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U heeft het eerste nummer van de vijfde jaargang van Brabants
in handen. Wij zijn dus doende het eerste handvol jaargangen
tot stand te brengen. De ‘vier vingers’ zijn al bij u afgeleverd, nu
zijn we aan ‘de duim’ begonnen. Dankzij de Stichting Brabants,
de volijverige medewerking van schrijvers, dichters, fotografen, muzikanten, componisten, tekenaars, schilders, recensenten, redacteuren, vormgever en drukker, maar vooral dankzij u
als abonnee en lezer wordt het zeker een duim omhoog. Dat
kunt u alleen al aan de inhoudsopgave van deze editie aflezen.
Onze secretaris Cor Swanenberg pakt weer danig uit met zijn
artikel over Joost Prinsen, het verslag van zijn bezoek aan het
Visserij- en Cultuurhistorisch Museum in Woudrichem en het
laatste deel van zijn interview met A.F.Th. van der Heijden.
Riny Boeijen doet verslag van de presentatie van het Brabants
boekenweekboek Netuur in alle tinte en de uitreiking van de
Willem Ivenprijs aan Toon Kunnings. Tevens kijkt u natuurlijk
weer vol verwachting uit naar zijn spraakmakende rubriek (samen met Ed Schilders) Spraak-makend.
Ed Schilders neemt op unieke wijze onverwachte details van
Cees Robben onder de loep. Hij laat ons op zijn manier proeven
van worstebrooikes. En hij laat u meer snappen van de snipsnap-snijer.
Henk Janssen geeft tips van oma in het Hellemonds. Vergeet
u vooral ook niet in elke aflevering van Brabants zijn foto’s te
bewonderen.
Jos Swanenberg bespreekt op zijn deskundige wijze het dialect
van Sint Anthonis.
Jan Luysterburg gaat op bezoek bij dialectactivist Gerard
Steijns in Tilburg, verslaat de feestelijke uitreiking van de Zachte G in Meierijstad en bespreekt het Etten-Leurse boek Gu mottis lösturu naar Goei Volluk.
Van welke columnist geniet u het meest: De Witte, Hás van de
Zande, Junt of Johan Boenie?
We hebben weer bijdragen in de vorm van verhalen, gedichten,
boekbesprekingen, beschouwingen en wetenschappelijke verhandelingen.
U mag zeker niet vergeten intens te genieten van onze Luisterbox.
Bent u desondanks niet helemaal tevreden? Zeg het ons, zodat we in de toekomst meer rekening met uw wensen kunnen
houden. Bent u wel tevreden? Zeg dat dan tegen uw familie,
vrienden en kennissen, zodat zij (hopelijk) de neiging om ook
abonnee van Brabants te worden niet langer bedwingen.
Wij wensen u veel lees- , kijk- en luisterplezier.
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COR SWANENBERG

Joost Prinsen blijft in actie!
Op een mistige maandagmorgen in maart moet ik op weg naar
Mokum. De afspraak met Joost Prinsen is bij Eik en Linde aan de
Plantage Middenlaan. De acteur ontvangt ook in zijn tweede huis
bij Duinkerken aan de West-Vlaamse kust, zo las ik op internet,
maar dat zal alleen in de zomer zijn. Normaal duurt een rit naar
Amsterdam een uur, maar vanmorgen pakt dat anders uit. Het is
hollen en stilstaan en het schiet niet op. Gelukkig ben ik uit voorzorg een uur eerder vertrokken. Empel, Zaltbommel, Geldermalsen, Culemborg, Nieuwegein…, telkens valt de onafzienbare stoet
stil.
Na de Rijntunnel bij Utrecht maakt de zon korte metten met de
mist. Parkeren bij Artis en mooi op tijd bij Eik en Linde, de plek
waar onze hoofdfiguur elke maandag pauzeert na het inspreken
van het NTR-radioprogramma Kunststof voor de hele week. Hij verzorgt steeds het begin en eind van een aflevering.
Acteur, auteur en presentator
Joost Prinsen is in 1969 begonnen bij Wim
Sonneveld in de musical De Kleine Parade als
de schilder Jollema. ‘Het was wel keihard werken. In vijftien maanden volgden vierhonderd
voorstellingen!’
Bekendheid kreeg Joost als Erik Engerd, Jan
Toereloer, Lei de Tinnegieter, en Meneer Pijpetoon; allemaal tv-optredens. Voor velen blijft
hij voor altijd verbonden aan De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, De Zevensprong, De Legende van de Bokkenrijders en Otje. Hij was ook
te zien in Het Klokhuis en had de rol van boerenknecht in de serie Het wassende water van
Herman de Man.
Belangrijk voor zijn loopbaan was zeker ook
Hadimassa waarin hij een rol kreeg in 1971.
Hij acteerde als commissaris Schneider in de
politieserie Boks. In 2009 presenteerde hij het
televisieprogramma Dichter des Vaderlands.
Joost heeft heel veel op tv en in het theater
gedaan, maar waakte ervoor in een bepaalde
rol te blijven hangen. Een belangrijke leidraad
voor hem is: bij successen ophouden, en nieuwe dingen aanpakken. ‘In succes blijven hangen is levensgevaarlijk.’
Hij speelde in tal van toneelstukken, musicals, hoorspelen en televisieseries en hij was
docent aan de Kleinkunstacademie. Op internet
laat hij weten dat het altijd moeilijk voor hem
is geweest te kiezen tussen acteren en journalistiek. Gevolg: hij doet beide. Joost Prinsen
is sinds 1982 werkzaam als columnist voor
diverse media, zoals het Haarlems Dagblad en
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dachte kunt spelen. Met zo’n politierol zit je
in een sjabloon en kun je je talent niet tonen.’

bridgetijdschrift IMP. Een deel van de stukjes
die hij in IMP schreef, is in 2008 gebundeld
onder de titel Een goede speler is niet eerlijk.
Zoals gezegd is Joost nog immer actief op de
radio als redactielid bij het op werkdagen uitgezonden programma Kunststof. Hij genoot
grote bekendheid als presentator van de quiz
Met het mes op tafel. In achttien jaar was hij
vierhonderd keer de hoofdfiguur. De blufquiz
is door hem zelf bedacht en heeft de elementen van zijn expertises in zich: de facetten van
het pokerspel verweven met zijn eigen eruditie. In 2015 is hij vanwege ziekte van zijn
vrouw Emma gestopt. Herman van der Zandt
heeft Met het mes op tafel definitief van hem
overgenomen.
Het gezin Prinsen-Keijzer
Joseph Jules Thomas Prinsen is van Vught.
Vooraf heb ik per mail gevraagd om enkele
Brabantse woorden die tot zijn persoonlijke
top tien behoren. Per omgaande kwam het
lijstje: krommen errum, hendig, meepesant, kwikke en munne mens. Een mooie keus, maar het
waren er maar vijf. Hij zou ze later wel twee
keer inspreken… Fijn dat zijn markante stem
op de luisterbox te horen is. Er was nog sprake
van een zesde Brabants woord: rame dat ‘onzedelijk betasten’ betekende, maar waarvan Joost
weinig meer kon vertellen. (Hij begos te rame...)
Vader is vanaf 1932 burgemeester in Roosendaal, maar in 1942, het geboortejaar van Joost,
verblijft hij als gijzelaar van de Duitsers op
Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Anton van
Duinkerken en professor Toon Weijnen zijn
gerenommeerde lotgenoten. Kort na de oorlog wordt vader burgemeester van Breda. Joost
Prinsen heeft weinig herinneringen aan zijn
vader, die door de drukke baan nauwelijks tijd
had voor zijn kinderen. In 1952 komt zijn oudere broer de klas binnen om te vertellen dat
hun vader overleden is. De negenjarige Joost is
op een na de jongste en groeit op in een gezin
van vier zussen en een broer.
Op zijn twaalfde gaat hij naar het gymnasium:
het internaat van het Bisschoppelijk College in
Weert. We willen weten of hij ooit iets van misbruik heeft ervaren. ‘Nee, wel heb ik te doen
gehad met de priesters die er onderwijs gaven.

Brabantconnectie
In 2004 is hij koninklijk onderscheiden als
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Joost
Prinsen is een belezen, veelzijdig man met een
imposante carrière. Ik ontmoette hem voor het
eerst in levende lijve in Uden, waar hij in 2010
verkozen werd tot Knoergoeie Brabander. Daar
gaf hij een vertolking van Vrouwke Misère ten
beste die men bij carnavalsclub De Knoerissen
niet gauw zal vergeten.
Van zijn Tilburgse moeder hoorde Joost meermaals het dialectliedje ‘Ik hiet Arjaneke, lee nie
te zanike’. Dat heeft bijgedragen tot het motto
van zijn zaterdagse Joost mag het weten-rubriekje: ‘Het is geen weer om te zeuren’, dat hij ondertussen naast zijn columns uitdraagt in de
Gooi- en Eemlander, de Haarlemmer Courant,
het Algemeen Dagblad en het Brabants Dagblad.

Dat was destijds een heel zware baan voor die
mannen.’ Omdat hij enkele keren blijft zitten, besluit hij zijn middelbare opleiding op
het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Joost
vervolgt zijn studie aan de Toneelschool in Amsterdam. Hij gaat later acteren bij Toneelgroep
Amsterdam en daarna bij Globe en het Amstel
Toneel. Joost heeft nog gespeeld in openluchttheater De Kersouwe in Heeswijk in Brechts
Kaukasische Krijtkring. Uit die tijd kent hij de
toneelmannen Ton en Jan Grosfeld uit Berlicum!
Op de vraag wat een hoogtepunt is in zijn rijke
carrière tot dusver, antwoordt hij: ‘Ik heb heel
goede herinneringen aan mijn rol als de min
of meer pedofiele baron de Charlus in de bewerking van Proust’s À la recherche du temps
perdu. Eigenlijk ben ik minder te spreken over
mijn rol als commissaris in de politieserie
Boks. Piet Römer (ervaringsdeskundige als
Baantjer) zei daarover dat je veel beter de ver-

Joost verzorgde de theatervoorstelling Uurtje
Literatuurtje, waarin hij herinneringen ophaalt
aan Nederlandse schrijvers onder wie Harry
Mulisch, Rutger Kopland en Willem Wilmink.
Omdat hij onlangs in een column met de titel
Oud schreef dat Buwalda, Grunberg en Wieringa kunnen concurreren met Mulisch, Reve
en Hermans, wil ik weten wat hij eigenlijk
vindt van de schrijver A.F.Th. van der Heijden,
met wie wij de laatste tijd nogal uitgebreid in
de weer zijn geweest. ‘Vallende ouders is het
beste naoorlogse boek van de Nederlandse literatuur,’ klinkt het bondig en vol overtuiging.
Dan volgt als afterthought: ‘met Het verdriet van
België, denk ik.’
Gevraagd naar de toekomst blijft acteren het
belangrijkste voor hem. Ook op zijn vijfenzeventigste kent hij amper aflatende speel- en bewijsdrift. Hij wil acteren in films en tv-series,
schrijft wekelijks twee columns. Hij houdt lezingen over poëzie en blijft daarbij dankbaar
gebruik maken van zijn fabelachtige geheugen.
Joost heeft zojuist zijn
4.165e aflevering van
Kunststof ingesproken. 
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Interview met A.F.Th. van der Heijden (slot)
D

e boeken van A.F.Th. van der Heijden zijn
vertaald in het Duits, Bulgaars, Chinees,
Engels, Fins, Hongaars, Russisch, Spaans en
Zweeds. Toch zou zijn fenomenale werk nog
grotere internationale belangstelling moeten
hebben. Alleen in het Duits zijn de romans redelijk vertegenwoordigd. Het is onbegrijpelijk
dat Engels, Frans en Spaans zo ver zijn achtergebleven. Voor Het Schervengericht met zijn
Amerikaanse setting (de paden van Charles
Manson en Roman Polanski kruisen elkaar in
de gevangenis) zou een Engelse vertaling echt
voor de hand liggen, maar ze bestaat niet, zo
ver wij weten. Wellicht speelt het omvangrijke
volume van de roman een rol. Michael Orthofer noemt het in het A.F.Th. van der Heijdennummer van literair tijdschrift Revisor (2016)
‘een flagrante blunder van de hedendaagse
Engelstalige uitgevers’. Alleen Tonio is in het
Engels verschenen bij de Australische uitgever
Scribe. Er is klaarblijkelijk geen verdere belangstelling vanuit de VS of het Verenigd Koninkrijk en dat is een schokkend en teleurstellend
gegeven. De meest gelauwerde schrijver van
Nederland schuwt geen enkel thema, creëert
wonderlijke verhalen en herschept klassieke
mythen die een wereldwijd publiek verdienen.
Vier van zijn romans zijn ondertussen verfilmd: Advocaat van de hanen (1996), Het leven
uit een dag (2009), De helleveeg (2016) en Tonio
(2016). Het oeuvre van A.F.Th. heeft brede belangstelling, maar er blijven wensen.
In de vorige drie edities van Brabants staan de
eerste drie delen van ons schriftelijk interview
met A.F.Th. van der Heijden. Zijn respons op
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onze vragen was zo verrassend, openhartig en
royaal dat we het geheel in meerdere afleveringen hebben opgesplitst. Hier volgt het slot,
deel vier:
Je weet waarschijnlijk dat in het boek ‘Taalvariaties, Toonzettingen en modulaties op een thema’
(verschenen bij gelegenheid van de zestigste verjaardag van professor Toon Hagen, opvolger van
‘dialectprofessor’ Weijnen in Nijmegen) een artikel
is verschenen onder de titel ‘Herinneringen aan
mijn moedertaal’ geschreven door Ad Foolen.
Een citaat daaruit: ‘Het taalgebruik van vader
Van der Heijden is plat Breugels. De treffende
weergave ervan door de schrijvende zoon, wekte bij
mij allerlei associaties aan mijn eigen Breugelse
moedertaal. Van der Heijden inspireerde me om
in mijn eigen taalverleden te gaan graven.’ Foolen
vergelijkt vervolgens zijn eigen herinneringen vooral met dialectwoorden uit ‘Vallende Ouders’. Hij
citeert jouw ‘taaldilemma’: de taal van je moeder,
bekeerd tot het Algemeen Beschaafd en je vader
die weer vervallen was tot het heidendom van de
streektaal.
Zou deze omstandigheid niet sterk bijgedragen
hebben aan jouw bijzondere taalgevoeligheid?

I

k ken dat artikel van Ad Foolen niet, maar
onderschrijf graag zijn observatie. Er moet
wel sprake zijn geweest van een taaldilemma.
Als mijn vader in die vroegste jaren van zijn
werk thuiskwam, sprak mijn moeder ineens
meer dialectisch dan overdag tegen mijn zusje
en mij, en klonk haar stem minder muzikaal
en lieflijk. Ik ging pas op mijn vijfde naar de
kleuterschool, omdat er voordien in de wijde

omtrek zo’n school niet was. Ik was dus relatief
lang overdag thuis, en daarmee afhankelijk van
het spreken van mijn moeder. Later heb ik het
dialect natuurlijk op de speelplaats ingehaald.
Overigens, toen zich na haar zestigste bij mijn
moeder Parkinson begon te ontwikkelen, zakte ze steeds verder weg in het dialect van haar
jeugd - wat ik betreurde, want parallel daaraan
verschrompelde haar taaleigen. Wat natuurlijk
ook te maken had met door de ziekte verminderde hersenactiviteit. Totdat het spreken helemaal ophield, en er alleen nog klanken uit haar
keel kwamen.
Heb jij nog familieleden of vrienden die Brabants
spreken?

H

et viel me weer eens op tijdens de begrafenis van mijn zus Marianne: mijn neven
en nichten spreken thuis ongetwijfeld dialect,
maar de meesten hebben gestudeerd en kunnen heel goed uit de voeten met ABN. De diehard dialectsprekers in mijn familie, ooms en
tantes, zijn vrijwel allemaal dood, en de weinige overgeblevenen zie ik nooit meer.
Jij hebt aan Mirjam de beste kameraad aan je zijde die je maar kunt wensen. Wat vindt zij van het
Brabants?

I

k nam lang geleden Mirjam een keer mee
naar een tante afkomstig uit Nijnsel. Die
wilde ons een gebraden haantje meegeven.
Het woord haantje klonk Mirjam in de oren
als ‘hointje’, als ‘gebraden hondje’ dus - wat
haar wel even deed slikken, huisdierenliefhebster als ze is. Door de Babylonische spraakverwarring smaakte het ‘hointje’ thuis toch een
beetje raar. Zo zie je maar weer dat taal ook als
smaakversteviger kan werken.
Deze misleiding van de smaakpapillen werd
door een latere gebeurtenis ruimschoots gecompenseerd. Cees Nooteboom vertelde ons
dat hij met Hugo Claus had gedineerd in het
Antwerpse restaurant ‘Het Gastronomisch
Eerherstel’, gelegen aan de Vogeltjesmarkt.
Cees zei: ‘Als je daar een keer bent, moet je een
Mechelse koekoek bestellen... dat raadde Hugo
me aan. Je krijgt dan een behoorlijke vogel op
je bord, met flink wat vlees eraan.’
Toevallig moesten wij korte tijd later in Ant-

werpen zijn. Wij togen naar ‘Het Gastronomisch Eerherstel’, en bestelden de specialiteit
van het huis: Mechelse koekoek. De koekoek
was overgoten met een camouflerende gele
saus, maar Cees had niets te veel gezegd: een
enorme bonk vlees. Ik vroeg de ober: ‘Betrekken jullie die dikke koekoeks hier van de Vogeltjesmarkt?’ De man keek me aan met een
blik: o, die domme Hollanders toch! en zei: ‘Ja,
die komen hier van de markt.’
Mechelse koekoek bleek de benaming voor
een gebraden haantje. ‘Jullie zijn er dus ook
ingestonken,’ zei Nooteboom later.
Overigens, ken je zijn boek ‘Rituelen’? Daar
komt ook nogal wat fonetisch Brabants in
voor, met name opgetekend uit de gulle mond
van een dienstmeisje. De desbetreffende scènes spelen in Goirle, waar Nooteboom zelf
een deel van zijn jeugd doorbracht, nadat het
bombardement op het Bezuidenhout hem en
zijn moeder uit Den Haag verdreven had. In
de tijd dat hij de roman schreef (’79-’80) gingen we nogal eens ‘op café’. Hij probeerde dan
zijn kennis van het Brabants dialect op me uit,
en ik moest hem dan corrigeren, wat de fonetiek zeker ten goede kwam. Zo wilde hij graag
weten wat de reactie van het Goirlese dienstmeisje kon zijn bij het aanschouwen van een
geslacht met circumcisie. We kwamen op: ‘’t
hî gin tuutje.’ Als ik me goed herinner, heeft
dat het boek gehaald.
Mirjams kennismaking met het Brabants
stamt uit het voorjaar van 1980. Ik kende haar
nog maar net, en bracht in m’n eentje twee
werkmaanden in Positano, onder Napels,
door. Zij diende zich zonder blikken of blozen
bij mijn ouders in Geldrop aan, om daar op
mijn oude jongenskamer voor een tentamen
te studeren. Zij had geen moeite met mijn vaders tongval. Zij vond hem, anders dan ik, ‘een
schatje’.
Ik legde haar de verschillende Brabantse dialecten uit: dat die niet overal even ‘gemoedelijk’ klonken. Vooral in de textielsteden
als Helmond en Tilburg, en ook in sommige
Eindhovense buurten, praatten de inwoners
nogal snauwerig en bot, alsof de voorwerpen
om ze heen eigenlijk geen benaming verdienden. Als we wel eens zo’n kortaffe Brabander
ontmoeten, zegt ze: ‘Ja, soms begrijp ik iets beter je aversie tegen vroeger.’

Adri 20 jaar
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Als je van Amsterdam naar Brabant komt, geeft dat dan nog
iets van een thuisgevoel?

I

k had dat thuisgevoel heel sterk begin april van dit jaar,
toen het boekje over de Van der Heijden Wandelroute ten doop werd gehouden in mijn vaders voormalige
stamcafé De Kuster, tegenwoordig De Muis geheten.
Er waren voornamelijk Geldroppenaren aanwezig, ook
vrienden uit mijn lagere schooltijd. Het café ligt vlakbij
het doodlopende straatje dat beschreven staat in ‘De gevarendriehoek’. Het lesbische stel, met kinderen, dat in
ons oude huis woonde, had ons tevoren uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen. Ja, dat voelde als thuiskomen. De mensen zijn er toch hartelijker.

Boekenlegger A.F.Th. wandeling
Op pagina 51 van ‘De gebroken pagaai’ lezen we over Oom
Hasje: ‘Hij verscheen in die tijd nog wel bij zijn ouders thuis,
lacherig: ‘poepjes’, soms in gezelschap van de jonge en talentvolle dichter Hans V., die wij nu, sinds zijn laatste en definitieve terugkeer uit Marokko, de ‘Rimbaud van Den Bosch’
noemen.’
Weet je dat Hans bij Cornelis Verhoeven op de Uilenburg
de ruit van de voordeur aan diggelen heeft geslagen? En dat
Cornelis ooit op een late avond gebeld werd door Vlek – ik
meen vanuit de politiecel in Apeldoorn – met de opdracht
ogenblikkelijk de koningin te bellen om haar mee te delen dat
Hans ten onrechte in gevangenschap verkeerde?
Hoe goed heb jij Hans Vlek gekend?

W

at jij vertelt over Hans Vlek en Kees Verhoeven, is
even amusant als huiveringwekkend.
Oom Hasje was al in de jaren zestig bevriend met Hans
Vlek. Ik ontmoette hem voor ‘t eerst toen ik twaalf was,
hij zestien. Van zijn latere gekte was toen nog niet veel te
merken, hoewel hij van moederszijde erfelijk belast was.
Hij debuteerde in die tijd met de bundel ‘Iets eetbaars’.
Ook schilderde hij (gouaches). Om den brode maakte
hij, samen met mijn oom, in serieproductie Zwitserse
landschappen, die ze aan een Eindhovense kunsthandel
sleten - ik heb er over geschreven in ‘De gebroken pagaai’, het boekje dat ik samen met Nelleke maakte.
Later heb ik nog een verhaal geschreven over een recentere ontmoeting met Hans Vlek, ‘Dichters slaags’, toen
hij op een literaire avond in gevecht raakte met een Tilburgse dichter - in Oisterwijk was dat. Het staat in de
verhalenbundel ‘Gentse lente’. Hieruit werd bij zijn
dood door de Volkskrant geciteerd, wat weer aanleiding
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was voor de dochter van Vlek om mij aan te schrijven. Ik
antwoordde haar uitvoerig, maar een reactie heb ik nooit
ontvangen.
Ik herinner me nog het verslag dat Hans van der Graft
deed van zijn afscheid van Hans Vlek aan de vooravond
van diens vertrek naar Marokko, een reis die hij ondernam met een jong meisje, met achterlating in Den Bosch
van zijn gezin (twee kinderen). In de Marokkaanse woestijn, waar hij psilocybine consumeerde, ging het mis. Ze
stopten hem in een gekkenhuis, waar zijn toenmalige
uitgever Reinold Kuipers (van Querido) hem ging ophalen en mee terugnam in het vliegtuig. Hierna zwierf hij
langdurig rond in verschillende Nederlandse steden. Ik
trof hem wel eens op de uitgeverij, bijvoorbeeld toen hij
een reisbeurs van 1.500 gulden cjp kwam halen, waarvan
hij de inhoud op de brug over het singel verscheurde en
in het water wierp, omdat hij zo ‘onthecht’ was geraakt.
In 1986 publiceerde hij zijn beste bundel, ‘De goddelijke
gekte’, waaruit hij zeer consistent voorlas in het literaire programma van Boudewijn Büch. Hij had in die tijd
een vriendin - ik geloof een danseres - die ervoor zorgde
dat Hans zijn medicijnen slikte. Spoedig werd hij weer
manisch, wat betekende dat hij weigerde verder nog een
pil in te nemen.
In de jaren negentig woonde hij in Granada, waar hij regelmatig door de politie opgepakt werd wegens naaktlopen. (De autoriteiten in Spanje belden dan naar Querido,
waar ze, gezien de geduchte afstand, ook niet wisten hoe
ze hun dichter weer in de kleren moesten krijgen.) Als
hij bij uitzondering weer eens in Amsterdam was, liep
hij wel eens binnen in mijn stamcafé De Zwart om te
kijken of ik er was. Hij praatte dan onafgebroken, maar
wie goed luisterde, hoorde flarden van een erudiete conversatie. Het verhaal ‘Dichters slaags’, dat hij betitelde
als ‘een brochure’, had hij gelezen.
Zijn er misschien cijfers van betere boekverkoop van jouw
werk in Brabant dan elders in het land?

E

r zijn mij geen cijfers bekend. Ik heb me daar ook
nooit nieuwsgierig naar betoond. Ik heb natuurlijk
ook nogal wat niet-Brabants werk gepubliceerd. Geldrop
heeft bij mijn weten nog altijd geen Erkende Boekhandel. De plaatselijke kantoorboekhandel verkoopt wel
eens een boek van mij. Toen de Volkskrant in 1996, in
de aanloop naar de verschijning van de twee boeken die
samen De tandeloze tijd 3 vormden, naar deze kantoorboekhandel (Daams) belde om te vragen hoe mijn werk
daar liep, kreeg de verslaggever van een nuffige winkeljuf te horen: ‘Het loopt niet storm. Zijn boeken komen
voor mij net onder de middelmaat.’
Alsjeblieft, en dat voor een zaak in gummetjes en plakband.
Jouw prijzenkast is rijk gevuld. De enige die er nog bij zouden moeten, zijn de ‘Grote Prijs der Nederlandse Letteren’

en de ‘Nobelprijs
voor Literatuur’.
Heb je daaraan
ooit gedacht? Heb
je wensen in ‘onderscheidingsverband’?

T

oen Harry
Mulisch
tachtig werd, in
2007, hield een
tv-programma
me een aantal
vragen voor, die
ik met uitsluitend ja of nee
diende te beantwoorden.
Ill. Adri 21
Vraag: ‘Kan Harry Mulisch naar
de Nobelprijs fluiten?’ Antwoord: ‘Ja, maar ik
hoop dat hij erbij kan blijven fluiten.’
Dat mocht niet. Het was ja of nee, verder niks,
dus het moest over. Het werd: ja. De volgende dag, bij de champagne in het Amstelhotel
vroeg Kitty, zijn vrouw: ‘Waarom gun jij Harry
z’n Nobelprijs niet?’ Ik legde uit hoe het gegaan was. Harry zei: ‘Als je een man in verlegenheid wilt brengen met ja of nee, moet je
hem vragen: “Sla je je vrouw nog steeds?” Dan
kan hij geen kant meer op.’
Naar waarheid: ik heb nooit enige gedachte gewijd aan de Nobelprijs, behalve dat ik er ooit
mijn verbazing over uitsprak dat nimmer een
andere grote industrieel zijn kapitaal vermaakt
heeft aan een vergelijkbare, wereldomspannende literaire prijs. Het zou veel druk van de
ketel nemen. Honderd winnaars per eeuw...
wat een minachting voor de literatuur. Joyce
kreeg hem niet, Nabokov niet, Borges evenmin. Tegenwoordig valt hij toe aan zangers
die van het beroerde metrum in hun teksten
schor als een kraai geworden zijn. Vergeet niet
dat de winnaar geld incasseert verdiend met
springstof. Nuttig als er een tunnel door een
berg moet worden aangelegd, maar het spul
wordt ook nog steeds gebruikt bij het opblazen
van bruggen en mensen in oorlogsgebied. Het
is toch een laagje buskruit dat de gelauwerde
schrijver van al die bankbiljetten moet blazen.
Geen zuivere koffie.
Het fijne van al die prijzen in mijn vitrine is
juist dat ik me nooit miskend of gepasseerd
hoef te voelen: laat nu een ander maar eens.

Voor de Grote Prijs der Nederlandse Letteren
zal ik me straks, oud en der dagen zat, graag
naar het koninklijk paleis in Brussel begeven,
maar dan is het toch echt genoeg geweest.
De prijs die mij het meeste plezier bezorgde,
was De Inktaap voor Het schervengericht, toegekend door middelbare scholieren, die het
boek, zo bleek, intens gelezen hadden. Bij de
jury brandde die ene vraag: ‘We hebben ons
suf gediscussieerd, maar... waarom eindigt een
boek van meer dan duizend pagina’s met het
zinnetje “Er was eens”?’
Prijzen maken collega’s jaloers. Daarvan heb
jij vast ook wel ooit iets gemerkt?
Ik voel me langzamerhand een expert in velerlei vormen van jaloezie, afgunst, rivaliteit,
eerzucht, na-ijver, minnenijd - niet omdat ik
zelf in extreme mate aan een van die onderling
verwante kwalen zou lijden, maar omdat ik er
zoveel mee te maken heb gekregen. Tot aan de
plaatsvervangende schaamte toe. Momenteel
werk ik aan een roman, getiteld Nijdas Minnenijd, die een bijna encyclopedisch verhaal
over alle verschijningsvormen van de jaloezie
vormt. Heerlijk om al die giftige ademstoten
nog eens op te roepen en af te straffen.
Wat staat er allemaal op stapel in de nabije toekomst? Komen er nog verfilmingen?

I

k geloof dat ik al een paar nog te verschijnen
titels genoemd heb, hierboven. Er ligt ook
nog, voor vier vijfde voltooid, een grote roman
over de ramp met MH17. De berechting van de
daders vindt bij mij in het Internationale Strafhof te Den Haag plaats. De ontbrekende delen
van Homo duplex liggen eveneens op publicatie te wachten, met als centrale gebeurtenis de
dood van Ajaxhooligan Carlo Picornie, al heet
die bij mij natuurlijk anders.
Ik hoopte dat een goede regisseur de verfilmbaarheid van ‘Kwaadschiks’ zou inzien, maar
misschien is de aangewezene nog aan het lezen. Van ‘Tonio’ is een toneelbewerking in de
maak, en er ligt ook een optie voor een theaterversie van de hele Tandeloze tijd. We zullen
zien wat ervan komt.
Het was aangenaam om met je van gedachten
te wisselen. Ik hoop dat je iets kunt met mijn
antwoorden.

Adri van der Heijden


Brabants nummer 17 - juni 2018

9

ED SCHILDERS & FRANS-JOSEPH CLAESSENS

Worstebrooikes*
Het begon zo ongeveer als in het liedje Worstebroodje, gezongen
door Annelieke Merx op de cd Maoneschijn. Het gaat over haar
moeder, die de receptuur voor worstenbrood krijgt van oomen Bert
uit Canada. Waarna de keuken verandert in een bakkerij:
Want ze wilde-n-et zo gèère leere
Gisten, bakken, rijzen, uitproberen.
En zo was het ook met ons. Ook wij wilden het gèère leren. We
hadden dan wel geen oom in Canada die ons op weg kon helpen,
maar wel een tante Toos in Tilburg. En hoewel haar keuken niet
erg groot is, werd die op een middag toch voor ons omgetoverd in
een bakkerij. We hoefden alleen maar onze eigen deegroller mee
te brengen. Binnen haar familie staan de worstenbroodjes van
Toos bekend als onovertroffen, dus we mogen gerust stellen dat
we die middag een masterclass kregen.
Waarom wilden we het leren? Niet alleen omdat het steeds moeilijker wordt om een echt
goed dagvers worstenbroodje te kopen, maar
vooral omdat er niets gaat boven een worstenbroodje dat recht uit de oven komt. Dan rest er
maar één ding: zelf bakken.
Het geheim van de bakker zit hem niet in de
receptuur. Die is eenvoudig. Natuurlijk kun
je zelf je deeg en worst samenstellen, maar
tante Toos raadt ons aan om te beginnen met
deegmix voor witbrood van Koopmans en het
gehakt dat onze persoonlijke voorkeur heeft.
Waar het vooral om gaat, dat zijn de fijne
kneepjes van de bereiding.
Het gehakt
Maak paneermeel van de beschuiten. Eerst
grof verkruimelen en daarna met een lepel
door een zeef drukken. Met het ei door het gehakt mengen. Maak worstjes van 40 gram. Leg
die op een plaat en laat ze 11/2 uur rusten. Het
gehakt mag niet te vet zijn, want dan krimpt
het worstje tijdens het bakken, en zit er te veel
lucht in het broodje. Sommigen doen er daarom iets meer rund- dan varkensvlees in.
Het deeg
De boter (kleine stukjes op kamertemperatuur) met suiker en water in de deegmachine
mengen met het deegmix tot een gelijkmatige massa. Hou wat water achter om eventueel
aan het eind van het kneden nog toe te voegen.
Verder kneden met de muizen van beide handen. Sla af en toe het deeg flink op het aanrecht, want de lucht moet eruit.
Laat het deeg in een warme kom onder een
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warme flanellen doek op een warme plek een
halfuur rijzen. Bijvoorbeeld op een radiator
van de verwarming of in een oven die op 50
graden is voorverwarmd; zet de oven uit als
het deeg erin gaat. Het deeg is goed als het terugveert nadat je het lichtjes met de duim hebt
ingedrukt.
Maak nu bolletjes deeg van precies 40 gram.
Hou het deeg steeds onder de doek, anders
droogt het te sterk uit.
‘Montage’
Strooi bloem op het werkblad. Rol een deegbolletje uit in ovale vorm. Dikte: 11/2 tot 2 mm.
Maak de randen wat dunner en bestrijk die
met water. Leg er een worstje op en trek het
deeg aan de uiteinden er overheen. Vouw het
deeg nu ook in de lengterichting dicht, en zorg
ervoor dat de randen goed aan elkaar plakken.
Rol het geheel nog even met de hand voor een
gelijkmatige vorm. Leg het met de ‘naad’ naar
onderen op een bakplaat met bakpapier. Plaat
vol: bestrijk de broodjes met losgeklopt ei;
even laten rusten en nogmaals bestrijken.
De oven
Voorverwarmen op 220 graden (boven- en onderwarmte). Controleer of de plaat dan onder
of in het midden van de oven moet staan. Bak
circa 20 minuten, maar controleer op het oog

*

Worstebrooike: algemeen in de provincie
Noord-Brabant; frequent in de Kempen;
verspreid in Kleinbrabant en Centraal
Zuidbrabant.
Saucissenbrood in Tilburg en Tervuren.
Saucijzenbroodje (ook sezijzebrooike):
zeldzaam in Noordmeierij; ook
in Bergen op Zoom, Oisterwijk,
Woudrichem, Eindhoven.
Saucijsje (ook sesieske): Drongelen en
Wanroij.
Bron: Woordenboek van de Brabantse Dialecten, deel III.2.3, Eten en drinken, door
Ines Blomme, 2004.

Tante Toos
Toos van Brunschot - Cleysen is
de dochter van Frans Cleysen, die
in zijn geboortedorp Riel met zijn
broer een bakkerij heeft gehad.
Frans begon zijn eigen bakkerij in
Tilburg op de hoek van de Nicolaas
Beetsstraat en de Korenbloemstraat. Voordat hij als bakker in
Riel begon, liep hij stage bij bakker
Marijnen in de Stationsstraat in
Tilburg, die bekend stond om zijn
dagverse worstenbroodjes. De gevel van die bakkerij werd gesierd
met de woorden ‘Ze zijn er’ (nog
steeds zichtbaar), en worstebroojkes werden in Tilburg daarom ook
aangeduid als Ze zijn er-tjes.
Tante Toos wist na lang oefenen
het niveau van haar vader te halen
en geeft daarmee het oude vakmanschap door.

of de broodjes bruin genoeg zijn.
Haal de plaat uit de oven en bestrijk
de broodjes licht met water.
Tips
Als het brood ‘gescheurd’ is (zodat je
de worst kunt zien of het vet doorschijnt) dan is op die plek het deeg
te dun gerold.
Vries de broodjes die je niet meteen
opeet pas in nadat ze goed zijn afgekoeld.
Bij gebruik van broodjes uit de vriezer: eerst ontdooien, dan opwarmen
in een oven op 75 graden of in een
platte pan.
In haar liedje zingt Annelieke Merx
nog:
En wat ’n wonder, ’t is echt waor, jè stuk
voor stuk
Waare ze allemol goed gelukt.
Welnu, die van ons kregen van tante
Toos allemaal een voldoende en zelfs
die met een zes min konden niet verhinderen dat we geslaagd waren. 
Foto’s Helmie de Nennie

Ingrediënten
Voor 30 worstenbroodjes:
11/2 pak deegmix Witbrood (Koopmans)
30 gr roomboter
1 el suiker
415 cc lauw water
1,2 kg gehakt (naar smaak)
7 beschuiten
2 eieren
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ED SCHILDERS

JAN LUYSTERBURG

Cees Robben Onder de loep 1

West- en Oost-Brabant delen de Zachte G

Robben was goed in honden, en trouwens ook in poezen, maar die komen beduidend minder vaak in zijn
prenten voor. Dat komt, vermoed ik,
doordat een kat een echt huisdier is,
en een hond graag met het baasje
de deur uitgaat aan een riempje. En
dus zijn Robbens hondjes erbij als
het baasje naar de huisarts moet of
de tandarts. Met het vrouwke bij de
slager, de kruidenier, of als ze ‘op de
koffie’ is bij een vriendin. En uiteraard ook in de kroeg (vier keer), met
onder andere een hondje dat onder
het biljart op een keu ligt te knauwen.
Bijzonder is ook de prent waarop
Robben drie straatvegers afbeeldde
van de Gemeentelijke Reinigingsdienst: de enige echte Goirlese
‘straatjoekel’ vergezelt hen.

verhaal voorlezen. Tonpraoter Jo Deckers kreeg
de lachers op zijn hand met een humoristisch
verhaal over het verwijderen van een oude verwarmingsketel. Henri Swinkels, gedeputeerde
van Leefbaarheid en Cultuur van de provincie
Noord-Brabant presenteerde samen met Menno Roozendaal, wethouder van Werk, Jeugd
en Cultuur van de gemeente Meierijstad een
‘politieke bingo’. Er volgde nog een kort promotiefilmpje van Meierijstad. En toen, eindelijk, maakte Jos Swanenberg bij het publiek
en vooral bij de kandidaten een einde aan de
spanning door het bekendmaken van de twee
winnaressen.

Gedeputeerde Henri Swinkels reikt de prijs uit aan Mientje Wever en
Adri Hoppenbrouwers
VEGHEL- Het duurde tot na tien uur in de avond, maar toen
maakte juryvoorzitter Jos Swanenberg dan toch een einde aan de
inmiddels bijna ondraaglijke spanning in de Podiumzaal van CHV
Noordkade in Veghel. Hij maakte bekend dat de tweejaarlijkse provinciale dialectprijs de Zachte G dit jaar twee winnaressen kent:
Adri Hoppenbrouwers, afkomstig uit Zundert en woonachtig in
Rucphen en Mientje Wever uit Boxmeer.

Maar het mooiste detail vind ik toch
in de prent waarop een oude man op
zijn sterfbed door de pastoor wordt
bediend.

Op de circa tweeduizend bekende prenten van de Goirlese tekenaar Cees
Robben, speelt een hond bijna tweehonderd keer een rol. Meestal (dertig
keer) met een baasje, maar ook twintig keer met ‘het vrouwke’, en een keer
of tien met kinderen. Belangrijk (eenentwintig keer) is ook zijn bijrol als
onderdeel van het gezin.
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Hele zit
Het publiek had toen al een lange, maar zeker
niet onaangename, zit achter de rug. Presentator Jesse van den Elsen, kleinzoon van een
kolenboer/postbode/kastelein, praatte niet
alleen op vlotte wijze de programmaonderdelen aan elkaar, maar zong en speelde samen
met zijn muziekgroep Het Motief menig mooi
muzikaal intermezzo. Schrijver/performer
Henk Wittenberg, in 2015 winnaar van de
Zachte G, hekelde op humoristische wijze de
harde g oftewel de rochel-ch van ‘boven de riolen’. Toneelgroep Het Grote Hoofd bracht een
adembenemende theatrale lezing uit het drama Mariekes Bloed. Juryleden Gerlaine Jansen
en Tim van der Avoird lichtten om beurten
kort en bondig de verdiensten van de vijftien
kandidaten toe, zonder op enigerlei wijze hun
voorkeur kenbaar te maken. Dichteres Miriam
Storck gaf in een lang gedicht blijk van haar
liefde voor de zachte g in haar dialect. Verteller/dichter Toon Kunnings, de recente winnaar
van de Willem Ivenprijs, mocht zijn winnende

Gelijkwaardig
Adri Hoppenbrouwers geniet in Noord-Brabant al vele jaren grote bekendheid en populariteit als zangeres, liedjesschrijfster, dichteres,
verhalenvertelster en radiopresentatrice. Dit
alles doet ze steeds in haar eigen Zundertse
dialect.
Mientje Wever begon als dichteres en verhalenschrijfster, maar heeft daarnaast al vele jaren
haar eigen lokale en regionale radioprogramma’s, waarbij ze uitsluitend gebruik maakt van
haar Boxmeerse dialect. Mientje organiseert
bovendien ook de jaarlijkse Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd.
Op de keper beschouwd zijn deze twee dames
wat betreft de promotie van de Brabantse dialecten ongeveer gelijkwaardig aan elkaar. Het
talrijke publiek was het dan ook roerend eens
met de keuze van de jury.
Beide dames waren overigens zeer verrast
door hun uitverkiezing. Zij wisten namelijk
niet eens dat ze kandidaat waren voor de provinciale dialectprijs. Alle twee waren ze door
vrienden en vriendinnen uitgenodigd om mee
te gaan naar deze ‘altijd leuke’ avond.
Wie dubbel trots was: Piet Pels. Piet was een
belangrijke kracht achter de herstart van het
programma Bij wijze van spreken op Omroep
Brabant. Toen de omroep om onbegrijpelijke
redenen alsnog stopte met dit populaire programma, ging hij onverdroten door via de lokale en regionale omroepen in de provincie
Noord-Brabant, samen met zes enthousiaste
dialectschrijvers. En twee van die zes vrijwilligers zijn nu winnares van de Zachte G-prijs!
Piet is sprakeloos van trots.

Foto Frans van den Bogaard
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Willem Ivenprijs 2018 voor
Toon Kunnings
Bob Dylan schitterde ook door afwezigheid toen hij de Nobelprijs
voor Literatuur won. Maar die stuurde tenminste nog een vervanger. Van Toon Kunnings (alias Toon Konings), winnaar van de
Willem Ivenprijs 2018 met zijn verhaal Van Nature, was tijdens de
uitreiking zondag 4 maart jl. echter geen spoor te bekennen. ‘Ik
had de verkeerde datum in mijn agenda gezet,’ bekende de laureaat later.
Het ‘Brabants boekenbal’ in Sociaal Cultureel
Centrum De Hoeve te Lith werd geopend door
professor dr. Jos Swanenberg die het dialectbeleid in de provincie Noord-Brabant van de laatste vijftien jaar en de behaalde resultaten tegen
het licht hield. Door Erfgoed Brabant wordt met
een professionele consulent structureel aandacht geschonken aan dialectbeleid. Dat geldt
ook voor Tilburg University met een leerstoel
voor onderwijs en onderzoek. Dan zijn er nog
de vele andere publicaties met als voorlopige
hoogtepunten de digitale woordenboeken:
www.e-wbd.nl en www.meertens.knaw.nl/
ewnd. Omroep Brabant werkte het dialect aanvankelijk de deur uit, maar is daar voorzichtig
van teruggekomen met de bescheiden rubriek
Bij Wijze van Spreken in het programma Brabants Bont. En dan is er natuurlijk nog Brabants, het tijdschrift dat vier jaar geleden een
succesvolle herstart maakte.
Met de officiële erkenning van Brabantse dialecten als streektaal (conform het Fries, Limburgs en Nedersaksisch) wil het echter niet zo
lukken. Swanenberg: ‘Van het Handvest voor
regionale talen van Europa hebben we niets
te verwachten. Maar de Nederlandse Taalunie
geeft sinds het najaar 2017 aan dat er ruimte
komt langs ander beleid van de Taalunie zelf.
Die ontwikkelingen volgen we op de voet,
want hoewel de lijn - die in 2002 is ingezet succesvol blijkt, is er ook nog veel te doen: de
ondersteuning voor Fries, Limburgs en Nedersaksisch is veel, heel veel groter dan die voor
het Brabants.’
Goed niveau
Een andere parel aan het Brabantse dialectsnoer is het Brabants Boekenweekboek. Voor
de dertiende keer werd een bundel verhalen
en gedichten samengesteld, nu met als thema
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Netuur in alle tinte, indachtig het thema van
de landelijke Boekenweek. De redactie was in
handen van Jan Luysterburg en Cor Swanenberg, die ook de presentatie voor hun rekening
namen. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij
van den Berg uit Almere en voor de twaalfde
keer geïllustreerd door Iris Bongers, die voor
deze editie al haar tekeningen toepasselijk
‘verpakte’ in een boom.
Sinds 2011 wordt jaarlijks aan het mooiste verhaal of gedicht uit de bundel de Willem Ivenprijs toegekend, een initiatief van de gemeente
Oss. De prijs bestaat uit een kleurrijke haan,
gemaakt door Jenny Derksen. Juryvoorzitter
Leo Hoeks (Berghem) bracht rapport uit in
’t Bèrgs. Samen met Adri Hoppenbrouwers
(Rucphen) en Piet Vos (Bakel) vond hij de 16
gedichten en 39 verhalen ‘van goed niveau’.
Humor en ontroering, van heden en verleden
over de natuur in volle bandbreedte.
De dichters Cor Swanenberg met Tenblakke te
boek en Jacques van Gerven met Saome, vurbij
’t afscheid en de schrijver Niek van Giels Pietzeun met Slaoi-olie eindigden ex aequo op de
vierde plaats. De derde plaats was voor Guus
Meeuwsen met zijn verhaal Menne tuin. De
tweede plaats werd gedeeld door Suus van Opdörp met het verhaal Onzelieveneerevoete zijn
groot en Jan Ulijn met zijn relaas over De naturandus.
Over het winnende verhaal Van nature van
Toon Kunnings (in het dialect van Dinther)
oordeelde de jury: ‘Een erg humoristisch en
voor velen herkenbaar verhaal van een schrijver die tijdens een barbecue in een tuin, zittend onder een notenboom, scherp de gasten
observeert die hij gesprekken hoort voeren
over kwalen van deze tijd.’
En toen bleef het stil, want Toon zat waarschijnlijk thuis onder zunne notenbom. Dat
weerhield cultuurwethouder Frank den Brok
van de gemeente Oss er niet van in onvervalst
Bèrgs (ook hij) zijn bewondering uit te spreken voor het Brabants Boekenweekboek. Hij bedient zich regelmatig van zijn moedertaal en
verhaalde over zijn vader die bij D’n Hèrtog
(Unox) werkte. ‘Elke zondag kreege we ‘zèllefgemakte zondagssoep’; temaatesoep mí balle, uit

Met voordrachten van enkele verhalen en gedichten en een muzikaal optreden van Rensz
Gorisse kreeg de middag een gezellige afsluiting.
Grapjas
Een week later is Toon Kunnings nog steeds
onder de indruk. ‘Erkenning doet ontzettend
goed. Een hele eer om uit 55 verhalen en gedichten gekozen te worden. Tis nie zo mar iets.’
Zijn eerste pennenvruchten in dialect leverde Toon (48) in 2004 af bij d’n HaDeejer,
maandblad voor Heeswijk en Dinther. Deze
dialectverhalen vormden de basis voor zijn
debuutbundel Ge wit òjt nòjt in 2007. Hij was
te beluisteren bij Omroep Brabant, publiceerde in Brabant Literair en in Brabants en manifesteerde zich tijdens de carnavalsperiode als
tonprater. Voorbeelden of favoriete schrijvers
heeft hij niet. ‘Iedereen die dialect spreekt, inspireert.’

Toon Kunnings
met de prijs

Frank den Brok

blik.’ Hij overhandigde de haan aan Jan Luysterburg en kreeg er het eerste exemplaar van
Netuur in alle tinte voor terug.

Het idee voor zijn winnende verhaal ontstond
door een krantenartikel waarin een boek over
introversie werd besproken. Toon: ‘Dat sprak
mij wel aan, omdat ik zelf introvert ben. Het
bleef in mijn hoofd hangen en ik besloot er iets
over te gaan schrijven. Uiteindelijk is het een
persoonlijk verhaal geworden. Het is niet letterlijk zo gebeurd, maar het is wel wie ik ben.’
Toon Kunnings heeft een eigen schrijfstijl. Hij
observeert nauwgezet en zet zijn waarnemingen om in aangenaam proza waarin de grap
niet ontbreekt. ‘Die zitten er altijd automatisch
in. Ik hou van plezier maken en ben nou eenmaal een grapjas.’
De dialectspelling vraagt meer aandacht van
Toon dan het Standaardnederlands. Zijn
schrijftempo ligt daardoor lager, maar dat geeft
hem ook meer gelegenheid mooie zinnen te
maken. Toon: ‘Maar de mooiste zinnen komen
vanzelf, die rollen er zo uit.’
De Willem Ivenprijs heeft er een terechte winnaar bijgekregen.
Het winnende verhaal Van nature is te beluisteren op de luisterbox.
Netuur in alle tinte: Brabants Boekenweekboek
2018 (ISBN 978-90-5512-489-3) is in de boekhandel of via www.uitgeverijvandenberg.nl te
koop voor € 13,95. 

Foto’s Riny Boeijen
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JAN VAN NASSAU

Edde gij ’n gèève g?

Korte bóks
Ozze Sjang wil ’n korte bóks. Zoe vêr is ’t
dus ónderhând mej hum. Toen hij dao mej
âf kwâmp, hêb eech hum mej gezigd: ‘Eech
geluuëf now toch werkeluk dae gi ne goe wiês
ziet. Dae gebeurt ne.’
Steldich dae veur, ozze Sjang mej zien âw
kneuk in ’n korte bóks! Ozze Sjang zeei óch
nog dae er zat âw manskèrels zien die mej dae
waerm wèr in ’n korte bóks loeëpen. Eech duuj
dae ne gèr, maer dao moes ich hum wel geliêk
in gèven.
’n Paor dâg geleejen kwâmp eech óch zoe’n
tragiesch figuur tegen, in de Neejstraot hiê
in Buul. Âwe mins mej ’n korte bóks. Te
lang griês haor roondum ziene klêtskop, die
vanâchter over ziene nêk hongen. Sandaolen
aen zien veut mej deechde tieënen, zoe dae ge
zien kalknègel ne zagt. En dan van die broên
zök, strak opgetrokken, tót krêk ónder zien
kneeën. En dan van die witte, mej krullige griês
haorspierkes bedekde bieën. Over die spataoren wil ich ’t neet hêmmen. En die korte bóks
hâw ie in zien kruûs zoe hoeëg opgetrokken,
dae iederieën kós zeen dae hij leenksdrâgend
was. Echt waor, dae zâg ich, midden overdâg,
hiê in Buul op straot.
Eech wieët ne wa dae is, maer in de verkânsietiêd gebeurt er iets mej de meensen. Of dae
kumt umdae ’t zoe lang licht is of umdae de
zón te veul waermte geft wieët ich neet. Wel
wieët ich dae veul meensen zich dan ânders
gôn gedrâgen. Wa meensen somers willen is
‘vrij’ zien. Dae willen willie allemaol alle dâg
van ’t jaor wel, maer in de verkânsietiêd valt
dae wel hieël êrg op. En ‘vrij’ zien is dan dae
veul meensen de regels, wo ze zich altiêd aen
moeten hawwen loslaoten. De meensen gôn
losser lèven. Duun wo ze zin in hêmmen en
lèven zoeas ze dae eigeluk alle dâg, ’t hieël
jaor door, zouwen willen.
Eech vin dae dikwuls lollig um te zeen. As
de hormonen van de manskèrels wa onreustig wèren en de vröllie dae hellemaol ne
êrg vinnen, dan wije dae de verkansietiêd
is begonnen. De meensen die dao gêld vur
hêmmen gôn dan op verkânsie. ’t Lifst zoe vêr
meugeluk weg. Veul meensen gôn dan nao ’n
kemping in Zuid-Frankriêk. Dae duun ze op de
urste plak vur ’t moi wèr, want de zon schient
dao altiêd. Teminste op de foto’s die ze laoten
kiêken. Volliges meech wèren er gen foto’s
gemakt as ’t dao règent, die hêb ich nog nöit
gezeen.
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Maer neturluk gôn die meensen ne allieën vur
de zon nao ’n vêr land. Zillie gôn óch wiêt op
verkânsie um gen bekinden tegen te komen!
Want stel dae ge dertiênhónderd kilomèter
vêr van hoês op ’n kemping zit. Ge got mej
’n wc-rol ónder owwen aerm nao ’t huuske,
want de noeëd is hoeëg. Alles bezet! Dae
wurdt wâchten mej sâmengeknepen billen.
Get er ’n wc-deur open wo iemes klaor is.
Lopde opgeleucht nao die opengonde wc
-deur, kumt Hêrm Govers dao van de pot âf!
Kan ’t dertiênhónderd kilomèter vêr van hoês
êrreger? Nieje!!! Êrreger kunde ’t dertiênhónderd kilomèter vêr van hoês ne mejmâken. En
neturluk is Hêrm unne goeie kèrel. Niks mis
mej. Iederieën kint Hêrm en ândersum toch
zeker. Maer dae wilde ne mejmâken. En Hêrm
óch neet!
Maer de kâns dae ge vêr van hoês iemes
bekinds tegenkómt, is neturluk maer klein.
Daorum gôn de meensen wiêdeweg. Veul
vrouwen willen gèr ’n moi broên liêf hêmmen.
Maer dan moeten ze in unne bikienie in de
zon gôn liggen. Probleem! Want veul vrouwen
schâmen zich ’n bitje vur hun liêf dae er nemmer oêt ziet as toen ze twintig wâren. Reempels, vâuwkes en röllekes kunde in unne bikieni ne verdoezelen. Maer as ge dertiênhónderd
kilomèter vêr van hoês ziet, hoefde dao niks
um te gèven. Dan goie as vrouw ziende mej
’n goei gevuul dao in owwe bikienie in de zon
liggen. En alle reempels, vâuwkes en röllekes
lödde lêkker broên wèren. Heerlijk!! Zalig!! Wa
gefde gi er um dae iemes oet Heerhugowaard
of Schin Op Geul dae ziet. Maer dan moet
Hêrm Govers neturluk wel wegbliêven.
Jong vrouwen, vrouwen die ’t idee hêmmen
dae ze nog bekeken wèren dór manskèrels, beginnen al me Kêrsemes er vur te zörregen dae
hun liêf in de gröte verkansie ‘bikienieproêf’ is.
Zoe nuûmen zillie dae. In de gröte verkânsie
willen ze strakke billen en unne platte boek.
Wa bin eech toch blij dae eech dae allemaol
nemmer hoêf. Eech bin blij me mien liêf zoeas
’t dór de jaoren henne gevörmd is. Ozze Sjang
óch, en dae is hum geraoien! Oh jao, nog iets.
As iemes van ullie ozze Sjang dizze zomer
tegen kumt mej ’n korte bóks aon, bêlt dan
dokter Fleuren.
Dien wet er van.

< In het dialect van Budel >

M

atthijs van Nieuwkerk zat enige tijd geleden met
een paar mensen van de fictiereeks Crimi Clowns
aan tafel. Aan acteur Johnny de Mol vroeg hij of het niet
lastig was om zich tijdens al dat acteerwerk ook nog eens
te bedienen van een tongval die bepaald niet de zijne is,
gekenmerkt door een Vlaams accent nog wel en dus vrijwel onverstaanbaar. Matthijs spreekt op momenten als
deze ongegeneerd van een ‘Flaamse tongfal’ en van een
‘sachte chee’. Uit de getoonde fragmenten kon ik afleiden dat de voertaal in de serie eerder het soort Brabants
is dat op Aantwaarps lijkt en dat met de regelmaat van
de klok in Belgische tv-series te beluisteren valt. Het is
de vraag of de g in dat taaltje zo ‘sacht’ is als Matthijs
ons wil doen geloven. De Nederlandse Taalunie leert ons
over de uitspraak van de g het volgende: ‘De letter g kan
zowel staan voor de stemhebbende [g] (met trilling van
de stembanden, zoals in dagen) als voor de stemloze (of
‘scherpe’) [ch] (zonder trilling van de stembanden, zoals
in dag). In beide gevallen gaat het om een ruisklank die
in de keel wordt gevormd. Met de lettercombinatie ch
wordt altijd een stemloze [ch] weergegeven.’
Aard en zacht?
De g is stemhebbend, zo lees ik, als eerste klank van een
woord, zowel voor klinkers als voor de medeklinkers n, l
en r (geven, gniffelen, gloeien, grauw) en als klank tussen
andere klanken in een woord (dragen, bergen, zwelgen,
weegbree), behalve als die wordt gevolgd door een s of
een t (bergt = bercht, daags = daachs). In het Nederlands
worden alle medeklinkers, dus ook de g, aan het einde
van een woord stemloos uitgesproken (dag = dach, berg =
berch). De uitleg die de Taalunie verder over de uitspraak
van de g geeft wordt nu pas echt interessant. Er bestaat
nog een ander verschil in uitspraak, namelijk tussen de
‘harde’ en de ‘zachte’ g, dat regionaal bepaald is: de zachte
g komt vooral voor in het zuidelijke deel van het Nederlandse taalgebied. In dat deel van het taalgebied waar de
g zacht wordt uitgesproken, wordt het onderscheid tussen
stemloos en stemhebbend in acht genomen. In het noordelijke deel van het taalgebied wordt de stemhebbende g
echter dikwijls verscherpt, waardoor het onderscheid verloren gaat…..’ Samenvattend: mensen die de g naar behoren uitspreken hebben een ‘zachte’ g. Is het niet beter
om hier te spreken van een gave g? Degenen die de g constant uitspreken als ch verkeren immers in de waan dat
die ‘harde’ g van hun eigenlijk de juiste is. Ik heb wijlen
Cor Meerbach, destijds hoofdredacteur van het Brabants
Nieuwsblad, ooit op niet mis te verstane wijze horen spreken over de rochel waarmee de Hollander de g uit zijn
mond laat komen. Toch hoor je de dialectspreker bij ons
nooit opmerkingen maken over ‘d’aarte gee (= de harde
g) van d’n Ollaander’. Hij zal eerder zeggen: ‘Aòh jao, ’ne

 èèns praòt naòrgelaank atm
tie verstaand eet’.
Emme
Ondertussen heeft de
werkgroep Oòns Taoltje zich gebogen over de
Roosendaolse vervoeging
van het werkwoord emme
(=hebben). In 1923 deed
Kees Dekkers dat ook en
hij noteerde resp. kem (ik
heb) en emmik (heb ik),
gè (ge hebt, je hebt, jullie
hebben) en edde (hebt ge,
heb je, hebben jullie), ij eej Brengt Kees Dekkers ons een
(hij heeft) en eetie (heeft groet of een chroet?
hij, heeft-ie), mnemme (we
hebben) en emme (hebben we), zemme (ze hebben) en
emmeze (hebben ze). Hij voegde er aan toe dat voor wij,
gij en zij heel vaak wöllie, göllie en zöllie (resp. te herleiden tot wijlieden, gijlieden en zijlieden en vervolgens in
de RWB-spelling geschreven als wùllie, gùllie en zùllie)
gebruikt wordt. Hieruit mogen we opmaken dat men
destijds ook sprak van wùllie emme (wij hebben) en emme
wùllie (hebben wij), gùllie è (gij hebt, jullie hebben) en
edde gùllie (hebt gij, hebben jullie), zùllie emme (zij hebben) en emme zùllie (hebben zij). Dekkers schrijft ook
nog: ‘Den hunnen kennen wij niet. Den zöllieje of den öllieje wel. Ook den jöllieje en nooit den göllieje! Verder jöllie uis of jölliejen oond, ulliej uis of ulliejen oond, ook wel
d’r uis of d’rren oond’. De conclusie is dat anno 2012 alle
door Kees Dekkers genoemde vormen nog gebruikt worden, behalve wùllie emme. Ik durf zelfs te beweren dat de
vorm wùllie negentig jaar geleden al niet meer algemeen
door de Roosendalers gebezigd werd, maar ik kan het
ook mis hebben. Ook het gebruik van me in plaats van we
lijkt in het Roosendaols wat weggedrukt te zijn. Menigeen
is zelfs van mening dat dit me een Bergs taalverschijnsel
is. Dat is natuurlijk niet zo, maar breng zùllie dat maar
eens aan ùllie verstand. Dekkers realiseerde zich dat voor
een klinker bij gè en ij eej nog een t of d wordt ingelast.
Vertaalt u maar eens voor uzelf de volgende zinnetjes in
het dialect: jij hebt veel geluk, je hebt honger, je hebt er
zeven, hij heeft vier huizen, hij heeft een huis, hij heeft
er drie. Ik ben trouwens ook benieuwd of u zelf (vroeger)
de vorm wùllie heeft gebruikt of heeft horen gebruiken.
Ik hoop ook reacties te krijgen van mensen die voorbeelden kunnen geven van het gebruik van ùllie.
Reacties: Oòns Taoltje, p/a Middenstraat 44, 4702 GE
Roosendaal, telefoon 0165.545561,
e-mail: jwvannassau@kpnmail.nl
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Gerard Steijns, Tilburgs dialectactivist

Spraak-makend

Als ik tegelijk met onze fotograaf arriveer bij huize
Steijns, staat niet veel later een volle pot koffie met toebehoren gereed. Veel hoef ik daarna niet te vragen, want
de liefde voor zijn Tilburgs dialect uit zich bij Gerard
Steijns in een waterval aan enthousiaste teksten. Hoewel hij de bescheidenheid in persoon is, geeft hij graag
uiting aan zijn levenslange gehechtheid aan zijn moedertaal. Zoals zo vaak is het woord ‘moedertaal’ hier
letterlijk te nemen, want de moeder van Gerard is een
rasechte Tilburgse, die altijd haar dialect is blijven spreken. Hij groeit bovendien op in een typische volksbuurt.
Gerard krijgt dus de liefde voor de Tilbörgse taol al met de
moedermelk ingegeven.
De vader van Gerard komt uit Zeeuws-Vlaanderen en
ook zijn familie daar schaamt zich zeker niet voor het
dialect. Zo wordt de kleine Gerard meertalig opgevoed
en dat ervaart hij nog steeds als een zegen.

In de rubriek Spraak-makend trekt de redactie
de grenzen van Brabant over op zoek naar opmerkelijke artikelen over andere dialecten en
regionale talen. Voor de complete artikelen:
googel met de achter
aangegeven trefwoorden.

Winnaar
In 1994 werd voor het eerst het Grôot Diktee van de Tilburgse Taol georganiseerd. Daarbij waren ook de nodige
‘prominenten’ uitgenodigd; dit gebeurt overigens nog
steeds. Gerard Steijns was toen gemeentearchivaris in
Tilburg en daardoor hoorde hij tot deze groep uitverkoren deelnemers. Tot zijn eigen verbazing, en die van vele
anderen, werd Gerard de winnaar. Jan Naaijkens bijvoorbeeld, die naast hem zat, kon het nauwelijks geloven.
Gerard had weliswaar terugkomend van een vergadering
in de trein van Bergen op Zoom naar Tilburg de (voorgeschreven) spelling van Wil Sterenborg bestudeerd, maar
dat je met zo weinig voorbereiding het Diktee kon winnen … Zo kwam hij van lieverlee ook in de organisatie
terecht, want wie het Diktee wint krijgt al gauw een plaats
in de jury. En van 2000 tot 2013 was hij lid van het bestuur van de Stichting Tilburgse Taol.
Tot 1999 schreef Bernard van Dijk de teksten voor de
Diktees, onder begeleiding van Wil Sterenborg. Hij werd
opgevolgd door Gerard Steijns, die de volgende tien jaar
de teksten bedacht en op schrift stelde. Ook hij liet zich
echter steeds begeleiden door Wil Sterenborg, de man
die ontegenzeglijk de grondlegger is van de Tilburgse
spelling.
Woordenboek
Een andere dialectgrootheid, vinoloog en tonpraoter Frans
Verbunt, schreef van tijd tot tijd Perbeersels, Tilburgs vur
tonpraoters en aandere saawelèèrs. Het was de bedoeling dat
dit uiteindelijk een Tilburgs woordenboek zou worden.
Helaas overleed Frans Verbunt in 2002. Toch vormden
zijn zeven Perbeersels de basis voor het in 2004 verschenen standaardwerk Goedgetòld, diksjenèèr van de Tilbörgse
taol, geschreven door Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil
Sterenborg en Frans Verbunt, uitgegeven bij Kempen
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Uitgevers. De bijdrage van
Gerard Steijns aan dit boek
bestond met name uit het
inbrengen van voorbeeldzinnen. De grote verdienste van Goedgetòld is, dat
het de samenhang van dialect met volkscultuur en
volkshumor laat zien. Een
uitdrukking als De Haajkesekerk dur et Stròtje van
Bronsgist om aan te geven
dat iets een zware bevalling
is geweest, kan uiteraard alleen in Tilburg bestaan.
Taaladvies
Gerard Steijns is al jaren actief in de Tilburgse carnavalswereld. Het was dan ook niet vreemd, dat de Carnavalsstichting Tilburg, die jaarlijks vele activiteiten rond het
carnavalsfeest organiseert, hem steeds vaker taaladvies
vroeg. Geleidelijk aan nam hij die taak over van Wil Sterenborg. Vanaf 1973 was Gerard lange tijd betrokken bij
het Leuterconcours, het Tilburgs Tonpraotfestival. Nu controleert hij nog de spelling van de carnavalsmotto’s en
‘vertaalt’ hij de Proclamatie van de Prins. Ook vertaalde hij
tot voor twee jaar de tekst van de carnavalsmis in het Tilburgs, inclusief de eerste en de tweede lezing. Vanwege
zijn verdiensten voor het Tilburgs dialect en de Tilburgse
volkscultuur is hij onderscheiden met de Zilveren Kruik.
Carrière
Gerard Steijns studeerde geschiedenis in Nijmegen en
was drie jaar leraar aan het Cobbenhagencollege. Nadat
hij was afgestudeerd, kreeg hij tot 1973 een stageplaats
in het Rijksarchief in Den Bosch. Tot 1980 was hij adjunct-archivaris bij het Stadsarchief Breda en van 1980
tot kort voor zijn prepensionering in 2000 gemeentearchivaris van Tilburg.
Hij werd bestuurslid van een aantal verenigingen en
stichtingen. Zo is hij bijvoorbeeld actief in het Tilburgs en
Brabants gildewezen. In 2006 werd hij zelfs koning bij
het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van
Willem III. Hij was bestuurslid van de Stichting Hasseltse
Kapel, een begrip in heel Noord-Brabant. Trots is Gerard
ook op het Tilburgse liedjesboek Ik zal zinge hil men lèève:
Tilburgs liedboek, dat hij samen met Sjef Maas maakte.
Nu, op 75-jarige leeftijd, schrijft hij soms nog artikelen.
Hij geeft ook presentaties over de Tilbörgse taol. Zelf zegt
hij echter dat hij de leeftijd heeft om het kalmpjes aan te
doen. Maar het dialect blijft zijn warme belangstelling
houden.


Dialect gaat digitaal. Kijk maar naar het Woordenboek van de Brabantse Dialecten waarover we
eerder in Brabants berichtten. Maar daar blijft
het niet bij. Er komen steeds meer dialect-apps
op de markt, op Whatsapp en Facebook wordt
volop in dialect gecommuniceerd, en dat laat
ook de softwaregiganten niet onberoerd.
Zo heeft Google een toetsenbord-app voor de
iPhone en iPad ontwikkeld; Gboard. Op dit
toetsenbord kun je - naast het Limburgs en het
Fries - nu ook het Nedersaksisch als taal selecteren.
[gboard aanwijzing komst dialecten] Samsung maakt
het digitaal communiceren in dialect mogelijk nog eenvoudiger.
Het bedrijf heeft een
startup overgenomen
ter verbetering van
haar
stemassistent
Bixby. Het gaat om de app Fluently die eenvoudige (tekstuele) vragen van mogelijke antwoorden voorziet; eventueel in het dialect van
de gebruiker. Zun we ’n pilske vatte? Ès ge d’r
[samsung startup verbeenne weggift, geers.
tering bixby] Ook Microsoft zit niet stil en heeft
een Limburgs taalmodel met toetsenbord en
spelchecker op de markt gebracht; het Swiftkey toetsenbord. Swiftkey geeft verschillende
variaties in letters aan, onthoudt combinaties
van woorden en geeft suggesties. Gebruikers
kunnen woorden aanpassen aan hun eigen dialect. Eerder al kwam het Fries als taalmodel
beschikbaar.
[limburgs toetsenbord microsoft]
Limburg en Friesland lopen sowieso voorop
als het gaat om de ontwikkeling van dialect
apps. Zo is eind vorig jaar een app gelanceerd
die vijftig zinnen in het Eèsjdes (Eijsdens) en
Mestreechs (Maastrichts) bevat. Handig voor de
toerist of bezoeker om de weg te vragen, een
drankje te bestellen, de menukaart te vragen of
[diate informeren naar een geldautomaat.
lectapp eèsjdes en mestreechs] En de Rijksuniversiteit Groningen en Lân fan Taal hebben een

app ontwikkeld die aan de hand van spraakopdrachten kan bepalen waar de (Friese) gebruiker vandaan komt.
[spraakapp herkent afkomst friese gebruiker]
Mocht u binnenkort toch Leeuwarden bezoeken en van een spelletje houden, dan zou u de
game US: Lân fan Taal kunnen downloaden.
Het spelletje is gemaakt door Grendel Games
samen met de Fryske Akademy en brengt spelers in aanraking met bijzondere plekken en
de geschiedenis van de Friese hoofdstad.
[nieuwe game leeuwarden]
Dat dialect en digitaal elkaar niet altijd verdragen, heeft Apple ondervonden: een bepaald
karakter uit het Telugu kan je hele iPhone laten crashen. Het Telugu is een Indiaas dialect
dat door circa zeventig miljoen mensen wordt
gesproken. Slechts vijf procent van de Indiase
bevolking, maar je iPhone gaat voor honderd
procent plat.
[iphone crashen karakter]
Ook in Vlaanderen is de combinatie dialect en
digitaal steeds meer
van alledag. Zo heeft
men in Gent een leuke manier gevonden
om in (digitaal) dialect een boodschap
over te brengen; Gentse wensen. Wilde graag
eu lief meevroagen noar
de cinema? Of tegen eu
ma zegge dadd’heur geere ziet? Surf naar Gentse
Wensen, tik de naam van eu lief of eu ma in en
stel je eigen geluidskaartje samen in het Gents.
[gentse wensen gents geluidskaartje]
Mocht u echter liever naar uw eigen stemgeluid luisteren, dan heeft de navigatie-app Waze
de oplossing. De nieuwste versie van deze app
biedt de mogelijkheid zelf instructies voor navigatie in te spreken. Degenen die gewend zijn
door zijn/haar partner te worden gedirigeerd,
kunnen uiteraard de partner de instructies laten inspreken.
[waze zelf inspreken]
Tot slot. Wie bij ‘digitaal’ denkt aan de snelle,
onnavolgbare wereld van bits en bytes, kan gerust zijn. Negen jaar geleden vond Axel Nees
in het park van het Gravenkasteel in Humbeek
een geheugenkaartje met vijfhonderd foto’s en
enkele filmfragmenten. ‘Toen kon ik nog niet
zo goed met computers overweg,’ bekent Axel
die er inmiddels in geslaagd is het geheugenkaartje te openen. Afgaande op enkele zinnen
dialect die te horen zijn in een filmfragment,
moet de eigenaar uit de regio Willebroek-Hum[eigenaars gezocht van negen
beek komen.
jaar oude familiefotos]
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’t Vaondel
D’r wor dikkels gezeed dâ de mêêste minse
in Woerekum vroeger èèrem waore, mâr op
sommige punte waore zo toen veul raiker
dân nou. Wânt ziede, ge mot de zaoke ok ’s
’nne keer vân d’n ândere kânt bekaike en nie
âllêên âs ’t gaot om de cinte. Âs ge toch naogaot dâ t’r weit veur d’n oorlog drie zângkore
en drie meziekkurrepse in Woerekum waore,
dân kinde toch wel op oe kluîve naotelle dâ
t’r ontiegelijk veul wier gezonge en geblaoze. Âs ’t fêêst wâs en de meziek de straot
opging, liep nie hâllef, mâr hêêl Woerekum
d’r âchteraon te dânse. Jao, jao, een paor
duzend mân, of ge ’t nou gelôôft of nie.
Motte nou ’s komme âs t’r fêêst is. Ge zie
gin meziekkurreps en gin minse en ge mot
op z’n minst de Konegin mè t’r huîshouwe
binnehaole om een paor honderd mân op de
bêên te kraige.
Neeje, kik, dâ bedoel ik nou. Dân waore ze
vroeger toch veul raiker!
Trouwes, een meziekverêêneging wâs toen
hêêl belângrijk, veurâl âs t’r fêêst wâs. En âs
ge een goeie muzikânt wou worde dân moeste âl vroeg beginne mè oefene.
D’r waore d’r toendertaid bai, dâ âs de spêên
uît d’rre mond wâs, ze ’ne toeter veur d’rre
kwèèk krege, mè ’t gevolleg dâ ze laoter ok
dikkels âs ’nne toeter waore.
Zo speulde d’n deuze dut en d’n dieje dâ,
mâr d’r wâs âltaid êên onderdêêl dâ nooit
wier bespeuld, mâr âs trofee wer meegezeuld, naomelijk: ’t vaondel, dé trots vân de
meziek. Âlle praize, vân medailles tot gróóte
en klèène lauwerkrânse, zaote op ’t fluwêêl
vâstgespeld, omlaisd mè in goud geborduurde versiersele mè daoronder de naom vân
de verêêneging. En wâ t’r ok braoide, âs de
meziek uîtrukte, ging ’t vaondel mee. Weer of
gin weer, ’t vaondel wer meegetorst, veurop,
âs een straidbânnier. Âl ’t goud en zilver
moes getôônd worde.
Bekânt net zo belângrijk âs ’t vaondel wâs de
vaondeldraoger. Hai hâ d’n hêêle verântwoording, wânt hai liep mè de trots en ’t kâptaol
vân de verêêneging. En âs ge nou dinkt dâgget een mâkkelijk kerrewaoi wâs om mè zo’n
vaondel te lóópe, dân hè d’t lellijk mis hoor,
wânt dikkels zâgde gin bliksem mè zo’ne
zwârte lâp veur oewe kop en mêêstentaids
moes de dân ok bezaije uît kaike. ’t Beurde
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ziet.’ Tunnis z’nne mond viel waid ope vân
verbaozing. Dâ Mêrie ’nne flinke zoeg wâs dâ
wis tie, mâr stom âs een verreke wâs ze zeker
nie. Zo gezeed zo gedaon. Mêrie d’r broek
wier gespânne en ’t zilver vân de krânse
gepoetst. ’t Resultaot wâs meraokels. Tunnis
kon mè trots op ’t fêêst veur d’n dâg komme.
Nou en ’t wâs een buîtegewôôn fêêst. D’r
wier geblaoze, gedânst en gedronke. Woerekum op z’n best! En ok de tweede dâg wâs ’t
goed raok. Tunnis dee flink mee, hâ âl mêê
nig gloske âchter z’n kieze zitte en kreeg ’t
steeds beter naor z’nne zin. Hêêl Woerekum
dânste weer âchter de meziek in d’n optocht
en Tunnis, mè z’n vaondel, liep âs ’nne Bâttevier veurop. Dé held vân de stoet... totdâ ’t
nôôdlot toesloeg.

nogâl ’s ’nne keer dâ de vaondeldraoger mè
z’n hârses tege een lântèèrenpaol klâpte, of,
omdâ tie veurop liep rechts âfging, terwail
’t hêêle zeuke âchter hum links een straot
indraoide. Nou dân lopte mooi veur joker
mè doe vaondel en wâ dink t’r vân âs ge de
Koepoort uîtging en ge kreeg de volle weind
âchter oe vaondel, dân wâs de net ’nne zegenbóót die ’t Gâtje kwâm ingeblaoze. Neeje,
zo mâkkelijk wâs ’t nie.
Zo beurde ’t jaore geleje dâ t’r een grôôt
fêêst op staopel ston. Hêêl Woerekum wâs
t’r âl weke mee doende. Ok de meziek ston
op scherrep, wânt twee daoge fêêste en twee
daoge blaoze wâs nie misselijk. Tunnis, de
vaondeldraoger, hâ ’t vaondel mee naor huîs
genome om ’t ’s nao te kaike en ’t zillever
te poetse. ’t Vaondel wâs âl hêêl wâ jaore in
gebruîk en vertôônde hier en daor âl zwâkke
plekke.
Tunnis hâ dâ ’s saome mè z’n vrouw Mêrie
goed bekeke en ze waore tot de slotsom
gekomme dâ ’t vaondel aon d’n âchterkânt
overnieuw gespânne moes worde.
Mâr jao, waor haolde goeie spulle vândaon?
Mêrie hâ de oplossing. Ze wâs een zwaorgeschaope mins en dâ wâs in de lôôp vân de
jaore nie minder geworde. Ze wâggelde naor
de kâst en kwâm trug mè d’n zellefgebraaide
broek vân d’r èège. ’Kik, Tunnis,’ zee ze, ’die
spânne we aon d’n âchterkânt vân ’t vaondel.
Zwârte lâp d’r overhene en gin hond die ’t

’t Wâs de gewôônte dâ een optocht, âs tie in
de Vissersdaik belândde, viao ’t Schoolstrotje
naor de Hogstraot ging. Zo ok deuze keer.
Op ’nnen korte dot deur ’t strotje, Tunnis aon
kop. Twee hânde goed vâst aon ’t vaondel
om z’n èège en ’t vaondel overend te houwe.
Mâr wâ Tunnis nie zâg, waore de perebôômtekke uît de tuîn vân de pestoor, âchter de
Kâttelieke kerrek. En net toen de meziek
’Holland Jubelt’ inzette, bleef Tunnis mè z’n
vaondel vâstzitte aon de perebôôm. Tunnis
schrèètte âlles bai mekaore: ‘Kik uît! Stoppe!
’t Vaondel!’
Mâr de stoet vân bekânt tweeduzend minse
wâs nie meer te remme. Tunnis wier glâd
onderstebove gelôôpe, mâr hief ’t vaondel
vâst âs ’nne terriër. Medailles en krânse
kletterde over de straot. ’t Vaondel scheurde
dwârs deur de midde en ’t vaondel ging mè
de vaondeldraoger ten onder.
D’n ândere dâg wâs de schaoi pâs goed te
overzien. Vaondel naor d’n bliksem, lauwerkrânse kepot getrâpt en âlle medailles
spoorloos. En bove in de perebôôm bai
de pestoor hong de gebraaide broek vân
Mêrieje, die daor nog weke hè gewâpperd en
mêênig Woerekumer vroeg z’n èège âf waor
de pestoor dié broek vândaon hâ gehaold.
Mâr Tunnis hief z’n bâkkes.

< In het dialect van Woudrichem >
Uit Woerekumse verhaole
Illustratie Chris Roodbeen

Brabants Dialectenfestival
Lieshout 2018

D

it jaar wordt in Lieshout voor de 13e keer
het Brabants Dialectenfestival georganiseerd. Thema:
Vruuger waar alles bitter?!
De start is op vrijdag 8
juni. Dan wordt de (besloten) jeugdmiddag georganiseerd voor de groepen 7
en 8 van de basisscholen
van Lieshout en Mariahout. Deze middag wordt
gepresenteerd door Marie
Christien.
Op zaterdag 9 juni vindt
om 20.00 uur in het
Dorpshuis de Avond van de
Schrijfwedstrijd plaats. Op
deze avond gaat alle aandacht naar de deelnemers
aan deze wedstrijd. De genomineerden worden bekend
gemaakt, hun inzendingen (verhalen, gedichten, liedjes)
gepresenteerd en aan de winnaars worden de dialectpenningen uitgereikt. Het geheel wordt omlijst door Toneelvereniging Mariahout, uiteraard alles in Brabantse dialect.
Speciale gast deze avond: Nico van de Wetering.
De toegang is gratis.

O

p zondag 10 juni wordt het festival om 12.00 uur
geopend. Daarna volgen op een tiental podia optredens van een dertigtal muzikanten of groepen. Sinds jaren zal er ook weer aandacht zijn voor toneel in Brabants
dialect. De Toneelvereniging Mariahout zal fragmenten
spelen uit het stuk dat ze aan het voorbereiden zijn (De
Zwarte Ruiter). Er wordt deze dag opgetreden door: Lya
de Haas en Henny Korsten – Tonny Wijnands – Cohda
Krek – Dè velt op – Raow Vlis – Will Segers – Sakkerdju – ’t
Kumt vaneiges – Toffel Vier – Jan van der Heijden – Toon
van Hoeij – Nelleke de Laat - Annelieke Merx – Rensz
Gorisse – MarieChristien – Johan Biemans – Van alle
markten thuis – Gert van Boxtel – Noginnedan – Mientje
Wever – Volkels Duo – Stein van de Ven en Job van Roij
– Nel Timmermans – De Bruurs – Anneke van Lankveld
– Duo Zonnige Klanken – Spoit Elluf – Cor Swanenberg.
Het geheel is omlijst met gezellige terrassen en kramen
voor een hapje en een drankje.
Bij slecht weer wordt het programma uitgevoerd op diverse binnenpodia. Meer info op de website:
http://brabantsdialectenfestival.nl
U kunt ons ook volgen op onze facebooksite:
https://www.facebook.com/brabantsdialectenfestival/.
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RINI DE GROOT

Dialect van Sint Anthonis
Toen ik eind oktober 2017
een e-mail kreeg van de dialectwerkgroep van Heemkundekring Sint Tunnis in
Oelbroeck met het verzoek
een voorwoord bij hun
woordenboek te schrijven,
was ik wel verrast. Ik wist
niet dat de werkgroep al
meer dan tien jaar actief
was en het werk al zover
gevorderd dat er een woordenboek gepubliceerd kon
worden. De presentatie
vond plaats op 19 maart
van dit jaar.

W

oordenboeken voor
plaatselijke dialecten zijn van groot belang voor het documenteren van gedetailleerde
taalvariatie. Woorden die alleen in het dialect
van een en dezelfde plaats voorkomen zijn er
vrijwel niet, maar een dergelijk lokaal dialect
kent wel zijn eigen nuances. Dat zijn de kleine
verschillen met de dialecten van omliggende
plaatsen. Juist in een zo volledig mogelijke documentatie, waarbij al die kleine verschillen
worden vastgelegd, komt het unieke karakter
van een lokaal dialect tot uitdrukking. Om dat
te kunnen doen, dienen we van een precieze
spellingswijze gebruik te maken die recht doet
aan deze kleine verschillen in de uitspraak. Het
Sintunnis Woordenboek bevat dan ook dialect in
een schrijfwijze die aansluit bij de Brabantse
referentiespelling, een verantwoord spellingsvoorstel voor Brabantse dialecten.

O

ver Brabantse dialecten gesproken: het
dialect van Sint Anthonis is bepaald geen
typisch Brabants dialect. Als onderdeel van de
Cuijklandse dialecten, behoort het namelijk
tot het grotere geheel van de Kleverlandse dialecten. Het gebied waarin deze dialecten worden gesproken omvat Zuidoost-Gelderland,
Limburg ten noorden van Venlo, het Land
van Kleef in Duitsland en Land van Cuijk in
Noord-Brabant. Dat kunnen we vooral horen
aan woorden die in het Nederlands met een ‘ij’
of een ‘ui’ worden geschreven. Die worden in
het dialect van Sint Anthonis vaak met een ‘ie’
en een ‘uu’ uitgesproken; pien in de buuk is er
een bekend voorbeeld van.
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A

nderzijds wordt het
dialect van Sint Anthonis ook beschouwd
als een Brabants dialect;
het wordt met de andere
Cuijk
landse dialecten gewoon behandeld in overzichtswerken van de Brabantse dialecten. En het
heeft ook de typisch Brabantse dialectkenmerken
zoals de vormen met ‘g’
van de voornaamwoorden
in de tweede persoon (ge,
gillie) en de vormen met
aangehechte ‘-de’ van het
bijbehorende werkwoord
(kunde, doede voor ‘kun je,
doe je’). Het dialect van Sint Anthonis is dus
zowel Kleverlands (op basis van taalkenmerken) als Brabants (op basis van andere taalkenmerken, maar bovendien omdat Sint Anthonis nu eenmaal in de provincie Noord-Brabant
ligt). Op deze wijze laten de dialecten nog iets
zien van het bijzondere verleden van het Land
van Cuijk: deze streek richtte zich als typische
grensstreek zowel op het oosten als op de rest
van Brabant in het westen. Dat gaf de streek
een eigen politieke, economische en culturele
ontwikkeling en heeft voor een bijzondere, eigen regionale taal en identiteit gezorgd.
Het woordenboek bevat twee uitgebreide woordenlijsten, Sintunnis dialect - Nederlands; Nederlands - Dialect Sintunnis. Daarnaast wordt
grammaticale informatie gegeven met werkwoordvervoegingen en is er een collectie uitdrukkingen en gezegden opgenomen. Voorts
worden er een klankoverzicht gegeven en de
spellingswijze toegelicht. Al met al vormt deze
publicatie een belangrijke mijlpaal in het werk
van Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck:
met het dialectwoordenboek is een cruciaal
element van het lokale, immateriële erfgoed
vastgelegd, juist in deze tijd waarin het lokale
dialect steeds minder gebruikt wordt.
Sintunnis Woordenboek. Woordenschat en klankkarakter van de Sintunnisse taal. Samengesteld
door Gerrit van den Berg, Martien Dekkers,
Louis van Loosbroek, Loes Roodbeen-Lucassen†, Jan Tonies. Sint Anthonis: Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck, 2018.


Houwkes zijn peultjes,
maar peultjes geen houwkes
Op het platteland had vroeger iedereen voor het huis een
bloementuintje. Achter de woning werden groenten geteeld. Tegenwoordig is de voortuin uitgebreid met een
gazon en soms is een groot deel gereserveerd voor de
inrit naar de garage. Voor het telen van groenten huurt
men een volkstuin.

W

anneer er achter het huis voldoende ruimte was, teelde
men groenten voor ‘wat de pot ons
schaft’, de verse warme maaltijd of
voor de inmaak als voorraad voor
de komende maanden. In onze hof
kwamen daar in de veertiger jaren
tomaten, witlof en, zoals Moeke ze
noemde, houwkes bij.
Later zocht ik in de groentewinkel
naar die houwkes en vond ze onder
de benaming ‘peultjes’. Ik vermoedde dat het woord houwkes Udens dialect was. Thuis werd alleen boeres
gesproken. Het was daardoor moeilijk op school beschaafd Nederlands te spreken, het is
toch je moedertaal.
Bij een van mijn IVN-wandelingen (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) gaf de natuurgids een
duidelijk antwoord op de woordspeling. Een hauw heeft
in de zaaddoos overlangs een vliezig tussenschot. Daaruit begreep ik dat onze houwkes niet tot de familie van
de hauw, maar tot die van de peulen behoren. Het was
verkeerd doorgegeven en daarmee
waren lange jaren van discussies
voorbij.
Na het plukken van de peulen worden ze gerengd, dat is ontdaan van de
puntjes en draadjes die aan de boven- en onderzijde van de naden zitten. Deze handeling, die in het Nederlands ‘rangen’ wordt genoemd, is
tegenwoordig overbodig. Thuis werden in d’n hof peulvruchten geteeld,
zoals tuinbonen, staak- of snijbonen, prinsessen-, breek- of sperziebonen, boterbonen, witte of bruine
bonen en erwten. Peultjes waren
een delicatesse voor mijn vrouw.

I

k ging op zoek naar een hauwsoort en vond die al dicht
bij huis: koolzaad en judaspenning. Laatstgenoemde
bloeit in het voorjaar meestal paars. Na de bloei vormt
deze plant een eivormige zaaddoos. Het tussenschot is
dunvliezig, de zaden zitten aan het buitenschot gekleefd.
Met tegenlicht kun je het aantal zaden in de zaaddoos
tellen.
Ik zie het als muntgeld, opgeborgen in een doorzichtige
geldbuidel. Judaspenning wordt als droogbloem in boeketten verwerkt. De benamingen judaspenning en zilverlingen wijzen op de beloning die Judas ontving na het
verraad van Christus.
Op een perceel ‘Achter het Retraitehuis’ waren aardappelen gepoot. In de oogsttijd hoorden we tijdens het rapen het geluid van de openspringende zaaddozen van de
brem uit de nabij gelegen heide ‘Het Buske’.
Op de afbeeldingen van geopende zaaddozen van drie
plantsoorten is het verschil duidelijk zichtbaar tussen
een hauw en peul. Bij de judaspenning en de peul rest de
stamper, overgebleven na de bloei. Bij de geopende peul,
zonder tussenschot, zitten de zaden als een ritssluiting
aan de schilden vast.
Ik ben heel benieuwd of er onder de lezers vroeger thuis
ook de benaming houwkes werd gebruikt. Opvallend: op
de lts droeg onze theorieleraar de achternaam Peulen.

koolzaad en judaspenning
Brabants nummer 17 - juni 2018
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Het Visserij- en Cultuurhistori sch Museum in Woudrichem
in de thuistaal). We zijn voor een paar mooie uurtjes onder de pannen. Bij binnenkomst staart een enorme steur
ons aan vanuit een lage glazen bak. Dit indrukwekkende
exemplaar verdient een betere plaats.
Woerkum is heel oud, zo weet Arie, het wordt al in 864
genoemd als marktplek. Visserij is het hoofdmiddel van
bestaan geweest. Er woonden begin vorige eeuw wel
driehonderd vissergezinnen in een kernbevolking van
tweeduizend. In de crisistijd van bijna een eeuw geleden
heerst hier als de visserij wegvalt grote armoede. De zalm
is een trekvis en door de nieuwe strekdammen wordt de
trek onmogelijk gemaakt. Er is sprake van overbevissing
en nog later van sterke watervervuiling. De familie Wijnbelt van de ‘visfabriek’ Wylax heeft veel ondernomen om
‘de vis draaiende’ te houden.
Frans Dansen en Arie Metz in het Visserijmuseum
Woudrichem (op z’n Brabants Woerkum) is een vestingstadje aan de Merwede waar de provincie Noord-Brabant begint. Wikipedia verkondigt: ‘Woudrichem lag
strategisch aan de samenvloeiing van Maas en Waal in
de invloedssfeer van zowel het Hertogdom Brabant, Gelre en het Graafschap Holland. In 1322 werd het Land
van Altena bij het Graafschap Holland gevoegd om pas
in 1815 bij de nieuw gevormde provincie Noord-Brabant
te worden ingedeeld.’ […] ‘In de veertiende eeuw is de
plaats zo uitgegroeid, dat de Heer van Altena, Willem
VII van Horne, stadsrechten verleende aan Woudrichem
(in 1356). De graaf van Holland verplaatste in dat jaar
de grafelijke riviertol van Niemandsvriend, gelegen in
Sliedrecht, naar Woudrichem. Hierdoor en door andere
voorrechten, zoals het visrecht uit 1362 – verleend door
Dirk Loef van Horne, bouwer van Slot Loevestein - kwam
het stadje tot bloei.’
Ook nu oogt het stadje aantrekkelijk. Op een zonnige
middag in maart wandelen Henk Janssen en ik door
de authentieke vesting en zijn onder de indruk van het
kraakheldere plaatsje. Alles oogt welvarend: de gotische
Sint Martinuskerk met zijn imposante vierkante toren,
de Gevangenpoort, de stellingmolen Nooit Gedagt, de
Hoogstraat en de omgevende oude straatjes, de haven
waarachter de skyline van Gorinchem oplicht. Vrolijke
dichtregels van Lizzy Koppe-van Pelt lachen ons toe op
verschillende plaatsen. Er is veel fraais te zien, maar onze
afspraak is bij het Arsenaal waar op de bovenverdieping
het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum is gevestigd.
Het is een erg royale ruimte die zich moeilijk leent voor
een expositie. We ontmoeten er Frans Dansen, voormalig schooldirecteur in Woudrichem en secretaris van het
museum, en Arie Metz (Woerkummer, schrijver-verteller
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Frans benadrukt dat het visserijverleden waar het museum van getuigt zeker specifiek Woerkums is, maar dat
het beleid op dit moment erop gericht is om ook het cultuurhistorische aspect meer te gaan profileren. Een re
shuffle is in volle gang en dat is een fikse exercitie. Vooral
de expositie met de Stolpersteine - gewijd aan de gedeporteerde Joodse familie Benjamins - heeft bijgedragen
aan de verruiming van inzicht en de nieuwe koers van
het museum. Vanouds toont het museum een complete
collectie netten, fuiken en zegens, die bij de riviervisserij
werden gebruikt.
Foto’s, schilderijen, materialen en gebruiksvoorwerpen
geven een totaalbeeld van dit nagenoeg verdwenen oude
ambacht. En natuurlijk horen daar verwante oude ambachten bij uit de touwslagerij, de timmermanswerkplaats en de smederij.
Van wanneer is het museum precies?
In 1973 was Janus Baks de instigator. Janus
was visser en voer het voetveer op
Loevestein. Zijn wereldberoemde slagzin luidde: ‘Heen motte
betale

en weer weer’. Toen Janus de veerman op het water in zijn
boot het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde, schreef
Zuster Bartje uit het plaatselijke klooster, het Jacoba van
Beierenhuis, een speciaal gedicht: Janus van het Loevesteinveer is niet meer. Zij riep de mensen op het initiatief van Janus voort te zetten. Later werd een schuit naar
de populaire zuster vernoemd: Zuster Bartolomea. De
non was er verguld mee en vertrouwde, toen ze eens aan
boord sliep, Arie toe: ‘Het zal toch niet veel voorkomen
dat je als levende onder je eigen naam komt te liggen.’
Wat zijn jullie topstukken van de visserijafdeling?
Frans: ‘Zegens van negen meter hoog bij tachtig meter
lang. De zegengalg, een visvlot dat eigenlijk een heel
grote fuik was. Een hele specifieke manier van vissen
die alleen in Woudrichem en Hardinxveld voorkwam en
oorspronkelijk uit Canada was overgenomen. Gebruikt
tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw.’
Arie: ‘Heel bijzonder is zeker ook De Fanny, de vollebôôt, een zalmschouw, een drijverschuit. Zeilen met een
zalmschouw is heel moeilijk. Je moet met de zeilen en
de zwaarden rekening houden. Voor je het weet, lig je op
de kant. Nu wordt er overal gewerkt
met een buitenboordmotor en zeilt
men niet meer.’
Topstukken op historisch gebied?
Frans: ‘Limietpalen, kaarten,
visrechten, een brief uit
1774 over het vissersgilde,
poortersbrieven…
We
hebben zelf overigens
weinig historische
documenten. De
meeste archiefstukken zijn
te vinden
bij het ar-

Frans Dansen
chief in Heusden. Daar zou men graag wat van in huis
hebben. De accentverlegging kan nog wel verrassingen
opleveren in eigen bezit. De hele onderneming van inventariseren en opnieuw exposeren zou het interieur
van het totale museum kunnen opfrissen. Eigenlijk is er
nog weinig geëxposeerd wat met het Arsenaal te maken
heeft, afgezien van de kanonnen buiten. Daar zouden we
ook meer mee kunnen gaan doen.’
Er zijn door de tijden wel tal van activiteiten geweest
om het Visserijmuseum te promoten: Jaarlijks wordt ter
ere van de opening van het nieuwe museumjaar in mei
een Levend Museum gehouden. Diverse onderdelen van
de tentoonstelling worden naar buiten gebracht en met
vrijwilligers bemensd. Samen met het Levend Museum
wordt door het museum het nationaal kampioenschap
Werpzakwerpen georganiseerd. Er worden exposities gehouden die verbonden zijn aan de cultuur, historie of de
visserij.
Jaarlijks wordt in Woerkum in het tweede weekend van
september een kunstroute gehouden, tegelijk met Open
Monumentendag, waarbij op diverse plaatsen in het historische stadje allerlei kunst én monumenten te bekijken
zijn. Kunstenaars verwerken het toepassen van oude ambachten zoals touwslaan en netten breien bij het maken
van hun kunstwerk.
Educatie
Het zal niet verbazen dat onderwijsman Frans ook de
educatieve activiteiten vanuit het museum bevordert en
aanprijst. ‘In samenwerking met Erfgoed Brabant en Cultuurpunt Altena wordt invulling gegeven aan een tweetal
educatieprojecten: Op stap met Jet en Jan, jong in 1910,
gericht op groep 5 van het primair onderwijs en Overgisteren, gericht op groep 1 en 2.’
Brabants nummer 17 - juni 2018
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Oma’s tips, in ’t Hellemonds

De lach van
Huub van Eynthoven
(1937 – 2018)

O
Drijfton met olielantaarn
Het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum vindt de samenwerking met de (basis-)scholen zeer belangrijk.
‘Kinderen in onze streek mogen best wat leren over onze
cultuur en onze geschiedenis, meer dan alleen wat tekst
en plaatjes in een geschiedenisboek (of canon), maar
ook voelen, ruiken, ervaren. Daarbij menen we dat, wanneer we ze vroeg genoeg kunnen enthousiasmeren voor
het behoud van onze cultuur en geschiedenis, deze bron
van informatie behouden blijft voor komende generaties.’ De uitgave van het boek van Jos Bakker: Het visrecht
van de poorters en poorterskinderen van Woudrichem en de
uitgave van Visrecht voor kinderen door Lizzy Koppe-van
Pelt behoren tot de jongste wapenfeiten.
Arie Metz is een van de dialectcoryfeeën van Woerkum.
Hij is vanouds verbonden aan het Genootschap der Woerkumse Taol, dat dictees, praatcafés en publicaties verzorgt.
Hij kan enthousiast vertellen over de georganiseerde
Woerekumse Avonden, waar het publiek kan smullen van
nostalgie en ouderwetse gezelligheid. Die avonden vinden plaats in ’t Kruithuis/Arsenaal op de benedenverdieping van het museum. Arie zal zijn eigen Woerekumse
verhaal ’t Vaondel inspreken voor de luisterbox.
Het moge duidelijk zijn dat we twee heren spraken die
van wanten wisten. We wensen Woudrichem geluk met
zulke gedreven idealisten.
Het museumseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag: 10.30 –
16.30 u en op zaterdag en zondag: 13.30 – 16.30 u.
Toegangsprijzen: volwassenen € 4, kinderen tot en met
12 jaar € 2, groepen vanaf tien personen € 3 p.p.
Voor groepen is het mogelijk ook buiten het seizoen het
museum (op afspraak) te bezoeken. Op aanvraag kunnen rondleidingen worden verzorgd. De kosten hiervoor
zijn € 15 per groep van maximaal 15 personen, exclusief
de toegangsprijs. Het museum is op verzoek beschikbaar voor het maken van fotoreportages bij huwelijken
en dergelijke. Kosten hiervoor € 15
Visserij- en Cultuurhistorisch Museum Woudrichem,
Kerkstraat 41, 4285 BA Woudrichem, tel. 0183-303336.
E-mail: info@visserijmuseumwoudrichem.nl ,
website: www.visserijmuseumwoudrichem.nl .

Foto Drijfton: Frans Dansen
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p 9 februari 2018
wordt Riekie Adriaans
tijdens de Keijologische
Hogeskool onderscheiden
met de Nobelsprijs. Deze
naar oud-kletser Toon
Nobels vernoemde prijs
wordt door stichting De
Keiebijters steeds op vrijdag
voor carnaval uitgereikt
aan een bekende Helmonder, die in het voorbije jaar
voor de stad van bijzondere betekenis is geweest.
Het is alleszins begrijpelijk en terecht dat die
eer dit jaar Riekie Adriaans te beurt is gevallen.
Veel Helmonders kennen haar als Riekie de Kegel, een soort geuzennaam die verwijst naar de
33 jaren waarin zij - samen met haar inmiddels overleden echtgenoot Theo - aan de Helmondse markt het fameuze café De Gouden
Kegel tot ‘de huiskamer van Helmond’ maakt.
Jong en oud, hoog en laag, iedereen is welkom
en komt er graag; de gastvrijheid is er spreekwoordelijk. Het bedrijf is zo bekend, dat zelfs
post aankomt die geadresseerd is met ‘Familie
de Kegel, Markt, Helmond.’ Op 18 mei 2005
wordt het bedrijf door de familie Adriaans aan
een andere exploitant overgedaan.

O

p aandringen van Lia Stoop, medewerkster van Omroep Helmond, is Riekie Adriaans op haar oude dag aan een opmerkelijke
nieuwe carrière begonnen. Ze presenteert non
de dut teejgesworrig, een eigen televisieprogramma. Via de lokale omroep reikt ze de kijkers
allerlei huishoudelijke tips uit oma’s tijd aan.
Per uitzending geeft ze adviezen over bijvoorbeeld het poetsen van zilver, over hoe je de onderzijde van een strijkbout schoonmaakt, hoe
je voorkomt dat je bril beslaat, hoe je kleding
die muf ruikt met wat wodka en water weer
lentefris laat geuren, en zo al meer. Gelukkig
is Riekie Adriaans een enthousiast en actief
lid van Haw ut Hellemonds, een vereniging
die door middel van allerlei activiteiten het
Helmondse dialect promoot. Alle tips worden
door haar dus in onvervalst Hellemonds gepresenteerd. Die aanpak zorgt voor veel succes en
de onderscheiding van de Akademia Keiologica is daarom welverdiend. Het is te hopen dat
Riekie nog lang dit kostelijke programma kan
voortzetten. 


Mèn boerderijke

Huub Jansen, beter bekend onder zijn artiestennaam Huub van Eynthoven, is op 24 februari jl. overleden. Hij is eenentachtig jaar
geworden. Huub was van Best. De boodschap
‘deze trein stopt niet te best’ had ooit over het
Eindhovense station geklonken en omdat je
niet hoort dat Best met een hoofdletter moet,
lokte het de lach uit van menige reiziger onder wie de troubadour. Huub was samen met
Arie van Roozendaal een van de zangers die
in de tweede helft van de jaren zeventig furore
maakte met eigen liedjes in het Brabants. Hij
werd bekend toen Omroep Brabant na 1976
zijn liedjes ging uitzenden. Huub won de Dommelprijs in 1977 met het liedje Mèn boerderijke.
Daarna nam hij zijn eerste lp op: Brabander
ben ik. Zijn sonore stem en zijn humoristische
liedjes maakten hem populair. Huub werd uitgenodigd door toenmalig minister-president
Van Agt om te komen zingen in het Catshuis
in Den Haag. Daar was hij terecht gruts op. Begin jaren negentig moest de zanger om fysieke
redenen stoppen met optreden.
Zijn bekendste lied is een komische aanklacht
tegen de ‘import’ die een boerderij koopt op
het platteland en alleen maar denkt aan restauratie en aanpassingen. Dat men de hele zaak
‘vakkundig verbellemondt’, ontgaat de nieuwe
eigenaars.

Ik waar ’s efkes weze kijke nor ‘n landelijk boerderijke
dè in advertenties angepreze ston.
Ge krijgt immers vur oe cente mar ’n par procente rente
en vur dees huis waar de vraogprijs mar twee ton.
’t Bleek ’n aeremoeig krotje mi’n vervalle vèrrekeskotje
kleine ruitjes en ’n ijzere bovenlicht.
Grune luikskes, ’n gruun durreke, in de mure menig schurreke
’t waar nauwelijks ’n huis en gin gezicht.
Mar nou ben ik toevallig handig, in belegge heel verstandig,
dus is men zo’n boerderij wel toevertrouwd.
Zaat hier vur m’n zwarte cente nie ’n interessante rente
mits ’t huiske urst fesoenelijk wier verbouwd?
‘s Anderendaags zen we begonne mi neij hout en mi beton
en 25 bouwvakkers ùit de WW
de mesthoop te egalisere, anders konne ze nie parkere
en ès dè nie kon, dan dinne ze nie mee.
En nou moete ’s komme kijke nor m’n landelijk boerderijke
dè van veur tot aachter is gerestaureerd.
Hard houte deur, hard houte luike, in d’n hof ùitheemse struike
en de buitemure netjes angesmeerd.
’t Is in waarde veul gestege, ’t hi ’n dakkapèl gekrege
en aachter de groote schuurdeur dubbel glas.
En de beum die ’r vruger stonne, vingen ’t licht weg van de zon
en ge begrept toch wel hoe hinderlijk dè was.
Nou die moesse mee verdwijne, nou kan’t zunneke binne schijne
en zo worre me nog veul kosten ùitgespaord.
Want ik kan van die stomme dinge die m’n daglicht ondervinge
zeker vijf jaor stoke in m’nen open haard.
Nou nog rooie grevvel strooie en dan zuuk ik nog ’ne mooie
echten ouwen ijzere lantaerenpaol.
Ès gij ’r inne wit te vinde bij oew kennisse of vrinde
zeg ze dan mar vast dè ik ze goed betaol.
’t Oogt ok nie mir zó verwilderd, want ’tis netjes witgeschilderd
en ès ‘Mon Rève’ op de muur stao gemonteerd,
moete mar ’s komme kijke nor m’n landelijk boerderijke
um zellef te zien wè ik heb gepresteerd.



< In het dialect van Best >
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ED SCHILDERS

TOINE NOOIJENS

Snip-snap-snijer
In Brabants van september 2017 schreef ik over het juffersnuutje, een elegante en tot kussen uitnodigende appelsoort, als voorbeeld ook van de elegantie van vruchten
en dieren. Daarbij heb ik niet de vlinderachtige genoemd
die door Linnaeus ‘Phalaena dominula’ is genaamd. Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) omschrijft
haar in het lemma ‘Juffer’ zo: ‘Benaming voor eene soort
van nachtkapel’. Een ‘kapel’ is, ook in Oudtilburgs, een
synoniem van ‘vlinder’, en wel op basis van de Latijnse
naam voor vlinder, ‘capella’; een ‘nachtkapel’ betekent
dat de vlinder een ‘mot’ is. Het bijbehorende citaat uit
1767 luidt: ‘De sierlykheid maakt, dat zy niet ten onregte
den naam van Joffertje draagt’. [M. Houttuyn, Natuurlyke Historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en
mineraalen, volgens het samenstel van Linnaeus, 3 delen,
Amsterdam, 1761-1785.]
Een heel andere ‘juffer’ is de waterjuffer, een zeer gangbare benaming voor een libelle, een vliegend insect uit
de orde van de Odonata. Welke libelle dan precies bedoeld is, is vaak niet echt duidelijk, de volksmond neemt
het niet zo nauw met de taxonomieën van de natuurhistorici. In essentie moeten we echter twee onderorden
hanteren:
- Anisoptera – ofwel de ‘echte libellen’; de naam betekent
‘ongelijkvleugelig’, want de achtervleugels zijn breder
dan de voorvleugels; hiertoe behoort de familie van de
glazenmakers; het zijn de grotere libellen, met een spanwijdte tot 84 millimeter.
- Zygoptera – ofwel ‘gelijkvleugeligen’; hiertoe behoren de juffers, meestal waterjuffer of bosbeekjuffer genoemd. De spanwijdte van de vleugels reikt tot 45 millimeter. De bekendste waterjuffer heeft een achterlijf dat
groenblauw met zwarte spikkels van kleur is.

IJzerenbout
Voor het Tilburgs tekende Daamen in 1916 vijf namen
op voor libellen: Snip, snap, sneijer – libelle – waterjuffers
– glazenmaker – ijzerenbout. Er zullen er meer geweest
zijn, gezien Daamens toevoeging ‘enz.’
Goedgetòld, de diksjenèèr van het Tilburgs, verklaart daarvan alleen glazenmaker, en wel in het lemma ‘glaozewaaser / glazenwasser’. Hoewel de verklaring niet wordt
gestaafd met een bewijsplaats, lijkt ze aannemelijk: ‘Glazenmaker is glaozewaaser geworden omdat het met enige
fantasie net is alsof een libel, scherend over het water,
de ramen lapt.’ Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) heeft echter ook glazenmaker opgetekend
voor Tilburg, en daarnaast nog snijer (als ‘frequent’) en
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ijzenbout. IJze(re)nbout en snipsnap-snijer komen in geen enkel
Tilburgs naslagwerk voor. De
eerstgenoemde benaming
is echter vrij eenvoudig
te verklaren: het is
een letterlijke vertaling van de Engelse
naam: ‘ironbolt’. Het
gaat om een grotere
soort met een groenbruine
kleur, die dus enigszins op
een verweerde ijzeren bout gelijkt.
Snijer
Snip-snap-snijer bleek lastiger te verklaren. In het WBD
las ik echter over de glazenmaker: ‘het is een echte vliegkunstenaar die goed stil kan hangen in de lucht en dan
plotseling met een vaart wegschiet. Opvallend bij deze
laatste is dat hij vlinders in de vlucht vangt, de vleugels
ervan als het ware afsnijdt en de prooi vliegend opent.’
Op YouTube zag ik enige filmpjes met dat dodelijke vermogen als onderwerp, en hoewel niet in volle vlucht
worden de vlindervleugels tijdens de aanslag inderdaad
van de vlinderromp gescheiden. Het WBD zegt het niet
met zoveel woorden, maar de benaming snip-snap-snijer
zou wat mij betreft best eens afgeleid kunnen zijn van
de hier geschetste rooftechniek. ‘Snip’, van ‘snippen’,
kan betrekking hebben op de snelheid waarmee een en
ander zich voltrekt, maar het WNT sluit niet uit dat dit
werkwoord is afgeleid van het Engelse ‘to snip’: ‘afsnijden’. ‘Snap’, van ‘snappen’, dat in het WNT omschreven
wordt als ‘Met een snelle beweging pakken of vatten.’ En
de ‘snijer’, de libelle die de vleugels afsnijdt.
Ik vond dat een nogal onverwachte, wrede theorie over
een insect dat meestal gewaardeerd wordt om zijn elegante verschijning, zijn opvallende kleuren en zijn verbluffende vliegtechniek. En als het zich dan nog beperkte tot vliegen en muggen, goed, maar de prooi is een
nog geliefder insect: de vlinder! Het zou me niets verwonderen als de snip-snap-snijer zelfs lieveheersbeestjes snijdt. Een en ander wordt nog macaberder als we
in de YouTube-filmpjes zie hoe de ‘snijer’ te werk gaat:
het lijkt nog het meest op een dodelijke reeks van kusjes
met fatale ‘snuutjes’. De titel van een van de clipjes luidt
treffend: ‘Love at First Bite’.

Tontje
Ik vond snipsnapsnijer (sic) slechts eenmaal vermeld in
een Tilburgse krant, en wel in het vertelsel Het wonder
van pastoor Van der Lee, door Frank Klaroen, een pseu-

Waoterjuffer
Lieve blauwe snipsnapsnijer,
waoterjuffer, aon den daans
boven ‘t spiegele van den vijver,
louter blauw en goud van glaans.
‘k Zie oe over ‘t waoter glije,
snipsnapsnijer, lang en slaank,
hemelblauw gekleed mee zije
vleugels vliegend vrij en vraank.
‘t Waoter spiegelt oe van onder
blauwe locht in waoter blauw,
snipsnapsnijer, vlerkend wonder,
fijne, kleine, vliegende pauw!
Zie, naa bende mee z’n tweeë,
waoterjufferke, - hedde gij sjaans?
bende naa dobbeld diep tevreje?
gaode naa saomen aon den daans?
Waoterjuffer, snipsnapsnijer,
leevend blinkend blauw juweel,
‘k gun oe ‘t daanske mee oewen vrijer
over ‘t vloerke van fluweel!
Piet Heerkens s.v.d., De Mus, Tilburg 1939

D’N BULLEJÓÓD
Vroeger kwaam ie nogal ‘s óze kaant uit gereje,
in ‘n ontige broek en ‘n bozzeloen, vuste naauw.
‘t Waar mar ‘n klein manneke; echt ‘n mieseraske,
mee n’n bos aor as bunt; stug, vettig en graauw.
Ij kwaam van ‘t kaamp, van ‘t wonwaogevolluk;
echte siegunders: zwart’ woge en n’n broinen kop.
Mar ij waar d’n jinnigste, die we woit bij óós zage.
D’aandre ware vast en ziiker de breje vjirtien op.
Mee ‘n knoert van ‘n bakfiets, vuste grwot vur da ventje,
kwaam ie, gèf ammechtig, nor óze mart getrapt.
‘t Waar ‘n ontaord ènd; nie te miesluk.
Dörm duurde n’t aatij efkes, vur ie wir waar opgeknapt.
We wórden ‘m dikkels al wijd aon komme kwèke:
‘Bulle! Ja, bulle! Komm. mal auf mit d’n troep’!
Niiderlaas kon ie nie praote; lot staon gèf ettes.
Mar toch stonne z’ al gaauw mee baole vol op de stoep.
Ij wóóg alles mee d’n öster, dus niks gin kwikke,
want ij wouw goéd lotte zién, oe jirluk ie wel waar.
Mar van z’n dubbeltjes zen óós moeders nwoit rijk geworre.
‘t Waar d’n bullejóód zellef, die ‘r vurdjil bij aar.
Nwoit emme gewiite, oe da manneke wel sakkerde,
at ie, tussen alles dat ie bij mekaor gescharreld aar,
n’ vuile n’onderbroek von, waor de lucht nog goéd aon ong,
die ‘r dur óós, op n’ fróót, stiekum tusse gedowe waar.

doniem van de Tilburgse journalist Willem
van Mook. [Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 mei
1934] Dit ‘waargebeurde’ verhaal gaat over de
jongens Tieke en Tontje, die karnemelk (kerrenemulk) moeten gaan halen bij boer Pigge in
het Groenewoud. Op de terugweg besluiten
ze te gaan doen wat moeder verboden heeft:
dokkelen in de Ley, Tilburgs voor ‘pootjebaden’. Van Mook beschrijft de omgeving als
een aardsparadijs met sijsjes, blauwmeesjes,
vinken, en een ‘kaboutersmidje’ ofwel een ‘op
een ver boomenaambeeld hamerende specht’.
Daarna zet hij Tieke en Tontje op de waterkant
van de Ley:

Toch wiesse me mekaont ziiker, dat ie te weinig betaolde,
want ij ieuw nog genog óver vur om n’n borrel te gaon,
diet ie bij Toontje d’n Does op ‘t Meulenènd gieng aole.
Ziengend en wa waankel kwaam ie daor dan wir vandaon.

‘Vlinders waren er vooral, vlinders, goud en
geel en violet, die boven het water dartelden, in
het galante gezelschap van een sjieke en teer
gewiekte waterjuffer…’

Oe ‘t nou sjuust waar gegaon, wiesse ze nie te vertelle,
mar nao d’n lèste kjir aar ie ‘t nie lang mjir gemokt.
Gin mès wies of ‘t aon d’n draank of z’n bulle aar geliige.
Wel ware we wir wa vertrouwds aon ‘t verleje kwijt gerokt...

< In het dialect van Etten-Leur >

En wat we nu, na het bovenstaande, mogen
vrezen, wordt meteen bevestigd:
‘Snipsnapsnijers’, zei Tontje.


Mar, nao n’ kwaoje wienter, is ie nie mur gekomme
en da vonne we vremd, want ij worde n’r toch bij.
‘t Wier februwaori, mèrt; de lente waar al begonne.
Mar ginne bullejóód, wor, nogge njiis nie in mei.
Völ tijd waar t’r vurbij, vurd ‘r ‘n paor gienge kijke.
Ze dejen ‘t nie zo jil gère, zo onder óós geziid.
Toen ze, te lange lèste, in ‘t kaamp gekomme ware,
waar d’r ginne bullejóód mjir; ij aar ‘t lwoike geliid.
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WIM VAN GOMPEL

JEANNE TEEUWEN

Van ruitelen en spitskedons
In beide woorden in de titel van dit artikel is sprake
van contaminatie: het verschijnsel dat twee woorden
(of uitdrukkingen) met ongeveer dezelfde betekenis
versmelten tot een nieuw woord (of uitdrukking). Zo is
optelefoneren ontstaan uit telefoneren en opbellen. In
oorsprong zijn contaminaties onbewuste versprekingen.
Als die contaminaties navolging krijgen, kunnen ze ingeburgerd raken. Ze kunnen zo zeer gemeengoed worden dat ze niet meer fout aanvoelen. Dit is bijvoorbeeld
gebeurd met verzenden, dat een contaminatie is van
zenden en versturen.
Contaminaties in dialect
Contaminaties komen meestal maar in een kleiner dialectgebied voor. Soms is meteen duidelijk uit welke
woorden het nieuwe woord ontstaan is, in andere gevallen zijn er wat twijfels. We beginnen met enkele werkwoorden.
Prakkedenken ‘denken’ (Roosendaal, Reusel)
moet ontstaan zijn uit prakkezeren en denken. Prakkezeren is via het oudere praktiseren uit het Oudfrans practiser of middeleeuws Latijn practiza– re voortgekomen.
Betrapperen ‘betrappen’ (Herpen) komt
van betrappen en trapperen, ontleend
aan het Frans attraper ‘vangen’. In ruitelen ‘ruilen’ (Tilburg) zie ik een contaminatie van ruilen en tuitelen ‘ruilen’.
Tuitelen komt vrij algemeen voor in
onze provincie. Kermeneren ‘kreunen van de pijn’ (Breda, Bladel,
Wintelre, Den Dungen, Cuijk) zou
ik willen verklaren uit kermen en
permeteren ‘kreunen’, dat voornamelijk Oost-Brabants is. Dit laatste woord
verklaart Debrabandere uit parlementeren
‘bespreken’, een Frans leenwoord. Een bijzonder geval
is het woord weesten in een zinnetje als ik ben weesten
vissen. In het Nederlands zou je zeggen: ik ben wezen
vissen. Waar komt die ‘t’ in weesten vandaan? Die klank
is gehaald uit het voltooid deelwoord geweest. We zouden weesten kunnen beschouwen als een contaminatievorm van het hele werkwoord wezen en het voltooid
deelwoord geweest.
De tweede groep contaminaties die we hier bespreken,
wordt gevormd door zelfstandige naamwoorden. Heestermans verklaart het woord snefke ‘schijfje’ (Bergen op
Zoom) als een contaminatie van snee en schijfje. Debrabandere ziet er een variant in van sneb ‘snavel’. Dit lijkt
me niet juist. Een andere contaminatie is fiezelefasie ‘gezicht’ (Bergen op Zoom, Nieuw Vossemeer, Zevenbergschen Hoek, Huijbergen, Etten, Tilburg, Vorstenbosch).
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Dit woord is ontstaan uit fiezelemie ‘gezicht’ en fasie ‘gezicht’. Beide woorden komen op uitgebreide schaal voor
in onze provincie. Fiezelemie is ontstaan uit fysionomie
‘fysieke verschijningsvorm van de gezichtsuitdrukking’,
via het Latijn en Frans ontleend aan het Grieks phyusiogno–mia. Fasie is ontleend aan Frans face ‘gezicht’, dat
via volkslatijn *facia ‘portret’ komt van klassiek Latijn
facies ‘uiterlijk’.
Spitsroede lopen
Perzekton, perzikketon ‘perzik, merkaton’ (Kempenlands)
is ontstaan uit perzik en merkaton. Dit laatste woord is
via het Frans mi(r)licoton ‘grote, gele perzik’ ontstaan uit
Spaans melecotón. Kamporelle ‘dooierzwam’ (Peellands)
is een contaminatie van cantharel ‘dooierzwam’ en kampernoelie ‘champignon’. Kampernoelie is ontleend aan
Picardisch (Noord-Frans) campaigneul, voortgekomen
uit vulgair Latijn *campaniola ‘paddenstoel’.
Cantharel is ontleend aan Latijn cantharellus ‘kleine beker’. Hier is dus sprake van
naamgeving op grond van de vorm van de
zwam, die met een beetje goede wil op
een drinkbeker lijkt.
Floksia ‘fuchsia’ (Beek) is een contaminatie van flox en fuchsia. Flox
komt in Loon op Zand en Den
Dungen voor in de betekenis van
fuchsia. In velst ‘hulst’ (Bladel) vermoeden we een contaminatie van
veil ‘klimop’ en hulst. Veil zal in
onze provincie vermoedelijk niet
(meer) voorkomen, maar wordt
door de Nederlandse taalkundige
Junius in 1567 als Brabants gekarakteriseerd. Het woord komt nu
nog in de Antwerpse Kempen voor
en dat is niet ver van Bladel.
Spitskedons ‘spitsroeden’ (Udenhout) is een contaminatie
van ke(r)don en spitsroede. Spitskedons en ke(r)dons komen vooral voor in de uitdrukking dur de kerdons lopen,
dur de kerdons moeten ‘er flink van langs krijgen, spitsroeden moeten lopen’. Kerdon is ontleend aan Frans cordon
‘touw, band’ (een afleiding van corde ‘touw’). De oudste
betekenis in ons taalgebied is ‘geweerriem’. In het leger
bestond een straf, waarbij de gestrafte door een haag van
soldaten moest lopen, die hem allen een klap met hun
geweerriem gaven. Weijnen neemt aan dat de betekenis ‘geweerriem’ aan de basis ligt van de uitdrukking.
Debrabandere denkt echter dat kordon ‘troepenlinie’ de
grondslag vormt. Weijnen zal gelijk hebben, omdat je
voor een contaminatie zoals spitskedons twee synoniemen nodig hebt. En dat is bij kerdon ‘strafwerktuig’ en

spitsroede ‘strafwerktuig’ het geval, maar niet bij kerdon
‘troepenlinie’ en spitsroede ‘strafwerktuig’. Verder van
huis is de verklaring in De Brabantse Spreekwoorden. Hier
wordt kardons verklaard als ‘de beide naven aan de wielen van een kar’.
Knanevoe ‘fantasievogel’ (Kempenlands) is mogelijk een
gedeeltelijke samenvoeging van kanarie en vogel. Het
Reusels dialect kent pinezel ‘lastig persoon’, dat ontstaan zal zijn uit pinegel ‘lastig persoon’ en ezel ‘koppig
persoon’. De volgende twee woorden zijn geen contaminaties in de eigenlijke zin van het woord. Keuverreke
‘spaarvarken’ (Bergen op Zoom) is een tautologische samenstelling van keu ‘big’ en varken. Op dezelfde wijze
is lerep ‘lap stof’ (Oss) ontstaan: leer en reep. Zowel leer
als reep komen dialectisch voor in de betekenis van ‘lap
stof’. Bij een tautologische samenstelling worden dus
twee synoniemen aan elkaar geplakt, zodat een nieuw
woord ontstaat. Bij een contaminatie worden twee betekenisverwante woorden of uitdrukkingen dooreen gehaald, waardoor een verkeerd nieuw woord of een verkeerde nieuwe uitdrukking ontstaat.
Knoerselbos
We vervolgen met twee bijvoeglijke naamwoorden. Een
tierebaaien rok is in Asten een rok van grove stof. Tierebaaien zal een contaminatie zijn van tiereteien (Den Dungen, Someren-Eind) en baaien, dat een groter verspreidingsgebied kent. Beide woorden betekenen hetzelfde
als tierebaaien. Tiereteien zal van het Franse tiretaine ‘half
wollen, half linnen stof’ komen. Baai is ontleend aan
Frans baie. Grimeurig ‘knorrig’ (Goirle) zal een contaminatie zijn van grimmig en humeurig.
We besluiten met een paar uitdrukkingen die ontstaan
zijn uit elementen van twee verschillende uitdrukkingen
met ongeveer dezelfde betekenis. De uitdrukkingen zijn
volgens eigen waarneming Kempenlands, maar werden
weinig gebruikt.
De uitdrukking hij heget erop es n’n bok op ne knoerselbos
kent allerlei varianten. De uitdrukking kan ook beginnen met hij vliegt er opaf…., ’t ging erop…., hij zit erop…,
enzovoort. Ook voor knoerselbos ‘kruisbessenstruik’ komen allerlei varianten voor. We hebben te maken met
een contaminatie van hij heget erop es n’n bok op ’n haoverkist en hij heget erop es n’n haon op ne knoerselbos. ’t Been
strak houwen ‘koppig zijn, niet toegeven’ komt in De
Brabantse Spreekwoorden voor als de benen strak houwen.
Deze uitdrukking is misschien ontstaan uit ’t been stijf
houwen en de broek strak houwen of de kont strak houwen
(allemaal met dezelfde betekenis). Bij iemes in de kast
kunnen schijten zal ontstaan zijn uit hoog (goed) in de kast
liggen en bij iemes in de pap kunnen schijten. En tenslotte:
leven es ne prins in Frankrijk ‘van het leven genieten’ zal
ontstaan zijn uit leven es ne prins in ’n kafkot en leven es
God in Frankrijk of leven als God in de Peel.

Fiezelemie, aquarel Nelleke de Laat

Perdebloomer
in de zomer
Ze zingen altiëd over roëzen zoe roëd
Da is ’t symbool van de liefde
En tulpen oet Amsterdam wèren gestuurd
an de iën of ander geliefde.
En de witte roëzen die zeggen: kom trug,
kom trug oet ’t verre Athene.
Mar do is ’n bloom in de vrije natuur
en die is nog lang nè verdwenen.
Refrein
Perdebloomer in de zomer op ’t Buulse platteland.
Perdebloomer in de zomer, in de wei of langs de kant.
Lut ze gruien, lut ze bluien, want do is zoe veul nè mie.
Perdebloomer in de zoomer, ich bin zo bleej as ich ze zeej.
’n Roes oet Tirol of ’n lelie van Daal
do wert ’n gedicht an verbonnen
Mar toch hemmen willie in os Buulse toal
hiël prachtige namen verzonnen:
’t Steenkende juffertje, de nagelroës,
die leste da zien de seringen.
Mar oet al die soorten do is er mar iën
en die willen willie bezingen.
Refrein
Urst zien ze gèl, lekker stevig en dik.
Zoe stun ze do wèken te pronken.
Dan komen de kui in de wei en al gauw,
zien ze in aantal geslonken.
De rest kriegt dan loater nog ’n ander kliëd
van schon witte pluuzige vèren.
Hopelek loaten de minsen van Buul
dees bloomer hiel stillekes gewèren.
Refrein
< In het dialect van Budel >
(Op de muziek van Rode Rozen (Jantje Koopmans))
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HÁS VAN DE ZANDE

JAN LUYSTERBURG

Bocht

Gu mottis lösturu naar Goei Volluk

Z

A

s ge een jaor onkrùid lót zèije, kunde tien
jaor bocht gòn mèije. Da hurde wij ’nen
boer in ons buurt zegge. Ok wier gezeed: ‘plukkem mèije is plukkem zèije’. Hij bedoelde da ge onkrùid mi wortel en tak moest ùitroeie um ’r oit vanaf
te komme. ’t Woord ‘plukkem’ hen we al lang nie mer
geheurd; dik spreeke de minse van ‘vùil’, mar in onzen
hoek han we ’t mistentéds over ‘bocht’ as de ongewenste wilde plante bedoeld wiere. Wij kende sorte
zat van deeze plaog: milt (melde), rits (perzikkruid),
reng (zwaluwtong), brannittels (brandnetels), krallenbocht (nachtschade), ijsgras (hanenpoot), weegentreej
(varkensgras), ribbeleblad (weegbree) zèg (zegge) en
mier (vogelmuur). Alle jorre waar ’t prijs. We lage daag
dur de peeje (voederbieten) te krùipe um ze een op een
te zette èn meejpesant d’n bocht te plukke. D’r wier gewiejd en d’r kos zó hard geschoefeld zen as ’t wó, mar
as de èipel (aardappelen), peeje en de maïs nog nie volgroeid waar, krioelden ’t dik alwir van ’t opgeschoten onkrùid. Bé ons wier da nie alted as plaog ervaare, mèin
ik, ok al wiesse we da de krallenbocht nie krèk gezond
waar. Wij moessen as jong mi de kreuge en de maand
nor ’t laand um bocht te gòn plukke vur de henne en de
vèrkes. Da d’r vergiftig gewaas tusse zaat, gaaf niks, zin
ons moeder. Al da wild gruun wier gewoon in de koi gegoid en daor zochte de dierre wel ùit wa ze wón eete en
wa nie. Ze ware d’r wild op en van d’n hille kreuge waar
in de kortste kirres bekant niks mer trug te veijne. As de
vèrkes ’t nie op han, dan waar ’t wèl de grond ingefruut.
D’r waar heele féijnen bocht wor de kiepen ’t op han:
lippelkes (herderstasje), bèkkersbocht (knopkruid) en
schom (windhalm). As de henne veul lippelkes kre ege,
dan linne ze èijer mi schón oranjese dooiers!
D’r groeide langs de weeg volop klèsse (klissen) en daormi dinne wij de durskes gèire plaoge. As ge die knoppebolle vol zaod en steekelige hukskes in de meidehaor
kost vréijve of op d’re rug kost plèkke, han wij, kwaojonges de grótste schik. ’t Waar grèij wa mèkkelek òn kleer
blief hange.

D

’n bocht wor ze b’ons unne grooten heekel òn han,
waar d’n ummendrèij (hagewinde) die mi groote
witte pispotte um de maïs heenslingerde en nie ùit te
roeie waar, mar ’t èrgste van gelijk waare de pèijne, da
wirbarstig groeigrèij mi de mislèijende Neederlandse
naam ‘kweekgras’. Gin man wil zóiets ‘kweeke’; ge wilt
’r vanaf komme, mar da valt nie mee. ’t Klèinste stukske
da blef zitte, wordt in de kortste kirres wir ’n hil ondergronds wortelstelsel. De strijd teege de pèine kwaamp
dùrrum alle jorre trug. Elk stukske wortel da aachterbleef, wier dik nog wir ’n neij plant mi schietende wortels nor alle kante. Ge wiert ’r moedeloos af.
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MRINUS DE WITTE

B’ons wier verteld da Hás d’n Huuvender oit ok zón pèinelaand ha. En de minse dinne in die daag nog nie spuiten of niks. Hás waar mi z’n pèrd op da stuk laand in de
weer geweest en umda ’t zommer waar èn d’r veul ‘gewùrmt’ (vliegend ongedierte) zaat, ha-t-ie wa pèine ùitgetrokke en bé z’n pèrd aachter d’n haam gestooke, zóda d’r
wa meer afweer waar teegen al die verveelende steejke van
blendaoze (blinde dazen), kromkonte (paardenhorzels) en
graowkes (steekvliegen). Hij hagget grèij zó goewd vaastgemakt da’t strak bleef zitte. In’t nòjaor ha-t-ie de pèine
kaol verdreugd op de mèshoop gegoid. En wa denkte!
Waar dieje rotbocht daor toch nog ùitgeschote! Hil z’ne
mèshoop vergeeve van de pèinenbocht!

Ummendrèij Aquarel Nelleke de Laat

PIET VAN BEERS

VRÈMDE KÒST
Hêel veul meense gòn op vekaansie, nòr en wèèrm laand.
Frankrijk, Portugal of Spanje òf daor èrgeraand.
Sommige gòn meej de bus meej, aander meej de kèrrevèn.
Èn..ge kunt er heene vliege..., mar.. dan moete rèèker zèn.
In die vèrre vrèmde laande eete ze aandere kost as hier.
Pasta, rèèst, spagèttie, bamie, aander vlêes èn aander bier..

e noemen zich Pjeer van de Leur en Tinus de Naozaot
en als duo Goei Volluk treden ze officieel op sinds
1965, hoewel ze al vele jaren eerder actief waren in het
amateurtoneel. Later kwamen daar gitarist Bert Termijn,
gitarist Cor Wouters en keyboard-toetsenist Anita Teunissen bij. Hun programma bestond uit korte sketches,
afgewisseld met zelfgeschreven liedjes. Ze traden op in
heel Noord-Brabant. In 2006 organiseerden ze de Eerste
West-Brabantse Dialectendag, nadat ze in 2005 hun eerste
cd Efkus op de Leur meej Goei Volluk hadden uitgebracht.
Tien jaar later volgde de tweede cd: (Wir) Efkus op de Leur
meej Goei Volluk.
Wat deze tachtigplussers nog niet gedaan hadden, deden
ze nu: ze publiceerden een boek. Titel: Gu mottis lösturu.
Ruim honderd pagina’s vol frutsuls en vuraoltjes.
Piet Teunissen en Tiny Augustijn schreven de teksten
en Tatiana Teunissen maakte er leuke tekeningen bij.
De redactionele bewerking, de grafische opmaak en de
foto’s zijn het werk van Jan Hendrickx, die tevens het
drukwerk verzorgde.
Wie Goei Volluk al langer kent, weet dat hij geen hoogstaande poëzie of literair proza moet verwachten. Die
pretentie heeft deze groep jongbejaarden helemaal niet.
Ze willen alleen maar in hun eigen taal, het (Etten-)
Leurs dialect, de lezer vermaken en op een aangename
manier laten terugdenken aan zijn eigen jeugd, ook al
was die meestal armoedig maar wel gelukkig. Het boekwerk ontlokt dan ook vaak een glimlach en van tijd tot
tijd een gulle schaterlach.
De vuraoltjes zijn smeuïg verteld, de frutsuls zijn van een
aanstekelijke onnozelheid. Zomaar een voorbeeld:
Op d’ei
Ze ware n’op de klein’ei
De zon scheen op dur kruinu
Ze liepe aand in aand
Zomèr wa rond te struinu
Toen zaag ze nun schwone
bwoom
En zee ge mot me toch mar belovu
Ier mar effukus zitte wor
Ma me doen alleen mar schovu.

Èn die vremde eetgewontes brènge ze vandaor dan meej.
Fraanse kèès èn Spaonse wèène, èn oolèève òf patee.

En wat te denken van de volgende weerspreuk:

Gif mèn mar wèk hier gewènd zèè, ene goeje vètte pòt.
Zuurkôolstamp òf brèùne bôone.... èn en nutje toe... tòt slòt.

As’t niej waait dan is ’t stil
zowel in december as in april.

< In het dialect van Tilburg. >

Wie zich aangetrokken voelt tot dit soort humor en bovendien voeling heeft met de West-Brabantse dialecten,
kan zich per e-mail richten tot pietc.teunissen@ziggo.nl
om het boek aan te schaffen.


De Witte wit wir wè

I

n Berghem is - zoals in vele andere plaatsen van onze
provincie - het dialectwoord voor een (menselijk)
hoofd simpelweg kop. En die zijn er in verschillende maten en soorten.
Laat ik beginnen met de maatvoering. Iemand met een
fors bemeten hoofd bijvoorbeeld heeft unne kop ès unne
pijppot, unne schuts (een verwijzing naar de grootste maat
knikker) of unnen boebeskop (bol en rond). In het verleden werd ook een subtielere manier gehanteerd om het
formaat van iemands hoofd aan te duiden: ‘Jungske, vat
oew pèt is èn hôlt efkes unne kook erpel.’ Met de grote gezinnen in die tijd had je een behoorlijke maat pet nodig om
aan dat verzoek te kunnen voldoen.
Het verkleinwoord voor kop is köpke. Niet te verwarren met
kopje (koffie), want dat is in ’t Bèrgs ’n kumke, ’n tas of ’n bèk
ske. Ook niet met kinderkopje, dat is namelijk unne kôlkèèj.
Voor de bijzondere kenmerken van iemands hoofd zijn
er verschillende bewoordingen. Betrekking hebbend op
het haar (of op het ontbreken daarvan) kan iemand unnen dause kop hebben (droog haar), unne schônne kop mi
hoar (volle haardos, uitsluitend mannen) of unne pèènkop (piekhaar). Iemand die kaal is, lijdt aan de Ziekte van
Röpke; miejr hoar op oew kont dan op oew köpke. Dat is iets
anders dan iemand die blôtskops is. In dat geval heeft hij
of zij geen hoofdbedekking (blootshoofds).
Andere koppen die wij vroeger op de lagere school nogal
eens tegenkwamen: unne lauskop (iemand met hoofdluis) en unne roofkop (iemand met roofjes, waarschijnlijk
vanwege het krabben en dat kwam omdat-ie luizen had).
Unne spinnekop daarentegen heeft niets met een mensenhoofd te maken, maar alles met een ragebol of met
een halfrond ijzeren raam in een boerderij.
Ook karaktertrekken komen in kop terug. Een koppig
persoon is unnen hardkop of unne stènskop. Èn ès ge vur
oewen èège kop liift, ben je erg egoïstisch.
Heb je de kop distin, dan ben je op weg hierheen en bij
koppeltje duike maak je een koprol. Heb je vervolgens last
van koppijn, dan nam je vroeger ’n Akkertje (een pijnstiller van de firma Van de Akker).
Tot slot hebben we nog unne kopman. Geen hoofdman, ook
niet de belangrijkste renner van een wielerploeg, maar een
koopman. En voor de rest zal ’t menne kop wel vort duure.
Illustratie Mathilde Artwork
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JOHAN BOENIE

Woensdrechtse woordjes Voogele, deel 2

Z

olang de jongen nog niet zelf kunnen eten, worden
ze gevwoojerd door d’ouwe. Het voedsel komt dan uit
de krop of uit de snaovel van de ouders.
Jonge vogels hebben nog geen pluime of penne, alleen
nog maar wat doons oftewel nest’aor. Als dat dons steeds
meer pluimen en pennen wordt, dan spreken we onderhand over vluuge jong. Langzamerhand komen ze steeds
meer uit de nest en gaan wat scharrele en fladdere; ze staan
dan op uitvliege.
Als het nog niet te laat in het seizoen is, beginnen de
vogels meestal aan een twidde leg. In tegenstelling tot
de mensen doen ze dat met dezelfde partner. Törtelduive
doen swèèle wel negen rondjes per jaar, maar ja, die maken dan ook zo’n miezeraobel krakkemiekkeg nest, dat de
eieren meestal al lang op de grond te barste gevallen zijn
voordat ze uitkomme.
Als de vogels zitten te bruuje mag je ze natuurlijk niet
verschouwe, anders is de kans groot dat ze verjooge worre
en niet meer terugkomen. Ze laten de eieren of de jongen in de steek. Veel vogels geven je trouwens noggenjees
de kans om in de buurt van het nest te komen. Ze krèèse,
kwèèke of blaoze net zo lang tot je er bang van wordt en
maar weggaat. Sommige vogels vallen je zelfs aan.
Een vogel bestaat natuurlijk uit een aantal onderdjeele.
Opvallend is de bek of snaovel. Aan de vorm van de snavel kun je zien wat voor voedsel de vogel tot zich neemt.
Zo is bijvoorbeeld een kenorrie met zijn stompe snavel
een echte zaodeeter. Maar kijk eens naar de snavel van
een ind of een kooliebrie, een mèèrel, een kiep of een pappegaoi. Ken je de kruisbek? Die heeft een snavel die vooral
handig is om zaad uit een prop (dennenappel) te peutere.
Voor het vliegen zijn de vleugels en de stèèrt belangrijk.
Sommige vogels hebben een kuif of een klein köfke. Kiepe hebben ook zoiets; een kam.
Na de kweektèèd is een vogel altijd een tijdje in de ruif.
Hij laat dan zijn pluime vallen om plaats te maken voor
nuuwe penne; hij is aan het ruive. Soms kan een vogel niet
goed dur de ruif komme. Hij voelt zich in dat geval niet al
te lekker.
Als een vogel veren aan zijn pwoote heeft tot aan zijn tjeene, zeggen we dat hij sokke n’ed.
Als je vogels houdt, kan dat in een klein kwooike, een grote bruujkwooi of een voogelkwooi met een vollejèère. Maar
veel mensen zien liever de vogels vrij rondvliegen in de
natuur.
Je kunt de natuur dichterbij halen door in je tuin of aan
je huis of schuur een nestkasje te hangen. Dat moet je al
voor de winter doen, want sommige vogels kiezen dan al
hun nestplak voor het volgende jaar. Of ze gebruiken de
nestkas als slaopnest.
De laatste jaren zie je niet meer zoveel muusse (mussen),
maar meer mèèrels, sprjeewe, biemeeskes (koolmeesjes),
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rwoodbösjes, vienke, kaauwe, Tuurkse törtelduive en annebroeke (Vlaamse gaaien).
Op fezaante, kwartels, petrèèze en zoow wordt veel gejooge.
Al moet ik zeggen dat er bekaast geen jagers meer zijn.
Stwootvoogels worden bij ons bijna altijd klaamper genoemd.
Daarnaast heb je natuurlijk nog de inde, de gaanze en de
zwaone, de waoteroentjes, de mweeuwe, de kempaone, de
rèègers, de èèsvoogeltjes en de wooievaors. Van die laatste
vogelsoort zijn veel vrouwen nogal bang, want ze brengen niet alleen kienders, maar ze pieke de moeders ook
nog in de bjeene, zodat ze wel een week in bed moeten
blijven om te genezen.
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JACE VAN DE VEN

ONZE GAAWEN TÈÈD
Niemes haawt de wèèreld van zen lèèf, ok gullie nie
Ge kont oew plòts gin dörp op krukke laote blèève
Dörröm krêeg ’t enne skaajlain of ge wot of nie
Want van alle volk is speknek bôove koome drèève
Al wè telt is meer dan ôot verwòndighèèd en schèèn
’t Is nog èèrger dan meej die aawverwetste kreete
Van haawde gij ze dom, ik zörg wel dèsse èèrm zèèn
Naa zèède èèrm en dom terwijl ge dè hurde te weete
Zeekers, er is welvaort in ’t laand mar leeghèèd ôok
Den tillevisie, onze spiegel, tont oe schiete, reese, tiete
En lòt oe nôot ok mar iets van vuur zien mar veul rôok
Ge spult meej in ’n loterèèj meej mar allêeneg niete
Bekèkt oew èège naa es in ’t blinkend spiegelglas
Van êen van al die kapitaole mar leegstònde ketôore
Ge ziet de wèèreld opgepoetster dan ie ôot es was
En gij daor vraogend middenín ’n bietje wè verloore 
< In het dialect van Tilburg >
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