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Vurwdrdje 

De vraogen en antwoorden 
uit deze kattechismus 
hoefde nie van buiten te leren 
of te onthaawen. 
Wè ge wel moet doen is oe ziel en 
oewe bótteram in de gaoten haawen. 

Nihil Obstat 

Baptiest van Gooi 



Waartoe zèn wij op aarde ? 

Wij zèn op aarde om er 
stukskes bij stukskes 
'n paradèès van te maoken 



Waartoe zen wij op aarde ? 

Wij zèn op aarde om den hemel 
bietje bij bietje 
te pruuven en te smaoken. 



Wè is op tèèd komen ? 

Op tèèd komen 
is zo laot meugeluk 
in den hemel komen. 



Wè is op tèèd komen 
vur 'nen Brabander? 

Op tèèd komen vur 'nen 
Brabander is 
tien minuten vruuger 
dan ie denkt. 



Wörrum is 'nen Brabander vruug 
in de kroeg en laot in de kerk? 

(> 

'nen Brabander is ginne God. 
Hij kan nie op twee plotse tegeleèk zèèn 



Wörrum komt 'nen Brabander te laot? 

'nen Brabander komt nie te laot, 
hij geleuft in de euwigheij. 



Wè is 't verschil tussen God 
en 'nen Brabander? 

God is er altijj en „overal, 
Hij is alomtegenwoordig. 
'nen Brabander is mistal oot ergens 
mar nie altijj. 



Hebben Brabanders 'n gelödf? 

Brabanders hebben 'n groot 
en positief geloof: 
ze geleuven 't wel. 



Waor vuult 'nen Brabander 
z'n eigen thuis? 

'nen Brabander vuult z'n eigen overal 
thuis, 
ok in Hollaand, 
as 't mar Brabant hiet. 



Wè zèn de aacht Brabantse zaolighee
jen? 

De aacht Brabantse zaoligheejen zèn 
deze aacht: 
den irsten Irsel, 
den twidde Netersel, 
den derde Reusel, 
den vierde Duizel, 
den vèfde Knègsel, 
den zisde Stinsel, 
den zeuvende Hulsel 
en den aachtste Bladel. 



Kent 'tien Brabander nog mêêr zaolig-
heejen ? 

Er zèn sprookjes van duuzend en êên 
naacht. 
Er is 'n kefé meej duuzend en êên 
likeur. 
Er is de vrouw meej duuzend en êên 
kussen. 
En van kruin toe têên meej 
duuzend en êên 
zaoligheejen er tussen. 



Geleuven Brabanders nog in zonden? 

Jao, Brabanders geleuven nog 
in zonden. 
Ze kunnen de zonden niemer zo uit de 
frut haawen as vruuger toen er spraoke 
waar van daogelukse zonden en 
doodzonden. 
Mar Brabanders geleuven nog vaast en zeker 
in zonden, 
ze vèène veul sund. 



Haawe Brabanders van bloot? 

Nee, Brabanders haawe nie van bloot. 
Bloot slao dood, zeggen ze. 
Mar Brabanders zeggen ook: 
Bekaant bloot, pikaant bloot. 



Hebben Brabanders ondeugden? 

Jao, Brabanders hebben ondeugden, 
mar ze hebben er meej leren lèève 
en sterreve. 



Komen alle Brabanders in den hemel? 

Jao, alle Brabanders komen in den 
hemel, 
mar nie allemol in den zeuvende he
mel. 



Wörrum worre in Brabant gin 
kerktorens mir gebouwd 
meej 'n uurwerk erop? 

Er worre in Brabant gin kerktorens mir 
gebouwd meej 'n uurwerk erop omdè 
vruuger de Kerk de tèèd ongaaf, 
mar naaw zèn de Brabanders 
vdrt zelfbij de tèèd. 



Wè is 't verschil tussen 
"van kattelieke huize" en 
"van-hüis-üit-katteliek ? 

"Van kattelieke huize" wil zeggen 
dè ge nog regelmatig de kerk bezuukt. 
"Van huis uit katteliek" wil zeggen 
dè ge de kerk mistal links 
of reechts lot liggen. 

> 



Is 'nen Brabander sjovinistisch ? 

'nen Brabander is nie sjovinistisch, 
dè woord kent ie zelfs nie. 


