo!  

* zingbare hertaling

Achteraf bleek het allemaal best mee te vallen, 
want maar liefst 46 dialectschrijvers leverden 
een literaire bijdrage aan de elfde editie van 
dit boek, dat op z’n Brabants de titel Wa’k nog 
zegge wou … kreeg. Wij waren benieuwd, hoe 
de auteurs het thema hadden vormgegeven en 
daarom namen we al vóór de presentatie van 
het boek voor u een kijkje.

Oorlog
Brigit Bakx-Hermans opent met een gevoelig 
verhaal over een oude zwerver die op zijn ma-

nier wordt bevrijd. Narus van Balkum vertelt 
op smakelijke wijze, hoe hij eigenlijk zijn le-
ven aan Duitsers te danken heeft. Henk van 
Beek kent veel goeie Duitsers en steekt dat 
niet onder stoelen of banken. Harry van den 
Berselaar is op zoek gegaan naar de betekenis 
van het woord ‘Wirtschaftswunder’. Johan Bie-
mans verklaart de aanwezigheid van drollen in 
de kerk. Riny Boeijen verklaart waarom zijn 
kleinzoon leeuwentemmer wil worden. Noud 
Bongers hoort bij het afscheid waarom een 
echtpaar zo gastvrij voor hem is geweest. Hen-
ri de Booi is als tienjarig jongetje gesponsord 
door de Duitsers. Bruukske haalt herinnerin-
gen op aan zijn moeder. Nelleke Castellijns 
heeft goede redenen om positief te zijn over 
Duitsland.

Afscheid
Jacques van Gerven neemt op poëtische wijze 
afscheid. Rensz Gorisse beleeft een avontuur-
lijke vakantiereis met het hele gezin. Hennie 
de Groot haalt vrolijke oorlogsherinneringen 
op. Nellie de Groot-Cooijmans gaat op bede-
vaart naar Kevelaer. Ruud van der Heijden is 
dol op zijn geboorteplaats, maar Duitsland 
is vlakbij. Jos Heijmans vindt dat we moeten 
blijven vechten voor de vrijheid. Henk Jans-
sen fopt een Duitse controleur. Junt krijgt op 
wonderbaarlijke wijze de fiets van haar vader 
terug. Ans van Kessel brengt in een prachtig 
sonnet de ontroostbaarheid van een oorlogs-
slachtoffer onder woorden. Harrie de Koning 
krijgt van een demente vrouw een toekomst-
voorspelling te horen.

Straatmuzikant
Hans Lakwijk zorgt als straatmuzikant voor 
een variant van de rattenvanger van Hamelen. 
Bert van der Linden heeft een humoristisch 
verhaal over Duitsers en fietsen. Jan Luyster-
burg geniet met zijn gezin vele malen van een 
vakantie in de Eifel. Edy Minnebach consta-
teert dat Duitsers nog milieubewuster zijn dan 
Nederlanders. Jos Naaijkens past op het huis 
van de buren. Frans Nefs zal Duits, Duitser 
en Duitsland nooit met een hoofdletter schrij-
ven. Toine Nooijens dicht een dierenfabel als 
was hij Jean de la Fontaine. Joke Peels-Mollen 
onderzoekt of Joseph Mohr familie van haar 

is. Piet Pels beleeft internationale avonturen 
als verzamelaar van putdeksels. Gerlaine Pi-
ters-Jansen heeft een wonderlijk verhaal over 
voetbal en ontrouw.

Jumelage
Wim van Rooij ontdekt door jumelage dat 
Duitsers ook gewone mensen zijn. Gerard 
Schalkx heeft het staan in de buutton niet 
van een vreemde. Elly Schepers-Corstjens be-
schrijft het deerniswekkende leven van haar 
Duitse moeder. Ad van Schijndel doet zijn re-
latie met varkens uit de doeken. Mariëlle van 
Schijndel-de Haas wil het boek sluiten door 
het verhaal te vertellen. Will Segers heeft een 
verhaal over de bloemen van haar moeder tij-
dens de oorlog. Piet Snijders legt uit dat Duit-
sers keigoeie mensen zijn. Cor Swanenberg is 
altijd jaloers geweest op zijn buurjongen, maar 
nu niet meer. Marja van Trier tracht het myste-
rie van de vierkante snorren te ontrafelen. Ge-
rard Ulijn vraagt zich af wat voor iemand zijn 
Duitse voorvader is geweest. Jan Ulijn beleeft 
als jongen in Bonn een avontuur met de kape-
laan. Wout van Venrooij laat weten dat lijnen 
wel eens nare gevolgen kan hebben. C.J.Ver-
hoeven laat een kaartclubje vertellen over de 
oorlog. Ties Verhoeven krijgt steeds meer res-
pect voor Duitsers. Henriëtte Vunderink vindt 
dat de Duitsers en wij al eeuwenlang een band 
hebben met elkaar. Mientje Wever verhaalt 
hartverscheurend over het afscheid van een 
‘verkeerde’ vader.

Willem Ivenprijs
Wij hebben u dit overzicht gegeven met één 
doel: dat u razend nieuwsgierig bent gewor-
den naar deze grote variatie aan verhalen en 
gedichten en dat u dus het Brabants Boeken-
weekboek 2016 gaat aanschaffen en lezen en 
herlezen. En geniet u dan vooral ook van de 
originele, vrolijke tekeningen van Iris Bon-
gers, die het boek al vele jaren dubbel zo inte-
ressant maken. 

Op het moment dat u dit overzicht onder ogen 
heeft, is inmiddels niet alleen het boek gepre-
senteerd in Lith, maar tevens bekend wie dit 
jaar de Willem Ivenprijs heeft gewonnen. De 
gemeente Oss stelt namelijk elk jaar een door 
kunstenares Jenny Derksen prachtig vormge-
geven haan ter beschikking aan de auteur van 
het mooiste verhaal of gedicht uit het Brabants 
Boekenweekboek.  

Brabants Boekenweekboek 2016
Wa’k nog zegge wou…
Toen het thema van de landelijke boekenweek bekend werd ge-
maakt, sloeg de redactie van het jaarlijkse Brabants Boekenweekboek 
de schrik om het hart. Duitsland. Was ich noch zu sagen hätte. Wel-
ke oude wonden zou dat openrijten? Hoeveel vaste auteurs zouden 
nu afhaken? En die wel meededen, zouden die niet allemaal als-
nog hun gal spuwen over de Duitsers en de oorlog?

Omslagtekening 
Iris Bongers
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BEN HARTMAN WIM VAN GOMPEL

Dit is een voordracht - je zou het ook een feestlied kun-
nen noemen - waarbij iemand, meestal een jongen, ‘de 
geit’ is. Deze komt binnen met een touw om de nek en 
wordt door de aanwezigen aan alle kanten geaaid; over 
z’n kop, z’n uiers, z’n buik, z’n nek en z’n benen enzo-
voorts. Hij heeft meestal een laken om, draagt een ech-
te staart en roept alsmaar ‘bè, bè!’ Hij krijgt een stukje 
peperkoek en aan het einde van de voordracht begint de 
geit te keutelen; grote hilariteit van de aanwezigen na-
tuurlijk. Gaandeweg het lied worden de lichaamsdelen 
van het dier genoemd en geprezen en tevens welke func-
tie die ‘schone’ lichaamsdelen zouden kunnen hebben. 
De coupletten worden opgezegd, het refrein wordt iede-
re keer gezongen.
Ik kon het lied optekenen in 1977 bij mevrouw Clara 
Schelle-Habraken (1892-1983) in Udenhout. Ik heb haar 
vaak bezocht, zij kende ontzettend veel liedjes. Ze had 
die van haar ouders geleerd; thuis en bij het werken op 
het land en van vriendinnen bij spinningen. (Spinningen 
zijn de meidenfeestjes van vroeger tijden.) Op tachtigja-
rige leeftijd begon zij alle liedjes, die zij vroeger gezon-
gen had en die zij zich nog herinnerde, op te schrijven. 
Het bleken er meer dan tweehonderd te zijn, waaronder 
heel bijzondere. De tekst is enigszins verbasterd. In de 
oorspronkelijke tekst worden verschillende delen van 
een geit vergeleken met voorwerpen en gereedschap-
pen die een kleermaker, ’n snijer, gebruikte. We zien dit 
slechts terug in couplet 2, 3 en 6 en dat is jammer.
In een optekening van Harrie Franken (Liederen en dan-
sen uit de Kempen) is nog sprake van speldekuske en lippen 
om draden dur te knippen. Dit is een mooi voorbeeld van 
hoe vrij mensen omgingen met een liedtekst; er werd 
van alles bij verzonnen en weggelaten, net zo lang tot de 
tekst hún tekst werd.

Ook de melodie onderging vaak spontane aanpassingen.
Rolf Janssen tekende nog een variant op in Tilburg (de 
snijder) en we vonden een Vlaamse variant in Limburg-
sche Liederen uit 1936 (de geit).

De geit die gaat en die hè toch zo’n schoon köpke
Zo’n glanzend köpke, zîn de snijer,
En da kon wel dienen vur ’n koffiepötje
Dè geite gate köpke.

Refrein: En is dat niet ’n schande voor ’n snijer alleen
             En ik wil d’r van m’n leven gene snijer meer zijn.

De geit die gaat en die hè zo’n schoon hoorn
Zo’n glanzende hoorn, zîn de snijer,
Die kon wel dienen vur de knöpsgaten te boren
Die geite gate hoorn.

De geit die gaat en die hè zonne schone rugstrang
Zonne glanzende rugstrang, zîn de snijer,
En die kon wel dienen vur ’n persplank
Die geite gate rugstrang.

De geit die gaat en die hè zo’n schoon bökske
Zo’n glanzend bökske, zîn de snijer,
En die kon wel dienen vur ’n olliekrökske
Da geite gate bökske.
De geit die gaat en die hè zo’n schoon poten
Zo’n glanzende poten, zîn de snijer,
En die konden wel dienen vur de kwezel durre tip af te 
     stoten
Die geite gate poten.

De geit die gaat en die hè zo’n schoon vuutje
Zo’n glanzend vuutje, zîn de snijer,
En dat kon wel dienen vur een vingerhuutje
Da geite gate vuutje.

De geit die gaat en die hè zo’n schoon uierke
Zo’n glanzend uierke, zîn de snijer,
En dat kon wel dienen vur ’n tabakszèkske
Da geite gate uierke.

De geit die gaat en die hè zo’n schoon stertje
Zo’n glanzend stertje, zîn de snijer,
Da kon wel dienen vur ’n scheerbursteltje
Da geite gate stertje.

De geit die gaat en die hè zo’n schoon ingewand
Zo’n glanzend ingewand, zîn de snijer,
En daar had de boer z’n kolen op geplant
Op dat geite gate ingewand.  

De geit die gaat

liaanse jupa ‘oosters vest voor mannen en 
vrouwen’ van het Arabische ĝubba ‘lang, lin-
nen onderkleed’ gekomen zijn. Dit woord zal 
ons niet via het Spaans bereikt hebben, om-
dat daar het Arabische woord met het voor-
afgaande lidwoord is overgeleverd, namelijk 
als aljuba. Zjielee ‘vest, jumper’ (Oudenbosch, 
Baarle-Nassau) komt via het Franse gilet ‘vest’ 
en het Spaanse gileco, fileco van het Arabische 
ĝali-ka ‘kleed van de christelijke gevangenen bij 
de Moren’. Het Nederlandse woord gilet (dat 
rijmt op pet) moet ons gezien de uitspraak 
langs schriftelijke weg bereikt hebben.
Het in Brabant tamelijk algemeen verspreide 
tas ‘kopje’ is van huis uit een ander woord dan 
het Nederlandse tas ‘zak’. Tas ‘kopje’ is via het 
Franse tasse ‘kop, kom’ ontleend aan het Ara-
bische t -asa ‘beker’. Het woord is ook elders 
zeer bekend: Italiaans tazza, Spaans taza, Roe-
meens tas, Russisch taz, Hoogduits Tasse, mid-
deleeuws Latijn tassia, tassa, tassea. Omdat het 
woord ook in het middeleeuws Latijn bekend 
is, kan die taal als doorgeefluik gefungeerd 
hebben. Het woord is meegekomen met de 
invoer van oosters aarde-
werk, vooral door produc-
ten uit Tyr. Deze stad (ook 
geschreven als Tyre, maar 
bij ons vooral bekend in 
de Latijnse spelling Tyrus) 
was een van de beroemd-
ste handelssteden in de 
Oudheid. Het ligt in het 
zuiden van Libanon, aan 
de Middellandse Zee.  De 
opkomst van het woord tas 
hangt samen met het in de 
mode komen van nieuwe 
dranken als koffie en thee. 
 

In de zevende eeuw veroverden Arabieren Si-
cilië en een groot deel van Spanje. Veel Ara-
bische woorden werden hierdoor bekend in 
Europa. Een gering aantal van deze woorden 
is in ons dialect doorgedrongen, waarbij in het 
algemeen het Frans als doorgeefluik heeft ge-
fungeerd. Een enkel woord kan via het middel-
eeuws Latijn tot ons gekomen zijn. We bespre-
ken hier een paar van die dialectwoorden.

Bezaan ‘gelooid schapenvel, schapenleer dat 
voor de voering van schoenen wordt gebruikt’ 
komt volgens het Woordenboek van de Brabant-
se dialecten voor in Oerle, Deurne, Gemert, 
Sint-Oedenrode, Den Dungen, Drunen en 
Dongen. Dit woord heeft waarschijnlijk de 
volgende weg afgelegd: Arabisch bat -ana ‘voe-
ring’ > Spaans badana ‘gelooid schapenleder’ 
> Oud-Provençaals besana > Frans basane > 
Brabants bezaan. Op ezaort ‘waarschijnlijk, 
vermoedelijk’ is vooral Noord-Meierijs en Peel-
lands. Hierin zien we het Franse woord hasard 
‘toeval, kans’ dat via het Spaanse azar ‘idem’ 
komt van het Arabische azzahr ‘dobbelspel’. 
Dit woord is afgeleid van het Arabische zahr 
‘bloem’. Op één van de zijden van een  dobbel-
steen werd vaak een bloem afgebeeld. 
Kamas, gamas ‘laars, beenkap, lappenkous’ 
(Oost-Brabants) komt van: verouderd Frans ga-
mache ‘slobkous’ < Oud-Provençaals gamacha 
< Spaans guadameci ‘zachte ledersoort’ < Ara-
bisch (ĝild) gad -amasi-y ‘(leder) uit de stad Gha-
dames’. Ghadames is een stad in Libië aan de 
grens met Algerije, waar een bijzonder zachte 
leersoort vervaardigd werd en naar Spanje uit-
gevoerd. Het Nederlandse woord gamasche ‘en-
kelstuk’, dat vooral door bergbeklimmers en 
skiërs gebruikt wordt, heeft ons via het Duits 
bereikt.
Kaban, kerban ‘regenjas, poncho, kapmantel’ 
komt voor in Roosendaal, Tilburg en Reusel. 
Het woord komt van het Arabisch qabâ’ ‘re-
genjas’, dat ons via het Siciliaanse cabbanu en 
het Franse caban ‘cape’ bereikt heeft. Volgens 
de laatste druk van de Dikke van Dale komt het 
woord van het Italiaanse gabano, maar gezien 
de beginklank van kaban lijkt mij deze tus-
senstap minder waarschijnlijk. Zjiep(ke) ‘vest, 
onderrok, borstrok, kiel’ is vooral Baronies en 
Kempenlands. Dit woord zal via het Franse 
jupe in de verouderde betekenis ‘bovenkleding-
stuk vooral voor mannen’ en het Oud-Zuid-Ita-

’n tas koffie

Tyrus, oude 
havenstad in 
Libanon

Arabische invloed op het Brabants
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slak unne hermafrodiet, dè wil zegge dè ze al-
lemol zuwel mennekes as vrouwkes zèn. Wa 
nie wil zegge dè zu z’n eige kenne bevruchte. 
Ze hebbe mekaor tóch noddig en bevruchte 
mekaor. Umdè ze alles op z’n elvendertigste 
doen gì de paring ok hil traag en ’t lìjkt erop 
dè ze híl veul van mekaor houwe,’t moet 
’n hil ritueel zèn ( ’n filmke hierover zou ’t 
meugelìjk nog goed doen in de seks-shop an 
’t begin van de Lùikerweg!) Ik waog me d’r op 
um hier öt de doeke te doen hoe ’t allemol in 
z’n wèèrek gì.’t Is hendig de ze twii-slachtig 
zen, as ge zù traag bent en nie gaauw unne 
partner tege ’t lijf lupt. As dè gebeurt dan gon 
ze mekaor bevuule meej de vuulhorrentjes, 
dan gì meej geweld ’t vurspel an de gang, 
hôôg umhog dèuwe ze z’n eige tegemekaor 
an, doen an kusse en voetjevrij-je (en dès gin 
leuge!) Ze zèn wel 20 ure zôô bezig! Tusse-
dur, as ze muug zèn, wochte ze efkes en dan 
wir weijer! Mèr nou kumt ’t… um mekaor 
nóg meer ritsiger te maoke, schiete ze ’n 
kalkpèijl (unne liefdes- pèìjl: cupido! ) in d’n 
andere z’n lijf, umgekeerd ok, en dè is um de 
bevruchting an te stiere. Nao al dè gedoe be-
gint de paring van ’n vijftien minute( naauw 
gaoi ik intiem!) ’t ding van hum, van alle 
twii, kumt in dè ding van hèur ,van alle twii! 
Kende’t oe eige vurstelle? Zunne amoereu-
zemaraton? Mèr dan is ’t ok gedòn, en kèèke 
ze nie mir nur mekaor um. En dè ding van 
hum,van alle twii, wà vier toe vijf kirres zu 
grôôt as hun eigeste lijf….., dè slèèpe ze nog 
ure meej eer dè’t wir hillemol ingetrokke is, 
hendig as ze tussetèèds nog iemes tegekom-
me…… 
En zu-iet, dees alles, gì in ALLE STILTE! Gif 
mèèn dan de veugelkes toch mèr, liever dan 
die slome, slèèmerige slakke. Ik trèf mèr 
wènnig slakke meej ’n hùiske in onzen hof, 
tóch denk ik dè ik unne smidse van d’n lijster 
aachter op unne stiin hai. ’n Paor kepotte 
hùiskes lage daorop. Ginne wonder dè ’t 
flùite hum zu goe-d afgì!  

< In het dialect van Valkenswaard >

N.B. 
Dur dè ‘k buukske 160 ( herfst/september 
2008) van Brabants Landschap, geleze haj, 
kreeg ik nao ’t lèèze van ’n verhaal van Thijs 
Caspers over slakke, de inspirasie vur dees 
verhaaltje. Ik heb innigte stukskes van hum 
gebrùikt op m’n èigeste menier. Dieje goei-je 
mens ben ik dan ok hil dankbaar.

’t Is nog hil vruug van de mèèrege, ’k zit 
bùite en lùster nur de veugelkes die on-

genadig zun best doen um gehörd te 
worre. Gisterreaovend ok al, twii 

melles tege mekaor: ‘wie hört 
mèèn ’t beste, wie zingt 

’t schònst?’ Ge denkt, 
dè is ne sirrenade 
vur mèèn alliinig, 
mèr niks is minder 

waor: ze konkère-
re z’n eige kepot 

vur de pupkes. ’n 
Paor krèi-je warre 
midde op de 

straot an’t lillek doen of ze de grutste ruzie 
hàn, want zinge dè kenne dees zwarte nie. De 
musse gòn te keer of ‘t ’n grôôte ieteljaanse 
femilie is. Bij dees veugelkesfemilie is, denk 
ik, bij hun ok, mèr inne d’n bos! Dan nog de 
grôôte rovers van ons kèèrze: die dikke hen-
ne c.q. dùive, meej hun gefieliefauw. Ik mag ’t 
eigelijk nie hardop zegge: mèr dees sort vèèn 
ik alliin mèr goed vur de soep! De bie-miiskes 
vliege af en an um al die jong te voei-jere, ’t 
blèuwke en weinterkuning doen an ’n song-
festival meej, denkte. Dan t’aovend , zit d’n 
zanglìjster wir op ’t töpke van unne hôôge 
spar Marco Bakker öt te hange. En dè allemol 
vur de openbare seks! Ze doen mèr, gève niks 
um wà aander dur van vèène, veul lewèèj d’r 
bij, dè iederiin wit wa ze gòn doen. Nii dan 
hedde toch ok nog hil wa aander sorte, die 
zunne weg gòn zonder dè ge ze hurt. Ge hurt 
ze nie lôôpe, ge hurt ze nie èète, ginne herrie 
bij de seks, de stiekemers! 
Wurrum ik dees schrèèf? Verschèi-jene jaore 
geleeje he’k’n hil verhaal over de seks van 
slakke geleze en dè liet me nie los en nou 
wil ik ’t hier kwèèt! Witte dè ge ze eigelijk cu-
pido’s kent noeme?? Ze schiete pèijle af, die 
ok nog ’s verrèkkes zeer schìjne te doen, en…
ginne kik! SEKS! Ja, ik praot hier over slak-
ke, ja, die, die de slaoi, hosta’s en nog veul 
meer opfrèète. We hebbe in Nederland 116 
sorte landslakke, worvan 90 meej ’n hùiske 
en 26 sorte die paddernaks rondkrùipe, dees 
zèn gin hùiskes-slakke die op vekansie zèn 
hurre! Slakke meej ’n hùiske vènde ’t mist 
wor veul kalk in de grond zit, durrum hebbe 
wij ze hier hil wènnig. Umdè ze ’t mist öt 
watter beston, zitte ze gèèr onder blaor of 
stiin of zôô, um nie öt te drèuge. Slakke zèn 
zù dof as ne kwartel ( ik denk dè ze durrum 
nie zinge of flùite!) en haauwe , as ’t lange 
tèèd dreug is unne drèugteslaop. Nou is ne 

Seks

Verliefde slakke, tekening van Tilly Wijnen-Firet

Vurjaor vol geel en wit 
‘As de clivia in bloei sti, geuget de goeie kant op.’ Woorde 
van ons moeder. Heure clivia ston begin fibbrewari mi 
groote oranjekèlke vur de raom te pronke. ’t Waar onze 
‘lentebode’, ok al moesse we nog efkes waachten op de 
grooten buitenbloei. 
Onzen hof waar in ’t vurjaor op z’n moist. De prùim, kèrs 
en peer zùrgde vur schón witte wolke. Toch zón we wir nie 
veul fruit kreijge, want ’t vroor snaachs nog gereegeld... 
D’r hongen al gaauw groote plùime witte kruinagel en 
geel trosse gaauwe reegen op de zùiekant. D’r stonne 
nog ’n por geel pòslillies onder te bloeie. Opvallend is 
da d’r in de lènte  zóveul blomme bloeien in geel en wit. 
’t Neij gruun da òn alle kante in de natuur opschiet, lekt 
in ’t begin ok nog dik veul op geel. 
De vruug sleutelblomme, de petunnekes, zen in mèrt al 
gruunsig geel en worren umringd dur witte wèij blomme 
en geel haoneklótjes. In april krioel ’t van de pèirdeblom-
me en ’t kólzaod zùrgt vur gaauwgeel wolke kleur op de 
dijke en in de slótkante. Op afstand leijke de dijkweegskes 
versierd mi lang geelwitte linte, want ok de polle fluite-
krùid stòn gauwzat te wiegen op de wend en overal piepe 
de witte knùpkes van mèijzuuntjes tussen ’t gruun. In de 
sleuj ziede ’t goudgeel van d’n dotter en de geel lisse. Ok 
volop botterblomme en dan is d’r al gaauw ’t wit van ’t 
uurste pispùtje (akkerhoornbloem) en de mèlk staars en 
da zen dan enkel nog mar de bòjembloeiers. Dieje mèlk-
staars hiet hier ok wel mèèrgestèr, mar in de boeken is de 
naam ‘vogelmelk’ of ornithogalum. Umda de stèrbloeme 
mi donker weer nie of pas laot ope gaon, is de naam in ’t 
Frans dame d’onze heures geworre (de dame van elf uure)! 
De Engelse noeme dees plèntje star of Bethlehem en de 
Duitsers spreeke van Milchstern of Hühnermilch. 
De wilden houtbloei begint alle jorre mi sleedórre, krinte-
bumkes en vogelkèrs. Dan komme de wilde kestane. D’n 
brem schiet in z’ne pronk. De lijsterbes, de mèijdorre, 
d’n ijsdorre en d’n uurste vlier… Ammòl drage ze blom-
me in wit en geel…! En de pèirdeblomme veraandere nog 
van geel nor wit as ze mi d’r pluisbolle beginne te pronke.

Vur ons gevuul heure dees lichte klurre ècht bé’t vurjaor. 
Ze geeven ons ’n bruisend Pallieter gevuul. As ge da nie 
kent, dan moete de boeke van Felix Timmermans d’r 
mar ’s op naoslaon.  
Illustratie Nelleke de Laat

’T PAAST NIE IN DE KRAOM

’n Durske sti hunkerend vur de winkelraom
Ze zie daor stopflesse vol lèkker snoepgerèij
Sèp, mèmme, tooverballe, peepremunt, tèij-tèij 
Ze zó zó gèire snoepe, mar’t paast nie in d’re kraom

’n Mèidje sti verlangend vur de winkelraom
Ze zie daor zón schón schuuntjes van gruun slangeleer
Och, wè zón die prachtig staon bé heur neijste kleer
Ze zó ze gèire paasse, mar’t paast nie in d’re kraom

’n Vrouwke sti smachtend vur de winkelraom
Ze wil ’n heel mooi mèntelke van dure snit
Noit kan ze’t betaole, dè’s wè ze zeeker wit
Ze zógget gèire drage, mar’t paast nie in d’re kraom

’n Grutje sti tevreeje vur ’n winkelraom
In d’r leeve bleeve dinger oningevuld
Dik verlèijelek èn verlangd mi ongeduld 
Mar ’t leeve hielp heur alt wir ùit d’n droom
Veul wille hebbe, paast dik nie in de kraom  

< In het dialect van Rosmalen >

Illustratie Nelleke de Laat

Geef een abonnement  
op Brabants cadeau!

Voor slechts € 24,00 verras je iemand met een 
jaarabonnement op Brabants.
Stuur een mailtje met de gegevens naar 
info@stichtingbrabants.nl en wij regelen het 
voor u.
Voor familie of vrienden in het buitenland? 
Ook dat is mogelijk, zowel een papieren 
 abonnement als een  digitale versie. 
(Zie voor meer info het colofon achterin).
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Waar -de staat ingetekend komt ook -ge 
voor, maar waar -ge staat ingetekend 

komt -de niet voor. Bijna alle Noord-Brabantse 
dialecten kennen deze vormen, alleen bij ‘als 
je’ doet het noordoosten van Noord-Brabant 
niet mee (eerste kaartje). 
Vraog en Antwoord leverde ook in dit geval weer 
een schat aan gegevens op, die werden ge-
bruikt voor een mooi afstudeeronderzoek. Dat 
bracht in kaart waar in het Nederlandse taal-
gebied het bijzondere grammaticale kenmerk 
voorkomt en bij wat voor woorden het wordt 
gebruikt en het gaf een alternatieve verklaring: 
het kenmerk is een vervoegingsuitgang gewor-
den, en niet langer een vastgeplakt persoonlijk 
voornaamwoord. 

Jorik van Engeland (2015) ‘Microvariation in 
Southern Dutch Dialects. Diachronic and Syn-
chronic Research into the 2nd Person in Inversi-
on’. Master Thesis Universiteit Utrecht.   

Nu heeft Jorik van Engeland dit grammati-
caal kenmerk niet alleen bij werkwoorden 

maar ook bij voegwoorden onderzocht. Hier 
ziet u een stukje van de uitgeschreven tekst 
van het gesprek dat hij in Vlijmen hield:

1. Vertaal de volgende uitspraken: 
1a. Wat doe jij raar. 
Participant 3: Wat doe de gij gek 
b. Doe je de afwas altijd zo? 
Participant 2: Was te gij altijd zo af? 
Participant 1: Doe de gij den afwas altijd zo? 
c. Ik weet zeker dat je de afwas altijd goed doet. 
Participant 1: Ik weet zeker dat ge den afwas 
altijd goed doet. 
d. Wij vroegen ons af of jullie de afwas niet 
zouden willen doen. 
Participant 3: Wij vroegen ons eigen af of dat 
de gullie de afwas wel zou doen. 

U ziet dat Van Engeland de tekst zonder de 
weergave van klanken heeft genoteerd; 

het ging hem immers om de vervoeging van 
werkwoorden en voegwoorden (onderstreept 
in het fragment hierboven). Waar het nu bij de 
voegwoorden om gaat, is dat men niet alleen 
dat ge zei in Vlijmen (het zal als dagge of dègge 
hebben geklonken) maar ook dat de gullie (dad-
de gullie of dèdde gullie). Het persoonlijk voor-
naamwoord wordt voorafgegaan door datzelf-
de bijzondere, aangeplakte stukje als bij doede 
gullie, maar nu zit het vast aan een voegwoord, 
dat. En dat kan ook bij andere voegwoorden 
gebeuren, zoals of en als (als-de wordt uitge-
sproken als aste of adde). In lijst 7 van Vraog en 
Antwoord werd onder meer gegeven voor Ze-
venbergen: ‘adde gij me-n-iedere keer nou-w-is al-
les zou vertelle-n-eej!’, voor Ossendrecht ‘adde gij 
me nou oep dwoogte zou oue!’ en voor Helmond 
‘aste gai meen nou es meer zout vertelle!’ (de vraag 
luidde: vertaalt u deze zin naar uw dialect: Als 
jij me nou op de hoogte zou houden!). 
Enkele kaartjes uit het onderzoek van Van En-
geland dat niet alleen Noord-Brabant maar ook 
Belgisch Brabant en de Vlaamse provincies 
omspande, laten zien dat een groot deel van 
Noord-Brabant niet alleen werkwoordvormen 
als hedde en doede kent maar ook voegwoord-
vormen als adde en dadde. 

bewaard blijven van die uitgangs-t in hedde (als 
dd) is in feite de handhaving van het gramma-
ticale element, dus van de dialectsystematiek. 
In het Nederlands kennen we die uitgang niet: 
‘heb je’, maar niet ‘hebt je’.
Bijna 30 jaar nadat Hagen schreef dat het 
grammaticale dialectverschijnsel waarbij 
het persoonlijk voornaamwoord in de per-
soonsvorm is opgenomen, het sterkste geval 
is van handhaving van dialectsystematiek in 
Noord-Brabant, kan op basis van dit materiaal 
gesteld worden dat het nog steeds ijzersterk is. 

Voegwoorden

In de scriptie van Jorik van Engeland, in de 
zomer van 2015 afgestudeerd aan de Univer-

siteit Utrecht, wordt dit typische kenmerk van 
de Brabantse grammatica verder onderzocht. 
Van Engeland gebruikte daarvoor gegevens 
van Vraog en Antwoord (vragenlijst 7, mei-ju-
ni 2015, 490 invullers), zette de vragenlijsten 
zelf ook uit in Vlaanderen en hield groepsin-
terviews met dialectsprekers, onder meer in 
Bergen op Zoom en Vlijmen. 
Op de eerste plaats heeft Van Engeland op ba-
sis van diachroon onderzoek een andere ana-
lyse van het grammaticale kenmerk gegeven. 
In diachroon onderzoek wil je de historische 
ontwikkeling blootleggen: Van Engeland heeft 
daarom deze woordvormen vergeleken met 
hun gebruik in oudere taalstadia, tot in de der-
tiende eeuw maar liefst. Historisch gezien zijn 
vormen als hedde, doede, ziede wel ontstaan als 
werkwoorden met een aangeplakt zwak per-
soonlijke voornaamwoord, maar tegenwoor-
dig gedraagt dat element zich als vervoeging 
van de persoonsvorm. Daarom kan men ook 
hedde ge zeggen, wat inderdaad werd gegeven 
in Vraog en Antwoord, terwijl men zou ver-
wachten dat dat alleen kan met de volle vorm 
gij. ‘The element de in these dialects is reanalyzed 
as a regular verbal inflection that can occur with 
both the weak and the strong pronoun. The history 
of de shows that the reduction from dij to de led 
to a change in its behavior.’ Wat ooit een zwak 
persoonlijk voornaamwoord was, functioneert 
tegenwoordig als een uitgang, volgens Van En-
geland, en dat geeft de mogelijkheid nieuwe 
vormen te gebruiken.

Een van de beste voorbeelden van handha-
ving van dialectsystematiek zijn de werk-

woorden van de tweede persoon in inversie, 
zoals hedde gij (heb jij) of doede gullie (doen jul-
lie). Dat schreef prof. A.M. Hagen al in een in-
leidend hoofdstuk bij Hedde gij, zedde gij. Edde 
gij, zijde gij : een bonte staalkaart van Brabant-
se dialecten (1987: XVIII), een boek met een 
toepasselijke titel bij dit onderwerp. Hagen 
schreef voorts dat dit een markering van regio-
nale identiteit door taalgebruik is; Brabanders 
laten zich herkennen door precies dit gram-
maticale kenmerk. 
In vragenlijst 2 (mei-juni 2014) vroegen we 
onder meer naar de vertaling naar het dialect 
van de zin ‘heb je al je knikkers geruild?’ Een 
van de antwoorden voor Bergen op Zoom was 
bijvoorbeeld: ‘edde gij al oew murrepels geruild?’ 
Uit Vlijmen kwam ‘hedde gij al oew mellevers 
gerolen?’ In totaal waren er 655 invullingen 
van vragenlijst 2. Vier mensen vulden dit item 
niet in, er waren 580 invullingen met hedde, 
58 invullingen met edde, en nog 13 andere in-
vullingen. 645 van 655 antwoorden (98.47 %) 
lieten een woordvorm met Brabantse gramma-
tica zien. Edde is de woordvorm in West-Bra-
bant, hedde in Midden- en Oost-Brabant. In 
West-Brabantse dialecten wordt de h- aan het 
woordbegin vaak weggelaten.
De vorm bestaat uit de persoonsvorm ‘hebt’ en 
een aangeplakt zwak persoonlijk voornaam-
woord (enclise). Het onderwerp kan bij nadruk 
herhaald worden in een volle vorm (en wordt 
dan tweemaal uitgedrukt): 
Heb je – hedde
Heb jij – hedde gij
De uitgang van het werkwoord (-t) is bewaard 
gebleven in de medeklinkers (dd). De vorm is 
immers vergelijkbaar met ‘hebt ge’, ‘heb ge’ is 
een vorm die we niet zouden accepteren. Het 

Dadde en adde, vervoegde  voegwoorden
Met resultaten van Vraog en Antwoord

U heeft al eerder in dit kwartaalblad kunnen lezen over de online 
vragenlijsten van ons onderzoek Vraog en Antwoord (www.hetver-
haalvanhetbrabants.nl). De resultaten van de vragenlijsten laten 
zien dat in het huidige veranderende taallandschap de grote meer-
derheid van de mensen de dialectsystematiek nog weet te hand-
haven, en dat er tegelijkertijd nieuwe vormen worden toegevoegd 
(zie ook De toekomst van het dialect in nummer 4 van Brabants, 
maart 2015). 

Map 1: 
The 2SG-element 
following the 
complementizer 
als ´when´.

Map 2: 
The 2SG-element 
following the 
complementizer 
als ´that´.

Map 3: 
The 2SG-element 
following a verb 
ending a vowel.

Map 4: 
The 2SG-element 
following a verb 
ending in a 
consonant.
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HENK JANSSEN VOOR U GELEZEN

brengen zij het nummer ’t Café van 
Juul ten gehore. Het is een eersteling 
die veel moois voor de toekomst be-
looft. Ook al, omdat het enthousias-
me en de volharding van de makers 
voor een degelijk fundament van 
hun artisticiteit zorgen. Beiden zijn 
verder goed op elkaar ingespeeld, 
zijn ambitieus, streven naar perfec-
tie en werken volgens een duidelijke 
taakverdeling, waarbij Stein als regel 
de melodie aanreikt en Job de tekst 
schrijft. ‘Een lied is echt een product 
van ons beiden,’ zo krijg ik te horen. 
In dat proces, zo wordt me verder toe-
vertrouwd, is er natuurlijk wel eens 
een aanvaring maar dat wordt altijd 
snel uitgepraat. ‘We zén wè dè betrèft 
gin zee:verzakke.’ Intussen zijn Job en 
Stein sedert twee maanden met een 
opnamestudio begonnen. Ze zijn er 
niet alleen met hun eigen repertoire 
in de weer, maar er worden ook op-
namen van anderen gemaakt. De ac-
tiviteit heeft door hun achternamen 
te combineren zelfs al een ‘bedrijfs-
naam’ meegekregen: Venrooy En-
tertainment (telefoon 06-22269738, 
entertainmentvenrooy@gmail.com). 
Noteren! Zeker als u straks wellicht 
hun cabareteske programma wilt 
boeken, dat direct na de zomer van 
2016 gaat toeren en zonder twijfel 
veel succes gaat oogsten.  

Foto Henk Janssen

cert geven. Het is meteen een maar 
liefst anderhalf uur durend cabare-
tesk liedjesprogramma, dat als titel 
Skoerem meekrijgt. Als Job tien jaar 
oud is, treedt hij in Aarle-Rixtel al 
op als junior tonpraoter. Dat doet hij 
zeven jaar achtereen. Het is een er-
varing die tijdens de eerste voorstel-
ling van Skoerem goed van pas komt. 
Tekst en grappen komen uit eigen 
koker, maar voor de liedjes bedienen 
ze zich van covers. De selectie is wel 
heel specifiek. Ze kiezen namelijk 
onder meer voor liedjes van Gerard 
van Maasakkers, Henk van Beek en 
Guus Meeuwis, en kiezen aldus voor 
een typisch Brabants repertoire, dat 
ze wel op geheel eigen wijze muzi-
kaal bewerken. Een extra stimulans 
krijgt het duo afgelopen jaar tijdens 
een reprise van hun eerste concert. 
Tijdens deze voorstelling is Wim Da-
niëls aanwezig, die hen aanmoedigt 
om op de ingeslagen weg verder te 
gaan en hen bovendien uitnodigt om 
in november 2015 op de Brabantse 
Streektaaldag in Lieshout de muzi-
kale finale voor hun rekening te ne-
men. Buitengewoon knap en profes-
sioneel kwijten ze zich van die taak, 
en ze zijn daarmee de verrassing van 
de dag. Inmiddels zijn Job en Stein 
alweer een paar stappen verder. Het 
wekelijkse repeteren heeft intussen 
ook het eerste eigen repertoire op-
geleverd. Tijdens onze ontmoeting 

In het Tilburgse theater MIDI heb-
ben velen tijdens de uitreiking van 
de tweejaarlijkse Dialectprijs van 
Noord-Brabant op 18 november 2015 
kunnen vaststellen, dat het spreek-
woord ‘daor zit meziek in’ door het 
duo Job van Rooy en Stein van de Ven 
eer wordt aangedaan. De door hen 
verzorgde finale van dit evenement 
stond als een huis. Een nadere ken-
nismaking met dit getalenteerde duo.

‘Ik wist al toen ik zes jaar was, dat 
ik later wilde optreden,’ zo tekenen 
we uit de mond van Job van Rooy 
op. Stein van de Ven voegt toe: ‘Ook 
ik heb van jongs af aan willen zin-
gen en musiceren.’ Als je beiden 
even oud bent – zij zijn nu negen-
tien jaar –, beiden uit Aarle-Rixtel 
komt, op dezelfde basisschool zit en 
eenzelfde interesse hebt, dan is het 
niet verwonderlijk dat je al tijdens 
het schoolkamp het eerste geslaag-
de gezamenlijke optreden verzorgt. 
Het lidmaatschap van de plaatselijke 
harmonie is daarna minder succes-
vol. Tuba en trompet beleven slechts 
een kortstondige amourette. Terwijl 
ze nog op de basisschool zitten, be-
gint Job vervolgens aan zijn eerste 
pianolessen en krijgt Stein van een 
oom gitaarles. Het zijn de instru-
menten die ze vandaag de dag vaar-
dig en met veel plezier bespelen. Na 
de basisschool scheiden hun wegen 
zich. Stein gaat naar het Commande-
rij College in Gemert, en Job naar het 
Jan van Brabant College in Helmond. 
Ook in het vervolgonderwijs kie-
zen ze ieder een eigen richting. Job 
studeert pedagogiek aan de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven, en Stein 
elektrotechniek aan het ROC Ter AA 
in Helmond. Maar buiten schooltijd 
blijven ze door de jaren heen samen 
zingen en musiceren. Ze zijn zestien 
jaar, als ze hun eerste huiskamercon-

Daor zit meziek in

maar niet  triviaal. Kerk, kermis, mannen, 
vrouwen, kinderen, het moederschap, dieren, 
muziek, gebak, vakantie en het weer inspireer-
den haar tot de gebundelde titelloze verzen. 
Gewone gedichten met humor en kleine emo-
tie wisselen elkaar af. De verzen hebben als 
grootste gemene deler compactheid en deze 
aanpak heeft zeker zijn voordelen. Al ontstijgt 
de inhoud de anekdote niet en verdient het 
metrum niet overal de schoonheidsprijs, toch 
biedt dit dialectdebuut een onderhoudend ge-
heel. Er passeren wel bij regelmaat clichés. 
Als voorproefje geven we hier het titelvers van 
de bundel:

’nen Brabander, dá worde nie
Dá bende of dá bende nie
’t Zit in oew geene en oew bloewd
’t is gemoedelek en goewd
mé ’n zaachte G 
’nen Brabander kunde nie worre
al doewde nog zo goewd oew best
’nen Brabander onderscheidt z’n eige
aaltéd van de rest
Ge hoeft ’t echt nie te probeere
want ge kunt ’t nergens leere
en krégt ’t noit onder de knie
Want ’nen Brabander, dá bende
of dá bende nie 

Lichte humor vinden we onder andere in het 
volgende gedicht:

Dooie zondag in januari
’t vriest da ’t krakt
Toch wed ik as ge gòt schaotse
da ge dur ’t ijs heen zakt
’t Kan vrieze en ’t kan dooie
probeer ’t mar ’n weekske lòtter
Want schaotse gu op ijs
veul beeter as op wòtter

’nen Brabander is een uitgaafje over het dage-
lijks leven in Brabant op zijn Brabants. Een 
aardig boekje ter verstrooiing om meermaals 
ter hand te nemen.

Meer info: 
www.levensgedicht.nl en www.fotocindy.nl  

Mariëlle dicht al vanaf haar achtste levens-
jaar. De poëzie begon in 1979, toen haar 

oudste broer Jan verongelukte op zijn werk. 
Haar eerste uitverkochte publicatie was de 
bundel Omdat je altijd meereist in mijn hart. De 
uitgave kent alleen gedichten over afscheid, 
verlies en het verwerken van verdriet. De dich-
teres maakt gedichten op aanvraag. Ze heeft 

ondertussen wel duuzend gedichten geprodu-
ceerd, denkt ze. De meeste daarvan zijn in het 
Nederlands geschreven. 
In 2012 zette ze haar gedicht ’nen Brabander 
op Facebook en daarna kwamen er tot haar 
verbijstering opeens borden en wandplaten 
uit met haar gedicht erop, maar zonder haar 
naam. Dat heeft geleid tot haar uitstapje naar 
de pyrografie; ondertussen brandt ze haar tek-
sten in houten borden.

Het poëzie-procedé van Mariëlle is een-
voudig. De meeste gedichten zijn in een 

natuurlijk verlopend rijm geschreven dat vaak 
leest als proza. De onderwerpen zijn alledaags, 

Dichtbundel ’nen Brabander
Mariëlle van Schijndel-de Haas uit Berlicum heeft een Brabants 
kleinood uitgegeven in eigen beheer met de titel ’nen Brabander. 
Het verzorgde bundeltje bevat 24 dialectgedichten die stuk voor 
stuk geïllustreerd zijn met fraaie foto’s gemaakt door haar vroege-
re klasgenote Cindy Langenhuijsen. 

Dooie zondag 
foto Cindy
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JOHAN BOENIE LIZZY VAN PELT

JACQUES VAN GERVEN

MRINUS DE WITTE

ZIEDEDÈ

Ziede die dekkers die daken dekken, ziede die dekkers dè doen
Ziede die daken die dekkers dekken, ziede die dekkers dè doen
Zouwe die dekkers die daken nie dekke, deeje die dekkers dè nie
Wiere wij, wonde we wor zij werken,
dur en dur nat nondepie

Ziede die zetters die deuren zetten, ziede die zetters dè doen
Ziede die deuren die zetters zetten, ziede die zetters dè doen
Zouwe die zetters die deuren nie zetten, zetten die zetters ze nie 
Wiere wij, wonde we wor zij werken,
dur en dur kou nondepie

Ziede die metsers die muurkes metsen, ziede die metsers dè doen
Ziede die muurkes die metsers metsen, ziede die metsers dè doen
Zouwe die metsers die muurkes nie metsen, metsten die metsers 
ze nie
hingen wij, wonde we wor zij werken,
gin schilderij nondepie

Ziede die duikers ’t diepe in duiken, ziede die duikers dè doen
Ziede ’t diepe wor duikers in duiken, ziede die duikers dè doen
Zouwe die duikers in’t diepe nie duike, doken die duikers dus nie
Mer wa ik wil weten, wa doen die duikers
hier op d’n bouw nondepie  

< In het dialect van Valkenswaard >
Een jonge Jacques van Gerven

De Witte wit wir wè
Haver kom je - in te-

genstelling tot in 
mijn jeugd - nauwelijks 
nog tegen. Of het moet in 
de columns van Hás van 
de Zande zijn. In ’t Bèrgs 
(het dialect van Berghem) 
vind je nog de geschreven 
overblijfselen van de eens 
zo talrijke, zacht wuiven-
de havervelden die het 
oost-Brabantse landschap 
rijk was. Als kinderen na 
het eten - en dus vol nieuwe energie - baldadig werden, 
zeiden de ouders: ‘D’n haaver begint te stiike.’ Maar dan 
moest je het niet te gek maken, anders krijde daalek lang 
haaver. Ofwel, een pak op je donder. 
Gewassen vormen wel vaker de basis voor een spreek-
woord of gezegde. Is het windstil, dan is ’t goei weer um 

haaver te zèèje. Regent het 
pijpenstelen, dan riigent ‘t 
kloar gras èn ènde-èèjer. En 
kom je van de regen in de 
drup, dan beland je van ’t 
bed op ’t strôi (of val je van 
unne gaavel in unne riek, 
maar daarover een andere 
keer). 
Wijer wille ès dè ge gras het 
staat voor overmoedigheid 
en ‘water naar de zee dra-
gen’ was zo ver, dat men 

een gezegde dichterbij bedacht: mi de knolle de pot ingôn. 
Iemand die nie op unne prèèj kekt - ofwel het niet zo nauw 
neemt - zou wel eens uit de gratie kunnen raken en dan 
hedde oew èrte uit. U bent gewaarschuwd.  

Illustratie Mathilde Artwork

Woensdrechtse 
woordjes: Flèèr
IJ mot ’t emme van z’n flèèr. Meej z’n flèèr redt ie ’t. Dieje 

vent ed toch flèèr, ej! Hij moet het hebben van zijn 
flair. Met zijn flair redt hij het. Die man heeft toch flair, 
hè!
In dit geval heeft het Woensdrechtse woord dezelfde uit-
spraak en dezelfde betekenis als het woord in het Stan-
daardnederlands. Het wordt alleen anders geschreven. 
Misschien zou je denken dat het een leenwoord is uit 
het Frans, maar dat is niet het geval, het is van oorsprong 
een Engels woord.

In Woensdrecht heeft het woord flèèr echter ook 
nog andere betekenissen. Eén ervan zien we in de 

volgende zin: A ge nie uitscheert, dan krèède sebiet ’n  
flèèr rond oew woore. Als je niet ophoudt, dan krijg je 
zo meteen een draai om je oren. Vaak wordt op deze 
aankondiging gereageerd met de woorden: ‘Da’s nie 
zoow aareg, zoowlaank a’t ’r mar nie teege n’ies.’  ‘Dat 
is niet zo erg, zolang het er maar niet tegen is.’ 

Hier is een flèèr dus een klap, een mep, een oplawaai. 
‘Motte gij ’n flèèr emme?’, wordt tegen je gezegd als je door 
middel van je gedrag solliciteert naar een kastijding. 

Een heel andere betekenis heeft het woord flèèr als het 
gaat over een dellerig, sletterig meisje. Als een op-

groeiend meisje voortdurend op straat te vinden is en 
daarbij kennelijk nader  contact en kennismaking zoekt 
met jongelui van het andere geslacht, dan spreken we 
van een straotflèèr.  Zo’n meisje begint dan meestal als 
jongesflèèr, om in een later stadium over te gaan in een 
manneflèèr.

Behalve het zelfstandig naamwoord flèèr kennen we in 
Woensdrecht ook nog het werkwoord flèère. Het be-

tekent, naast het reeds besproken iek zal oe ies teege n’oew 
woore n’aon flèère en op straot lwoope te flèère: op een non-
chalante manier wegsmijten, weggooien. Sommige Hol-
landers gebruiken hier ook wel het woord wegflikkeren.
Edde da nouw ier zoowmar ien d’n oek geflèèrd? Heb je dat 
nou hier zomaar in de hoek gesmeten? Beljao, flèèr ’t 
 wjeer mar weg! Welja, smijt het weer maar weg!
’Die flèèr moesse ze op straot flèère!’ wordt dus gezegd door 
iemand die van mening is dat een bepaald sletterig meis-
je buiten moet worden gesmeten.  

NOORDÔÔSTER 

Komop, Noordôôster, waoie maor
dân roei ik oe kepot!
Ik snâp dâ gai âs hârde weind
is flink tekeer gaon mot
Dâ gai lot wete dâ ge ons
kin terrege mè kou
En dâgge soms ons prâchtig weer
’t liefst verpeste zou

Komop, Noordôôster, waoie maor
dân roei ik oe kepot! 
En âs ge ooit te kôôp zou zain
dân dee ik oe een bod
Ge kom toch âltaid onverwâchs
en ongewinst veurbai
Gai het oe èège regeltjes,
oe èège heerschâppai

Komop Noordôôster, waoie maor
dân roei ik oe kepot!
Dân gil ik van de wâlle mè d’n
weindvlaog in me strot
Ge kraig me nie te pâkke gai,
âl blaos de her en der
Gin inkeld stukske Woerekum
dâ kraide gai omver!  

< In het dialect van 
Woudrichem >

Tekening: Chris Roodbeen
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Abonnement in het buitenland
Een abonnement op Brabants is een leuk ca-
deau voor een familielid of vriend in een an-
der land. De verzendkosten voor een dergelijk 
abonnement zijn echter hoog. Daarom is er 
nu voor abonnees in het buitenland een digi-
tale versie van Brabants beschikbaar. Brabants 
in een pdf-bestand kost net als in Nederland  
€ 24,00. Voor alle informatie: 
info@stichtingbrabants.nl   
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Luisterbox Brabants 8

De volgende door de auteurs ingesproken tek-
sten zijn te beluisteren op de website:

Henri de Booi: Door gittie mi z’n kiendje....  
(Den Dungen) 3.47

Nillus Gurtjes: ’t Paast nie in de kraom.  
(Kruisstraat) 1.17

Adri Hoppenbrouwers: Vurliechtieng.  
(Zundert) 2.40

Frans Hoppenbrouwers: Weg is weg.  
(Valkenswaard) 0.34 

Junt: Elektriese fiets. (Budel) 5.07

Lizzy van Pelt: Noordôôster. (Woudrichem) 0.49

Henriëtte Vunderink: De stòk (Tilburg) 1.06

Guido de Wijs: De kruik, gedicht van Cees Rob-
ben. (Tilburg) 0.39

Ivo de Wijs: Welkom in de wonderschôone wèè-
reld, gedicht van Cees Robben. (Tilburg) 0.53

De geluidsopnamen zijn gemaakt door Frans 
van den Bogaard en Cor Swanenberg.

De Luisterbox is te vinden op de audiopagina 
van www.stichtingbrabants.nl en op 
www.cubra.nl/brabants/Brabants_Audio.htm

35

ZUNNEN DAS

Nou is-ie verhuisd nor ginne kant.
D’r is niks mer over van ons pap,
zunne lôzzie, zunnen bril, z’n geredschap
ok z’n duuskes mi die schruufkes, want

wè doewd is, kunde nôit mer maake.
’t Ennigste dè’k nog hé, is zunnen das
die rökt nor zut-ie vruuger was,
ès of ik ’m hôst wir efkes ôn kon raake. 
  
Och pap, ’t lèèste drööjke ging ’r ôn,
ik heb oe hellemôl opgesnoove.
Mar nou dè ge ok doar zet uitgegôn,

kan ik oe nog mar iejn ding beloove: 
Dè’k oewen das heb ôn gedôn,
ès ik ôit bé oe kom, doar boove.     

< In het dialect van Berghem >

Illustratie Mathilde Artwork

Vurliechtieng
Gullie zèèd, toen ge jong waort, 
zeeker wook wel sexueel vurgeliecht? 
Nou ikke wel wur, mar nie dur m’n 
ouwelui.Da waor vuste moelijk. 
Nije, da gebeurde dur mèèn vrien-
dinnekes. Die hoie hier en daor wad 
opgevange en da wier dan on mèèn 
dur verteld. Zo kwaom ik on de wéét 
waor a de kiendjes vandaon koome. 
En ik docht, in mèèn onwoozelhèd; 
Zou oos moêder da wel weete want 
die hee teege mèèn gezeet dat die 
dur d’n ooivaor wurre gebrocht of 
mee ’t vliegmesien. En bij sommigte 
méése kwaome ze zelfs ut de rooie 
kwool. Dus ikke daormee naor hûis. 
Ik zee: ‘Moeke ik weet waor de kiend-
jes echt vandaon komme.’ Ze zee 
eevekes niks mar ze was schenbaor 
toch wel noewelijk wa’k zou zegge.
‘O, denkte gij da te weete,’ zee ze. Ik 
zee ‘Ja, ut de bûik van de moêder’. 
Ik kreeg zonne waai teege m’ne kop 
da’k gelèèk mar wir in d’n ooievaor 
gelwoofde. 
‘Wie ee da gezeed?’ vroog ze. 
‘Sjanneke’ zee ’k blèètend. ‘En die 
kan ’t weete want zullie moêder ee 
da zelf teegen heur gezeet.’ Dad 
hoi’k wel gelooge, mar misschien 
gaof ze ’t dan wel toe en hoi ze spèèt 
van dieje tik teege m’ne kop. Mar 
nije wur: ‘Daor gaode nie mjeer mee 
om, da’s gin vriendinneke vur jou. 

Ge mot mar mee Stientjes speule, 
die zee temieste zukke dienge nie.’ 
Bij Stientjes thûis waore ze nogal 
kerks, vandaor, ziede. Mar Stientje 
wies nog veul meer dan Sjanneke. 
Zij lee mèèn ûit hoe de kiendjes wie-
re gemokt. Mar dad he’k thûis mar 
nie gezeed, want aas zou ’k op den 
duur gin jeen vriendinneke mjeer 
ooverhouwe. Boovediên waor ’k ’r 
echt nie gelukkig mee. A de kiendjes 
op zo’n menier wiere gemokt, nou 
dad hoefde vur mèèn nie. Mèèn 
maogdelijk zieltje kwaom hjillemaol 
ien opstaand en de jonges wiere 
gelèèk al afgeschreeve en trouwe zou 
‘k hjillemaol al nie doen. Ik docht 
ien m’n èège; ‘Witte wa? Ik wur mar 
nonneke, dan zè’k gelèèk van hjeel ’t 
genêuk af.
Mar ja, ge wor ouwer, ge gao mjeer 
ontwiekkelen en zeeker oew hor-
moone. En dus wook bij mèèn en ik 
kwaam er aachter da’k toch mar gin 
nonneke zou wurre. Ik zèn getrouwd, 
ja, en wook moeder gewurre. En da 
waor nie van de wiend.  

< In het dialect van Zundert >

FRANS HOPPENBROUWERS

WEG IS WEG 
D’r is ‘n pikkerheg kepot,  
ze wier slècht bègehóuwe.  
‘t Is sunt, mèr ‘t zí me nie zó veul  
en ‘k zal ‘r nie um róuwe.  
 
D’r zèn wir bosse umgekapt,  
hier konde ‘t hurre kraoke.  
‘t Is wèl sunt van al die béum,  
mèr ik zal ‘r niks ùt maoke.  
 
D’r is ‘n bóerderèij verkocht,  
ze zèn al án ‘t verbóuwe.  
Den boer? Die zit ‘r nie zó mee,  
die zal z’nne kop wèl hóuwe,  
 

Ze hebben ‘t kerkhof opgerùimd,  
nou begin ik toch te gromme.  
Ze doen vandaog d’n dag mèr raok,  
en ik wil nie nó Hees* verdomme.  
 
< In het dialect van Kempenland >
*Hees = Heeze, waar een cremato-
rium is gevestigd.  



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

Van Hepscheuten


