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'n Zalig neijaor
Hee, 'n goei, gezond neijaor gewenst, wor! 1991 dè's 'n skön
getal, vende niej. Dè getal
kunde van links nor rèchs en
andersum leeze en dè bief
goewd.
Za'k aow nouw 's 'n skön 91kapsel meejgeeve? Kik, dè's ön
bèij de kante kort en bovenop
lang. Dè's krek ès me' dè getal;
één ön de kante en neges in de
midde. Za'k dè's make?
Hee en waarde nog me' neijaorsrecèpsie op 't gemintehuis geweest?
Niej? Ikke wèl, want ik ben van plan kommend jaor 'n bietjen uit te
brèije en daorvur moete d'n duvel en de Lieven Heer te vriend haauwe
wor.
Kik in D'n Bosch is't me' de neijen burger niej mer wè't geweest is;
Daor mag Zoete Lieve Gèrritje en d'n uursten boer d'n beste niks mer
komme zegge. Dè's "aachterhölde tradisie" zegge ze bij de geminte.
't Gemintebestuur zi' dè dees moet vanweges de lang rije waachtende
minse, mar wij denke irder dè diej bestuurders niej zö goewd tege
kritiek kunne, want zeg dèsse diej dees jaor gekrege ha'n!.
Hee en in Vlijme daor dinne ze neijaorsfist haauwen op 't gemintehuis
van aauw op neij.
Ge kost 'r me' de borrelbus hene um me' Straatsma en consorte te
komme prooste.
Alleen dinne ze daor ok gemintelijk vuurwerk bij en ön dè gevorlijk
grèij heb ik toch zönne godsgruwelijken hekel! Daor zö'k alleen al vur
'weg blijve.
In Aalburg en umstreek koste nö de jaorwisseling d'n öllinge naacht
vur niks me' de neijaorsbus meej en in Rosmölle doen ze op Driejkunninge neijaor haauwe. Daorvur he'n ze wèl alle inwoners schriftelijk uitgenodigd. Dus ze verwaachte zö'n 28000 man. Zoveul volk over
de vloer, ge zö't 'r van de kaart van rake!
Affijn ik heb m'nen O.G.B., Ons Geminte Bier, d'r wèl wir afgedronke
en gij kunt me' zö'n vorsgeknipt küpke ok vort grust op recèpsiej!

Poule de la Gare
Hee, heddet al geheurd? Ze
loope d'r niej mer op diej e Parallelweg! D'r is wir 'n tippelverbod. Ja, D'n Bosch diej wil
hil 't westelijk deel opkrikke,
want van 't stasjon is 't krek of
ginne kant hillemöl niej meejtelt. Nouw he'n ze daor 'n
deftig duur kantorekompleks in
gedachte en daor paasse diej
lochte durskes niej bij. La
Gare, ja! La poule, nee! Nouw moete diej prostitusie-klante gön verkasse...
Ge wilt ze hier zeker veul korterder? Ja, veul haor is niks gedaon me'
dees wegwèijweer en wor haor zitte, zitte gin hèrses, zegge ze oit... Zoo
kort zat, denkte?
Ik begin d'r hier en daor al 'n bietje dur te kijke. Witte wor dè van
kümt? Egge veur kaol wordt, dan hedde teveul moete denke. En egge
a achter kaol wordt, wor li' dan de oorzaak, mende? Ok niej wete? Dan
hedde teveul moete werke! En egge aachter en veur kaolende bent,
dan kümt dè natuurlijk um dègge dik gedocht he't dègge te hard moest
werke...
Mar um op diej wulpse wefkes trug te komme; diej gön dus verhuize.
Weg van 't stasjon. 't Skent dètter al neij lokasies zen gevonde diej ik
hier niej maag noeme vanweges de sluikreklame, mar d'n Aauwen
Engelseweg skent niej wijd uit de buurt te zen. Daor moete nog wèl
"afwerkplötse" en 'ne rontonde komme vur dees damesbedrijf. Wèttè
zen, afwerkplötse? Ik denk bedde me' kassa's d'rön!
D'n Bosch heeft weer wat! Prostitusie bij Engele. Zö'n stad bleft toch
trekke, wor. Affijn, gij weet 't nouw wir. Za'k oew 's 'n spissjaal
onwirstönbaar parfumke meejgeeve? Kik hier mar's, "Midnight
Ecstacy" hiet 't.
Wè zegde? Meugde gij 's naachs van ülliej vrouw niej alleen mer de
straot op?
Ja, dè kan natuurlijk ok nog, mar dan is zönne lekkere ruik toch nög
niej 'weg!

Bange dagen
Hee, veul kaoi nijts van de
week, wor. Dichtbij en wijdaf.
RKC misschien nie fraude-bestendig.
Verdacht drinkwötter uit d'n
Empelse Koornwaard en dan
he' onzen Don ok wir 's in de
bus geblaoze... Hij spuide wir 's
uurste viool, mar dè kan ie toch
beeter èn Borika van den
Booren overlaote.
Hij heget wir 's goewd gezeed; D'n Bosch barst van de Turke, de
Marokkane en de drugsspuiters. Mar aachteraf zittiej dèttiej 't zoo niej
gezeed he'... 't Is uit z'n verband gerukt, zittiej. 't Ging wir 's um die
annexatie van Vught en Rosmölle; zèlliej zö'n enkelt de luste en D'n
Bosch allennig de laste hebbe...! En Burgers lust gin laste.
Mar 't ziet 'r nouw wèl nor uit dè Vught en Rosmölle niej bij D'n
Bosch kommen en dè is mar goewd ok, want 't zö toch te gèk zen um
diej mar bij dieje petözzie van Burgers te daowe! Ge kunt nouw
teminste nog proberen um 'n por plotse zuiver te haauwe...
Hee, za'k oew 's 'n Bosch kapsel önknippe? Witte niej wè dè is? Dè's
veur 'ne stonde zjelkuif en daor aachter zö kaol ès 'n lauws. Ooh, gin
behoefte. Gewoon mar aauwverwets récht op en neer? Okee, ok
goewd.
Dè drinkwötter üit Empel vertraowe ze niej, hé. Daor zen ze nouw al
twee jaor over ön 't dokteren en 't stèggele. Mar 't schent dètter lillijke
rotzooi van dieje vurmalige vuilverbrander, diejen tempel van Empel,
in d'n bojjem is blijve zitte. D'n onderste steen moet mar 's bove
komme. Meschiens dèsse dan nog wè meer aauw Romeins grèij vijnen
ok nog...
Wè dè toch me' Irak moet worre... Saddam nog ön toew! D'n ostewend
brengt wir niks goeds... Daor zen de karnevalsmaskers al gasmaskers
geworre.
Mar wij probere toch mar mooi gekapt en me' 'ne frisse snuujt gewoon
de karneval te haole... De vaaste en de ramedan komme dan vanèiges,
wor.

Werkkanse
Heddet al geheurd van dè tekort on sjefeurs bij de Zuidooster. Toch gèk wor; daor
he'n ze daa'k wèl 'n honderd
busbestuurders meer noddig ès
ze kunne krijge! Es ge dur de
test heenkomt, dan wordt oew
ok 'n baan gegarandeerd; hoefde niej ins 't rijbewijs te hebbe... Ja 't schent wèl 'n heel
skèrpe seleksie te zen; medisch
en spiegeloogisch. 't Is 'n zwaor beroep; veul stress en dè wordt dur
diej studènte-jaorkaart enkelt nog mar érger ok. De Zuidooster moet
al busse bijhure um 't onbod op bepölde tijden èn te kunne ok al. Is dè
niks vur aow? Gij he't toch ok gin wérk en gij lekt me nogal stressbestendig. Ge zijt hier alt' zo rustig ès 'n koew. Ze he'n nog wèl 'n
gratis 06-nummer ok nog; kunde vast vur niks belle! En ik zal oew 's 'n
kapselken önmeete dèsse oew al meej önnimme ès ze oewe kop zien!
Ooh, vende gij dè nie nöddig en drage diej sjefeurs pètte? Ik geleuf
toch dèsse dè vandaag d'n dag nie veul mer doen... Wilde ze hier opzij
nog korter trouwes?
Ge kunt n'tuurlijk ok doen wè dieje jonge b'ons neeve he' gedaon. Diej
werkt nouw vur 'n por weeken op d'n bouw, want hier in de regio D'n
Bosch kriejge bouwvakkers gratis lang ondergoewd. Nouw is hij in
Cuijk bezig op de steiger; hittiej dalijk toch mooi 'n wit ski-pak vur
niks, ment iej.
't Schent écht zoo te zen dètte werklui minder ziek worren ès ze lang
onderbokse en hemde me' maowes drage. Veul minder gewrichtspijn
en rugklachte en eigelijk is't natuurlijk loogisch; want op zonnen bouw
daor trek 't alted. En toch zo ik 't nouw niej aachtermekare in de
onderbokse gön zuke. (Mar soms zit de oplossing op 'n arige plots.)
Vur Rosmölle zieget 'r somber üit. Zö'n ze nouw toch bij D'n Bosch
moete? Ik hurde onderlest al 'ne zandhaos zegge: "Ès't dan toch moet,
dan wèl me' 'nen anderen bürgemister, want d'n dieje van D'n Bosch
hemme al gehad!"

Stakinge
Ge hegget zeker ok al wèl geheurd van diej stakinge... Dè's
ok vort alle jörre te doewn wor.
Nouw stake de bouwvakkers
wir.
Toch valt dè bij 't volk niej al te
goewd in de smaak. Bij m'ne
vurrige klant vroewg ik offiej
geziejn ha' dèsse hiertegenover
bij diej flats ok on 't stake ware.
"Ooh, ik wies niej dètter uurst
oit gewerkt wier", zinniej.
Ja èn 't is waor, wor, somteds kregde 't gevuujl dètter meer activiteiten
in stakinge gestoke worren ès in wérk.
Dürrum vijn ik dè ok alt' zo arig klinke: "Er volgen acties in de
bouw!"... Vurheen waar d'r dus kennelijk gin actie, wor.
't Is toch iets dègge on de gewoone man niej goewd kunt verkoope,
mèin ik.
Giestere he'k nog 'nen aauwe vaaste klant onder 't mes gehad èn diej
zin: "Ik snap niej dèsse alle jorre lege te verveele um diej e cacao!" Ja,
CAO dè's ok niej zö'n algemeen bekend begrip, wor. Mar cacao me'
dees weer, dè's nog niej zo gèk gedocht..., 'n bietje elfstedetocht-èchtig,
mar toch....
Nouw heur ik dè half Brabant plat gö' èn daor haauw ikke eigelijk wèl
van, mar nouw he'k begrepe dèttè niej plat praoten bedoeld is, ja èn
dan hoef 't vur men niej mer. D'n bouw gö plat... Ja zo hog de hogte in
heget vur ons eigelijk noit niej gehoeve, wor.
Mar ik laas pas nog dè't niej zö zeer um 't loon gö' ès wèl um d'n
ADV. Wè kunne minse toch moeilijk doen, wor. Volges 'ne werkgeever b'ons uit de buurt beteekent ADV "ammel dur verveele!"
Ik kan niej zoveul begrip opbrenge vur stakers. Zoo werkt dè in ons
kappersvak niej. Stelt oew èige veur; ik krijg m'ne zin niej en dan goi
ik de tent dicht en hang de skeer on de wilge tot de klant krek zoveul
betölt ès ik gèiren heb. Ik denk dè'k m'n tent wèl vort vurgoewd zö
kunne sluite, zö' niej?

Wel of niej karnevalle
D'r rust de leste jörre skenbaar
ginne zeegen op de karneval,
wor. Vurrig jaor is iej op plotse
bekant hillemöl weggewèijd en
nouw wordt iej ondergesneuwd
dur d'n orlog in de Golf. Jaa,
wè moete daor nouw me'. Niej
doewn. D'r deze keer gin offisjeel gebeure van maken of gewoon dur laote gaon?
D'r zen d'r diej zegge dè't wèl
mag mar dan in 'ne soberdere vürm, mar vur 't sobere daor lint de
karneval z'n èige niej zo vur, dochte wij. 't Moet toch ummers nèt zö'n
bruisend fist zen. 't Is wèl zunt dètter nouw op veul plotse al gin
ontvangst me' sleuteloverdracht op 't rödhuis mag zen en dè zö'n skön
karnevalsmis van de plebaan al vervallen is verklaard.
Is't hier zoo kort zat?
D'r zen ok nog steeds plotse wor 't niej beslist is en d'r is groote
onzekerheid bij de wagenbouwers diej nouw al monden in de weer zen
geweest. Dè is ok wè, egge d'r zoveul uurren in gestoken he't en 't
wordt dan op 't lest afgeblaoze. Ja en um 't nouw wir te versküive nor
halfvaaste... Ge moet mar avonturen of 't dan afgeloopen is...
Al me' al is 't zunt en ge wordt 'r niej vrohjker van, wor. Ge hurt
trouwes ok hillemöl ginne karnevalsmeziek bij de umroepe.
Toch zender ok zat tegen 't aflasse. Ik heb al geheurd dètter in Uje zen
diej üit protest d'r haor laote groeie. Dè din Samson ok um stérk te
staon, mar daor kunne wij ès kapper netuurlijk niej aachter staon.
En toch dochte wij ès simpele kapper dè zö'n üitlaotklep gewoon
gehandhaafd moes blijve. Egge nor alle toestanden in de wirreld göt
kijke, hoefde denkelijk noit gin vastelaovend mer te viere. Wij ha'n
gedocht dètter van 't karnevalsfist ok nog mooi 'n aksie gemakt kos
worre. Kik, ester nouw op elke vloeibare versnapering 'n kwartje gezet
wier vur d'n honger in Afrika! Dan suste we ons gewete meej en waar
d'r nog iemes goewd me' en wij kosse toch rustig in d'n olliej rake...

Vastelaovend
Hee, heddet al geheurd van de
Brabant-pèrs?
Diej makt nouw nog 't Nieuwsblad (vur Tilburg) 't Eindhoves
Dagblad, 't Helmonds Dagblad
en 't Brabants Dagblad, mar
dalijk gön ze onder één kap inne krant make. Dè lekt men ok
veul beeter. Ik heb 't alted
vrimd gevonde 't Brabants
Dagblad alleen vur D'n Bosch
en umgeeving... Nouw gön we trug nor d'n tijd van 't Huisgezin en
doen we wir alles samen in één familiej zoowès dè hurt.
Apropoo huisgezin, wè doede gullie dalijk me' diej daag? Wintersport?
Hedde hier nog ginne kaauw zat geleje? Ooh en niej karnevalle dus.
Ja, 't schent dètter dees jaor niej veul te fiste valt, mar wij doen 't toch
lekker wèl en gewoon aauwverwetst. Jaa, dè za'k mar efkes üitlegge,
want anders denke sommigte dè de kapper vijf daag ön 't dweilen is.
Nee, aauwverwets, dè's b'ons ginnins gin driej daag. Wij viere vastelaovend en dè is strüivendensdeg; de vuraovend van de vaaste en wij
doen niej meej ön diej e neijmöddese poespas diej vort 'n ölling jaor
karnavalt. Kik, vruger ès kleine jonge dinne wij me' d'n doetelpot van
de vèrkesblaos langs de durren in ons buurt. We zonge van Jan 'tis
vastelaovend, komme niej thuis vur t'aovend... en we spiertsten in ons
hand en gave de vèrkesblaos van ketoewn. We kriejge 'ne cent of 'n
por snuupkes en gonge vurbij. Dè dinne wij nog 's gèire, verkleejd en
al rond gön zinge, ok al waar 't toen ok al dik akkrementies kaauw...
Tegeworrig vatte we 'saoves 'ne goeien borrel nö de spèkstrüif en dan
kunne we 'r efkes tege. Ik heb diej daag ok nöddig um wè uit te blaoze,
want 't ister wir druk geweest. Nee, niej alleen me' knippe; ik verkoop
ok moelbakkese en prüikskes en karnevalskleer. Dè hedde zeker wèl
geziejn in m'n ittelaziej. Dees jaor is't trouws ginne vetpot geworre. Ik
blijf me' al diej Arabische theejdoeke zitte, ben ik bang. Affijn ik wens
oew veul plezier, wégge ok doet!
Vastelaovend same!

Sint Valentijnsdag
Hee, hedde giesteren ok zö'n
skön Valentijnskaarte gehad ès
ikke!? Jonge, wè he'k daor skik
me' gehad. Ja, ge wit niej van
wiej dègge ze kregt hé, mar 't
moet toch iemes zen diej stiekem veul um oew gif en dè is in
deze zakelijken ted toch mooi
meejgenomme! Ik kan d'r in alle geval wir 'n hil wijl op tere.
Kik, ik fantazeer gewoon diej en
afzender hé. Ik heb nogal grafoloogisch inzicht en ik zie dus on zö'n
handskrift meej dè't van vrouwvolk is. En on diej sierlijke krulle te
ziejn is 't nog niks gin alledaags of gewoon wijsvolk ok niej!
Geleufde gij d'r niks af!? Ja, 't geloof kan ik oew niej geeve... Ge
geleuft zeker ok niej dègge hier nog 'nen hoop verf aachter oew orre
he't zitte van d'n afgeloope karneval. Wè doe'k daorme'. Wegwaassen
of niej? 't Kos zen dègge 't wö't bewaore, krek ès ze vruger dinne me'
't aassekrüiske. Egge dè tot pösse toew op kost haauwe, kriejgde 'n neij
fiets van de pestoor, zinne ze alted.
Mar al geleufde gij men niej; toch waar ik 'r blij me', me' diej kaarten
op Valentijnsdag! Wor ze ok blij zen dè is in Nisseroi. Witte gij dè ok
al niej? Mar jonge toch. Daor he'k 't nouw onderhand al 'n jaor lang
over gehad! Over dieje rondweg. Nouw is 't eindelijk zó wijd dè de
kleine rondweg bij Nisseroi echt opegesteld is. Hoeft al dè verkeer niej
mer dwèrs dur 't dürp. De aksiegroep "rondweg open nou!" he' d're zin
gekregen en mar goewd ok, want 't is toch wèl al te gèk wor; 'ne
skönne neije weg, gemakt en al, niej meuge gebrüike...
Hee en dan waar d'r van de week ok nog 'n groote historische
ontdekking gedaon bij Cuijk. Rèste van 'n Romeinse brug! 't Merendeel zit wèl onder de Maos, mar 't zit 'r toch nog. Niks gin weer um dè
nouw nèt te ontdekke, mar meskien is daor 'ne skötser krek dur 't ijs
gezakt of zoo. Ge wit noit hoew 'n koew unnen haos vengt...
Zoo, wij he'n d'r wir 'n skön gestromlijnd küpke van gemakt; gij kunt
gerust gön skötse!

Drieluik
Hee, gij he't nouw 's 'n küpke
um iets bezunders on te knippe! Ègge't goewd vijnt dan gö'k
'r 'n drieluik van make. Kik, bovenop, dè is 't middepaneel en
on de zijkante knip ik dan zoogezeed twee sluitpaneeltjes en
dan hedde gij strakke 'ne "coiffure triptique!" Goewd!?
Gelukkig! Gij bent nouw d'n
uurste wor ik 's iets bezunders
van mag make! Dè gif inspirasie! Ja, ik zal 't mar irlijk zegge; ik ben op
dees idee gekomme dur dè skilderij van De Laot in Vorstenbosch.
Daor is me wè over te doewn geweest! Ge zul 't niej geleuve, mar dè
drieluik is bedreigend vur de Nederlandse sameleving! Dè ha'n ze in
Vorstenbosch toch ok noit kunne droome, wor! Ja, de Stichting Variant uit D'n Bosch he' groote bezwaore! D'r stö' skenbaar 'n donker
figuur op dè d'n duvel veurstelt en diejen duvel ha' wit moete zen!
Zèlliej prottestere eigelijk tegen 't feit dè roewt zwart is. Nouw kregde
kaol-verkeerde bildvürming. Links stö' 'n bloote blanke vrouw me' 'n
heroïnespuit; dè's wèl hillemöl goewd...
De skilder en de prochiej vijnen 't bezwaor wijdgezocht en groote
kwats. Dieje skilder zi': "en Jeroen Bosch dan!'. Hij vergit wèl efkes dè
dè nog d'n tijd van de Inquisitie waar, wor hekse d'n brandstapel
opgonge... En nouw he'n diej driej prottestante, ik bedoel diej prottesterende groeperinge, 'n geheim standpunt ingenomme en wij zen
me toch nijskierrig! Mar wètter veul nog niej weten is dètter ok al 'ne
vèrkesfokker uit Nisseroi z'ne nood geklaagd he' umdètter 'n zwart
verken op stö'. Dè kan toch écht niej, vèrkes zen blank! D'r zen ok nog
klachte gekomme van de plötselijke gèitefokvereeniging umdètter gin
geiten op stön. En nouw moete wete dèttè rechse paneel me' dieje
zwarte Satan skildertèchnisch nog 't beste gelukt is ok nog! Ik heb
trouwes 't gevuul dè hier bij jouw de rechse kant nouw ok prima vur
mekare kümt.
Es ik dè zoo wijer rond krijg, komde gij nög beeter üit de bus ès de
Stichting Variant...

Gokprobleem
Hee, heddet al geheurd? In D'n
Bosch wille ze minder gokkaaste. Ja teminste D66 wil dè.
Ge he't zeker wèl geziejn dè'k
de flipperkaast hier in de salon
mar vast onder 't lake he' gedaowd, want ge wit noit wor. Ik
gok 'r op dè'k ze nog gaauw
verkoope kan.
Ze willen 't öntal gokautomaten in d'n dreugen horeca trugdringe. 't Beleid van de geminte D'n Bosch is wèsse zélf "trughouwend"
noeme en daor kunde alle kante me' op. Ze bedoele, zegge ze, dèsse
eevewicht wille brengen in de belange van de kwetsbare groepe en de
exploitasiej van speulautomate. Ge moet 't vandaag d'n dag niej te
mèkkelijk maken egge in de pöllitiek zit. In de café's, kantines en
cafetaria's meuge hogüit mar twee kaaste staon... Dè's d'n dreugen
horeca. Daor hurt d'n barbier niej bij, mar irlijk gezeed, geleuf ik dè
wij in dees verband nerres bijheure.
Kik, ik heb diej flipperkaast in men zaak vur de minse diej efkes moete
waachte. Lang waachte hoeft 'r tegeworrig niemes mer. Alles kan op
afspraak geregeld worre. Mar ge haauwt klante diej zoomar 's op goei
geluk binne wèijen en geknipt wille worre, nèt ès gij. Irlijk gezeed waar
't ok hog tijd ok, want d'r kümt me 'n vracht af dègger de vèrkes
onderhand me' kunt straauwe...
Um op diej kaast trug te komme; ik vijn 't wèl 'n rothèrriej, mar 't
brengt 'n bietje extra leeven in de braauwerij en ik heb 'r nog 'n por
cènte van ok. 't Mag natuurlijk niks beteekene egge dè vergelijkt me'
diej vijf speulhallen in D'n Bosch wor d'r zö'n klein driejhonderd van
diej dinger stön. Mar ze denke bij de geminte wèl dètter zö'n duujzend
zen, want d'r zen ok illegaal automaten. En nouw ben ik bang dèsse
hier diej kaast van men bedoele. Ja, nouw zal ik niej zegge dè'k vur
gokke ben. Van men meuge ze de verslaving in alle vürmen afskafte.
Moete ze hier mar wir gewoon leezen of 'n putje kaarte krek ès vruger.
Ik denk niej dè slagzinnen ès "gok gerust, mar bewust" daor veul on
doen, gij wèl?

Provincie-verkiezinge
Waarde weze stemme van de
week?
Niej, te mooi weer? En kende
gij d'r gin man af, ok al niej!?
Ja, mar dan hedde ok niks te
zeggen ès 't ammel verkeerd
gö'. Ooh en anders ok niej
mende gij? Zegde gij de geleerde Cornelis Verhoeven mar
nao? Wè zin diej dan? "Ès ge
oew stem he't afgegeeve, hedde
niks mer te zegge!" Ja, dè's eigelijk wèl n goei deurdenkerke!
Mar toch waar d'r deze keer nogal wè te doewn vurraf on diej provinciejverkiezinge, wor. Niej geheurd?
Daor in Berge en Liempt, daor voerde ze aksie um allemöl ongeldig te
stemmen umdèsse 't hillemöl niej ins zen me' de veurgestelde gemintelijke herindeeling! In Rosmölle he'n ze hil dees mond geel kaarten
üitgedèld ön provinciebestuurders diej vur de annexatie dur D'n Bosch
zen... En in d'Eerd he'n ze 't toppunt van sensasie beleefd. Daor ha'n
ze 'n alternatief stemburooke vur 't bejaardehuis gezet wor minse
kosse prottestere tege diej e kolossale vuilstort op de Vlaghèij en daor
he' Keizer, d'n burger van Vèghel himsèlf gezürgd vur de sluiting van
dè lokaaltje, "want d'r zou wel eens verwarring kunnen ontstaan bij de
kiezers!" Nouw ons dunkt zoo dè de verwarring èn de oneenighèid d'r
al lang ware!
Hee, mar nouw we 't toch over kieze he'n; wè wilde hier? Langer
laoten of korter make?
Witte't eigelijk zelf niej? Nouw dan za'k oew 's 'n veurstel doewn. In
dezen tijd zö'k 't kort haauwe; 't wordt ummers al veurjaor en 't is
meer in de mödde en dan kos ik 'r dalijk ok wèl 's mooi 'n por modern
"stripes" inzette. Witte niej wè stripes zen? Dè's Engels vur van diej
skeerstrepen ön de zijkant. Ooh moete gij dè niej. Zunt; gij hatter krek
'ne kop vur um 'r zoo 'n stripke dur te laote loope...

Dialektendag in de
Brabanthalle
God, wè waar d'r 'n volk in diej
Kempenhal!
En bekant allemöl platpraoters,
hoewel dè zödde on de offisjeel
spreekers niej gezeed hebbe.
Dè waar wir ammel duur weteskappelijk speul! Mar ik wed
dètter wèl 'n zeshonderd man
waar op diej en uur sten Nederlandsen dialektendag en d'n tilleviziej en de radio en de krant, ze ware
d'r gelijk! Umroep Brabant ok!
Toch skön dèsse daorvur diej veemèrt uitgezocht ha'n; daor wordt alle
weeke nog aauwverwetst plat gepröt zoowès dè hier van huisuit hurt.
D'r ware d'r üit alle hoeke van Neederland van Stellingwerf en
Grunninge tot in Limburg en Zilland, mar dè niej alleen; ok Vlaandere
en Bels Brabant waar d'r bij!
Ik waar d'r hene gegaon um 's wè andere praot te heuren en um 's te
kijken of ik nog neij ideejen op kos doewn vur de kapsalon. Dè leste
viel niej meej; 't innege wè'k heb geziejn ware allemöl van diej grijs
koppe. Ik denk dè de gemiddelden aauwer wèl zö rond de zestig laag
en van diej grijs-spoelinge he'k al zat in huis. Mar d'r waar veul goeie
praot, dè moet ik zegge en 'smiddes waar d'r ok nog alterhande "platte" muziek ok nog. 't Klonk wèl 'n bietje hooi en hard, daor in diej
Hertog Jan-zaol, mar 't gaaf toch ok meej ön dè 't dialekt nog volop
leeft, al is dè dan niej dirèkt bij 't jongste volk. Ik geleuf dè de Tukkers
en de Drente me' de Aachterhoekers nog 't beste vertegewoordigd
ware. Mar Brabant waar d'r ok te vijne bij de Nimweegsen Dialektcentrale en bij de kraom van 't Genootskap.
'sMiddes ware d'r "workshops"; dè's wèl 'n heel kaoi woord vur werkgruupkes, wor. Ik docht dè'k daor meskiens ok nog wè kappersgrèij op
kos doewn, mar dè waar niej. Ge kost mekaren in diej afgeskotte
hükskes bekant niej verstaon en 't gonk allemöl over woordebuukskes
en fruten in aauw grèij. Kappers ware d'r bekant gin, geleuf ik. Ik
hesse teminste niej geziejn.

Mènneke Pis
Ooh, gij ha't gèire aauwverwetse wöttergolf?
Make we. Efkes de onduleertange zuke.
Apprepoo wöttergolf; hedde't
al geheurd van diej pisplanne
van de Knilluspartij? Diej willen 'n bildje van Mènneke Pis
in D'n Bosch! Want diej he'n
erres 'n aauw plötje üit vijftienzoveul gevonde van 'n skètske
van zö'n pisserke en d'r zen veulste wéinig fonteinen in d'n bint
diej toch alt' zö afhankelijk waar van wötter!
Diej quizzvraog op d'n BRT "Wor stö' 't Mènneke Pis van Bn
kan dalijk dus niej mer...
Wurrum nouw zö'n bildje? Toch niej èrg orizjineel wor. Dèsse
Wefke Pis laote make! Zö' dè symboolisch bedoeld zen? M;i
symboole gesproke; ze he'n daor toch d'n Draak al!
't Zal mar zö'n twentig mille gön hoeve te koste. Wè zegde? Wo
van doewn? Nee, niej van de skuld, Knülus betölt alles vanwege.s
twentigjörrig bestaon.
Ze moeten 't mar dicht bij de Sint Jan nirzette, mende gij... Dan
nogal veul familiej van dè mènneke tege de muurre loerrieje... I
kan nouw toch niej mer dur diej hekkes? Nee, Knülus wö't e m
Wótter-straot kwijt, geleuf ik. Dè's ok wèl 'n toepasselijke Io
Ooh, gij denkt dè 't alt' mar 'n slap aftreksel van 't Brussels |
zal blijve! Ja, daor hedde denkelijk gelijk in.
Mar nouw zal 'n bÜdhaauwerspaar dè bloot jungske make. Vi
niej skón? En 't wordt niej allennig 'n aauw naogemakt bildje; d
ok 'n sort nar me' 'nem moderne lozziej bij te komme staon
beteekent weet ik niej krek. Ooh, dèsse in D'n Bosch aachh
mende gij. Zö kunne; mar toch ammel mooie symboliek m
Ammel zeik op 'ne riek en moet ik deurknippe.
Jè, de klant bleft kunning.

Burgers
Hè, hè, wè ister toch wir veul te
doewn geweest over onzen
Don, wor. D'r zen d'r diej hum
nouw vort "de stille kracht"
noemen umdèttiej zélf nogal
wè stille diplomasiej zi' te bedrijve. D'r zen d'r ok diej hum
de man van de meugelijke 200
miljoen hèite, mar wij vijne dè
mar flaowe kul.
In de krant van de zöttereg hittiej nog 's duidelijk gezeed hoew goewd iej 't allemöl bedoelt en hoew
verkeerd 't allemöl overkümt.
Hij hitter veul verdriet van, zoo üejt iej wete. Wiej d'r gin verdriet
afhebbe, dè zen diej pèrs-muskiete diej mar hope dè d'n bürgemister
d'r wir 's wè üitflapt. "Donatus praat 's!" stotter op hulliej verlanglijsje,
want ès Don wir 's wè gezeed he', kunne zèlliej d'r wir daag me'
vurruit. Kik, ik bedoel mar, ge moet zö'n zaak ok 's positief wille
bekijke. Onzen Don zürgt vur werkgeleegenighèid, al waar 't alleen al
mar bij de krant.
Hij durf 't te zegge en somteds durft iej ok toew te geeve dèttiej 't fout
gezeed he'. Vur 'nen burger van D'n Bosch toch mooi menselijk! Ja,
d'r zen d'r diej al meej vijne dèttiej nouw 'weg moet, mar dè mag
n'tuurlijk noit; ik wil zönne vaaste klant niej misse!
Hee en nouw we 't toch over positief denken hebbe; ge zö't hum toch
noit negenenvijftig geeve! Toch niej te geleuve dèttiej al bekant zestig
is! Niks geleje, wor. En wè denkte van dieje skönne kop me' haor? Um
sjeloers op te worre, wanne!
Ze moeten onzen Don warderen op z'n dade en niej op z'n woorde.
Nouw is dè vur ons niej zo hèndig, want we wete niej wèttiej ammel
krek duu. Dè meude ok niej wete, zegge sommigte lillijkers dan wir,
want hij regelt en ritselt buite de wet um. Kaoie praot, wor wij hier niej
van gediend zen. Niks dan goeds over m'n klante èsteblief. Ja, dètttiej
Rosmölle wil annexere, dè kan ik 'm noit vergeeve, mar dè praot ik 'm
nog wèl üit de kop è'k 'm hier wir 's onder 't mes heb.
Mar me' al dieje praot over onzen Don bende gij al wer goewd gekapt
nor Bosch vurbild!

Goeie vreddeg
Ooh, gij wilt nog gaauw geknipt
vur de Pösse.
Prima! D'r zumme 's 'n küpke
van make worrop de pösèijer
nog sjeloers worre.
Hee en de vaaste is bekant vurbij, wor. Hedde'r niks af gemerkt umdègge d'r niks mer èn
doet? Ja, dè heur ik steeds
meer; de vaasten afgeskaft en
niks d'rvur in de plets. Kik,
veul buitelaanders hebbe de ramadan, mar wij heure van huisüit 'n
vaaste te hebbe. Vruger wier d'r nog 's gevaast! Ik weet nog dè
Hèrmus b'ons neeve, 'ne straffe rooker, perbeerde um 40 daag niej on
te stoke en Driek onzen anderen buurman moes van hulliej Mina ok
mar 's wè laoten in de vaaste. Driek kos niej zonder rook en dürrum
zöttiej in de vaastented wèl op d'n hoizulder gön slaope. D'r ware nog
gin virtien daag vurbij of Mina ston op de hoileer um te zegge dè
Hèrmus bij hulliej neeve wir rokte...
Vruger moes iedereen vaaste. Allennig minse me' heel zwaor wérk
zoowès steekers van natten turf en remmers op d'n aauwen trein ha'n
ontheffing. Mar, mèrgen op Pöszötterig komme de klokke wir uit
Rome en dan meugde wir bekant alles. Ooh, meugde gij noit niks.
Hee, witte nog dègge vruger op goeie vreddig 'smiddes um driej uurre
de duiven op de kerktorre kost heure koere? Dan laag 't gelijk efkes
stil want dan wier d'n dood van Christus herdocht.
Ik goi dalijk um driej uurren hier ok efkes de tent dicht. Dè hedde
zeker wèl geziejn. Ik heb 't 'r groot opgezet, op m'n ittelaziej! De zon
mag vandaag eigelijk niej skijne vur drieje, ze moet aachter de wolke
meej trure, mar dè hedde niej zuiver.
En dalijk d'n overjas üit en 't goei pak ön, wor, weer of gin weer.
Ze zegge dè èijer van goeie vreddig noit bederve en oew kunne beskerme vur onweer. Hedde trouwes al èijer geverfd? Dè hurt 'r toch 'n
bietje bij vur de jong me' de kommende Pösse. Niej!? Dan is't goewd
dè'k me' oew klaor zij, want dan kunde nog gaauw ön de gang.

Kinderarbeid
Hee, heddet al geheurd van
diej kijnder diej daor in Boxmeer nog moesse werke. Dè's
toch vort lillijk üit d'n tijd zödde zegge, wor. Mar Bij dè skonmaakbedrijf, de GOM, toch
niej. Daor werkten d'r 'n dil
van diej snotnuskes van vijftien
jaor en daor wier netuurlijk
ginne CAO of niks vur betöld.
Mar nouw hitter de CNV aksie
tegen ondernomme en dè's mar goewd ok.
Ooh, gij wilt nog aauwverwets geskorre worre me' zeep en skars?
Prima, doen we gèire. Dè hemme niej veul mer ön de haand, skere. De
miste minse doen dè èiges vort me' 't mesientje, mar d'r kan niks tege
de skars. Ik hesse pas nog geslepen ön de riem en kan d'r 'n haor me'
splijte, zö skèrp is ze.
Mar zö'n goeiekoop knèchje, dè zö'k ok wèl kunne gebruiken in de
salon. Kik, onze knecht, diej hierneeve bezig is, diej kost men al hil wè
loon. En onze Jeroen diej kümt toch ok mar récht van de vakskool.
Nouw hattiej wèl goei papierre, dè za'k niej zegge.
Ja, ès ik gin sociale laste hoefde te dokke, dan zö' dè ok hil wè skille,
netuurlijk.
Wilde 'nen hoggen bakkenbaard of niej?
Récht of skuin?
Gij zet toch niej bang, dègge nog um 't aauw skirmes durft te vraoge.
D'r zen zat kappers diej dees vandaag ok niej mer fesoenlijk kunne,
hoor. Ik heb pas nog van 'ne kleega geheurd dèttiej vroewg ön z'ne
klant diej tiej ön 't skere waar of iej 'n rooi overhemd önhè'. Toen 't
antwoord kwaamp dè't eigelijk wit waar, zin iej: "Och jikkes, dan denk'
dè'k oew nouw erres gesnejen he'." Ja, dè kan oew overkommen ès
barbier. Diej messe zen zö skèrp dègge'r niks afvuult al snijde d'r
dwèrs dur heen... Mar gij hoeft al nerres mer vur te bange, want ik
hetter zowè gelijk af en gij blinkt vanboven me' 'ne snuujt ès 'n baggekuntje.

Drugte
Ge zödt me' dees dreug weer
ok dreug haor verwaachte, mar
dè's mistenteds niej 't geval.
De haor hier zen veulèchtig
vèt. Ik weet niej of 't on de
boerrelocht li' of on 't skön vurjaorsweer, mar de miste haor
he'n vandaag d'n dag ginne
brillantine nöddig.
't Is abnormaal me' ons weer
de lesten tijd. Ik vijn 't prachtig,
mar de boerre niej. Diej moete nogal klage. Wè zegde? Klage diej
alted? Mar ze he'n nouw toch wèl reje. 'nen Dreuge mèrt, 'nen natten
april, dan he' d'n boer krek wèttiej wil, zinne ze b'ons vanouds. Nouw
is enkelt 't uurste gedilte nog mar waor geworren en 't is overal zö
dreug ès de kont van Suntereklaos. 't Wötter in de Ao stö' nouw al op
zommerpeil en 't grondwötter zakt nog steeds, 't Waar efkes hèndig
vur d'n boer bij 't mès üitrije, mar nouw zitte ze wèl vort hard op
reegen te springe. He'n ze nog geluk dè't bereegeningsverbod vur
graslaand pas volgend jaor go' gelde, wor.
Ooh, hoef 't vur aow niej te reegene en mag 't zoo blijve tot kèrsemis
toew? Dè's meskien toch wèl wè veul gevraogd. Van men mag 'r gerust
'n büike valle, want dè he'k hard nöddig vur m'ne moeshof me' m'n
haowkes en m'n flodderbönne. Mar ik ha' wèl gèir dè't swèrris en dan
ok nog 'snaachs din reegene. Dan hekker op menne vrije zondag
teminste ginne laast af.
Hee, 't is lang niej overal zö dreug ès hier in onzen Brabantsen hoek,
hé. Zó' dè d'r nouw iets me' te maken hebbe dèsse hier gemiddeld ok
eer de pijp üitgön? De sterfte in ons provincie is högger ès de landelijke dursneej. Èsse zegge dègge d'r mar dreug uitziet is dè dik gin goei
teeke...
Mar gij ment dè we nouw reegen krijge? Want aovendrood brengt
wötter in de sloot... Vur aow weerbericht geef ik niej zöveul, want ik
zie hier krek dègge nog niej ins ölling dreug zet aachter oew orre!

'nen Helm vur de veraanderde-krant-bezürger
Heddet al geheurd dè de krant
veraanderd is.
Ooh toch wèl! Ja, dè zo ok
diejne wor. D'r he' 'n hil week
lang in gestaon dèsse zö'n gön
veraandere en te woenzeg ston
'r dan dèttiej écht veraanderde!
Ze hè'n d'r vandaag ok nog in
kunne zette dèttiej irgiestere
veraanderd waar.
't Liejk 'n bietjen op 'n bodskap vur analfabete, vonde ok niej. En wè
ister nouw veraanderd? Ja, 't went gaauw. De radiogids en 't buitelands nijts nor vurre en 't Brabants on de èfferste mèm, zoowès 't alted
al waar! Mar 'n por goei neij columns zate d'r niej ön. Nee, ik ben d'r
niks kapot van. Kik, hier in de salon he'k meer krante en ik kan 'n
bietje vergelijke en dürrum he'k ok récht van spreeke, mèin ik. Nee, dè
Brabants Dagblad moet veul beeter kunne. Mar ja, ze he'n ons wir niks
gevraogd, wor.
Hee, wè ik oaw wèl wil vraoge: hoew hadde ze deze keer gèire gehad?
Niej te kort? Ooh ge haauwt nog reekening me' de grille van april.
Groot gelijk! Wè halflang los en nonsjalant dè is in de mödde. Zumme
dè d'r dan mar van zien te make?
Wor wij ès kappers ok falikant tege zen dè is tege helme vur gewoon
fietsers, hé. Dan hedde ès coiffeur toch hillemöl gin eer mer van oew
wérk! Nee, ge kun 't ok overdrijve, wor.
Dan kunde dalijk de joggers wèl gön verplichte 'n harnas te drage. Kik,
vur diej wielrenders diej zö'n 50 per uur drèije, daorvur is't iets anders,
mar ès ik vur m'n plezier 'n bietje rond gö' drülle, moet ik toch niej
zönne pispot op m'n hèrses hebbe!
Hee, ik loop al de ölling week te prakkezeren of ik me' men salon niej
meej zal gön sponsore vur ons Bossche basketbalclub. Mar men
probleem is dè'k dan niej mer wil dèsse Nashua hiette. Zö dè niej
zowiets ès Dree's Dribbelaars kunne worre? 't Zal vur men wèl teveul
gön koste, mar ik zö wèl gèire topsport in de buurt haauwe.

Bank-zand me' 'n lintje
vur Nashua
Heddet al geheurd van diej
bank daor in Haore bij Mege.
Diej gö' vurgoewd dicht umdètter geregeld overvalle zen!
Moete toch naogaon! Dè kos
b'ons vruger niej! Onze kassier
diej zaat èiges aachter z'n loket
en bij de èijerkiest wor 't geld
inzaat ston ok de riek klaor. Ja,
nouw zaat 'r in diej daag ok
nog wèl niej veul in diej kiest ok niej, mar toch. Neeve de bank wonde
b'ons de veldwachter èiges! Dè zö'n ze meer moete doewn de plisiej
neeve de bank!
Hee, nouw we toch ön diej kante van de Maos zitte; hedde ok geheurd
dètter zand uit 't Laand van Cuijk nor Skeveninge gö' um daor
gebruikt te worre vur 'n zandkasteel van 10 meeter hog!? Skön wor,
Brabants zand op 't strand! Zo dè duinzand niej zo goewd zen ès dè üit
Beers? Beers zand van d'n aauwen overlaot dè moet wèl bezunder zen.
Aprepoo zand, ik zal oew haor 's goewd waasse!
D'n inne baauwt zandkasteele, d'n andere luchtkasteele. Ik hè' zeker
gedocht dè'k dees jaor wèl 'n lintje zo' krijge, mar ik heb toch wir
nerres niks af geheurd en wè'k veul érger vijn, is dè ons moeder ok wir
overgeslagen is.
Ès iemes 't oit verdiend he', wanne, dan waar 't toch wèl ons èige
moeder. Diej he' wè afgesjouwd en heengefruut um ons jong groot te
krijge, mar ik geleuf niej dè dè me' 'n lintje goewd te maken is. Toen ik
'r lest vroewg of ze d'r iets vur vuulde, zin ze tege men: "'n lintje? kan
ik dè op menne leefted nog in m'n haor drage, mende gij?"
En dan hekket dees week nog niej gehad over ons Nashua, wor. Ja, ik
hè' 'n week bedenktijd gevraogd. Mar Dree's Dribbelaars is afgekeurd
en men sponsorbedrag ok. Dè waar niej hog zat.
Korea nog ön toew, daor moessen 'n por nullen aachter, mar dè kan ik
nog niej opbrengen al verkoop ik de hil tent hier. 't Is toch wèl 'n
bietjen overdreve wè diej lui moete verdiejne. Uurst hè'k nog gratis
knippen ön wille bieje.
Ik docht diej kaol knikker» dè'» hèiuÜK /»i, mar aachteraf vijn ik dè

Frietje vur de konzjèrs
van Groendonk
Heddet al geheurd van diej e
wethaauwer in D'n Bosch diej
gin plestieke frietbèkskes mer
wil!
Groot gelijk, al dieje miljeuonvriendelijken troep, daor moet
't mar 's me' afgeloope zen.
Weijers wil wir nor diej aauw
puntzèkskes van vruger en dè's
eigelijk niej wijd zat; in Engeland he'n ze al frietbèkskes diej ge meej op kunt eete; dè's nóg moier.
Kunne dalijk diej hostie-febriekskes ok 's wè nijts make!
Wè doeme me' diej haor vandaag? Ze zen zo vèt dè't lekt of ge in de
friettènt he't gewerkt! Uurst mar 's goewd waasse, zö niej!? En dan
strakke kèijmodèrn vanuit de kruin alles nor vurre wèrvele. Ge he't
zeker wèl menne reklame geziejn op d'n tilleviziej, hé. "Kijk 's vaker in
de spiegel van de kapper!" Eigelijk ha'k dè gèire op z'n Brabants
gehad, mar dè moewg niej. "Kekt 's dikker in de spiejgel" 't Skent dè
sommigte dan mèine dèsse meer moete gön eeten um dikker uit te
kunne komme.
Hee en dan zen ze d'r nog niej uit of 't nouw Maasdonk of Groenhove
moet worre daor in Nuland en Geffe. Wurrum moet dè eigelijk 'ne
neije naam worre? Ge he't toch ok al Hezik-Dinther, Ette-Leur en
Gilze-Rije. Wurrum gin Nuland-Geffe of Geffe-Nuland? Maosdonk en
't li' zo wijd van de Maos; Groenhove en zö gruun is 't nouw ok wer
niej; ze he'n daor trouwes ok nogal wè grondverzuring ok, he'k geheurd... Effe nor Geffe wordt even naar Groenhoven! Kik, zönne neije
naam dè wordt noit d'n aauwe. Stel dè't Maosdonk zö worre, dan hurt
dè in Brabant vanouds Mözzing te worren in de volksmond. Zoo is dè
alted geweest me' Boerring, Kelling, Ezzing en Sporring. Dè zal me'
Maasdonk noit mer gebeure.
En dan diej èrm konzjèrses op de skupstoewl; de zowelste bezuiniging
in 't onderwijs. Ze zullen 't noit leren ok niej!
Ge komt te zondeg toch zeker ok nor d'n open dag op de Broekhovelaon in D'n Bosch? Daor kunde persoonlijk efkes geknipt, ingezipt en
geskorre worre, egge dè wilt.

De zusterguld en de
mèijmönd
Ooh, gij wilt ze heel kort? Dè
kan vur 'tzèlfde geld ès alted.
Hee, hadde 't al geheurd van
diej guld in Nisseroi? Diej waar
allang ölling uitgebloeid en
nouw begient ze innins wir op
te leeven en hoew! Nisseroi dè
is tóch iets wor, 'ne rondweg
diej niej open is, 'n vliegveld
wor ze niej vliejge, 'n zwembad wor gin man zwemt en 'n guld diej niej
beste', mar wèl op wil leeve!
D'r mag vrouwvolk bij en alles! Ja, ze he'n al 'n por nonne diej
volwèirdig lid zen!
Kik, dè is nog 's neijmöddes! Ik zie diej nonne dalijk al meej gön
vendelen en skiejte! Dè doen ze in Vorstenbosch, want in Nisseroi is
niks mer. Daor moet alles opnijt van de grond af opgestart worre.
Nouw he'k geheurd dètter van diej nunnekes van plan zen uurst nog
gaauw bij Maria's extra hulp af te gön smeeken um ginnen bok te
skiejte. Ge kunt vanuit Nisseroi nor D'n Bosch of nor Höndel, wor. Ge
zit 'r krek tussenin. Mar ze zinne dè dees zuster nor Höndel din, al
ston de wend dan nog zo skèrp, ze din nor Höndel over Èrrep!
Toch skön wor dètter nouw in de statute stö' dètter wijsvolk bij mag!
Hèndig ok, dalijk bij 't opsküppen op d'n teeraovend! Ja, d'r zen d'r
nouw diej zegge dè't me' diej neij guld me' dè vrouwvolk d'rbij niej
lang zal dure, mar dè's de kift, hé.
Sint Antonius en Catharina, 't is niks gin kaoi gedaachte.
Hee, ik moet diej haor van aow zeker zö kort maken umdègge ok op
beevert göt? Want Mèijmönd, bloeimönd, moedermönd, beevermönd,
wanne. Egge te zondag nor D'n Bosch göt, dan kunde daor Brabants
Bont üit D'n Dungen ok nog ziejn. Dè's zö skön! Diej kommen ouwerwets me' de hüifkaar en op de klompe en doen boerredansen en zoo.
Alvast goeie diwoosiej wor en vergit moeiers èsteblief niej. De welke?
Ooh de zuujte moeier of diej aander?
Nouw, ge meugt èiges üitzuke!

B W Den Bosch de
Kuip in
Hee, wurrum wilde gij oew
haor zo gruwelijk kort? Verwaachte 'nen hittegolf of zoo?
Wè zegde, is dè vur d'n bekerfinale in Rotterdam? Mar dè
snap ik niej; daor hoefde gij
oew èige toch niej ölling kaol
vur te laote knippe? Ooh, stö'
dè stoer zö'n Bossche skinhead,
mende gij?
Gij zet wèl één van de echte traow supporters van B W Den Bosch,
'nen Échte supporter dur dik en dur dun, zoo hitter diej club niej veul.
Mar dè's natuurlijk wèl de innege goei manier um 'n voetbalclub te
steune; alted traow blijve en optimist! Wè denkte van d'n uitslag; veul
zegge d'r dè D'n Bosch de kuip in go'? Wèl degelijk winstmeugelijkhede? En toch zo' ik zegge dè Feijenoord de lesten tijd wè meer in de
winning mood waar dan D'n Bosch, wor. Toch knap van ons B W D'n
Bosch; vur d'n uurste keer in de geskiedenis in d'n bekerfinale! Dè
alleen al is 'n pluimpje vur de coach. Èsse 't mar 90 minute gelijk
haauwe... In de verlenging zen ze de beste, dè he'n ze beweze!
Ooh, krijge we gin pinanties? Wordt 'r dan nog 'ne keer 'nen öllinge
wedstrijd overgespuld? Hee en ge hoeft niej ins nor de Kuip, want de
wedstrijd wordt ölling, "integraal" hiet dè, uitgezonden op d'n tülevizie,
wor. Ooh, gij moet d'r bij zen, want me' écht vergeleken is dè gebliek
nor 't kèisje niks. Ge moet de sfeer pruujve, zegde. Ja, dè he'k meer
geheurd. En d'r moet meer échte Bossche ondersteuning komme volges aow. Supporters in hart en ziel; niej van diej wegblijvers nö 'n por
verliejspunte. En gin rotzooimakers ok niej.
He' B W wèl toekomst, ok ès dalijk TOP meej go' drèijen in 't betöld
voetbal? RKC zit al on d'n andere kant. Is dè niej 'n bietje veul van 't
goei? Ja, D'n Bosch he' de oudste réchte van de driej, dè wèl. Mar dan
moete toch eigelijk ok wèl beeter score bij 't groot publiek. Ooh,
gebeurt dè te zondag. Ik hoop 't vur oew! Esse mar niej zö kaol
trugkommen ès dè gij nouw göt.
(Het werd een matige finale waarin B W Den Bosch verloor met 1-0.)

Op de proef
Zeg 't mar 's. Hoew hadde ze
gehad wille hebbe? Gewoon wè
inkorte krek ès alted! Dè he'k
't liefste: vaaste klante me'
vaaste gewöntes. God, wè'n
weer wor! 't Wil gin kanten op.
Denkelijk he'n de boerre
veulste hard gebid toen 't efkes
te dreug wier. Mar toch kunde't
ok positief bekijke: 't is goei
weer vur al diej jong gaste diej
nouw in de proefwerkweek en vur de tentames zitte. Diej he'n on dees
weer in alle geval gin aflèijing; ze zulle nouw bepöld gin zin krijgen um
lekker in de zon on 't wötter te gön ligge.
Wèl spannend wir nö al diej eksames en herre.
Over spanning gesproke; wè denkte van diejen bekerfinale? B W D'n
Bosch is bij de réchter stérker ès op 't veld. Mar de KNVB witter ginne
goeie raod mer me'. Wè zegde? Eige skuld? Ja, zèlliej ha'n 't niej
goewd geregeld daor in De Kuip. Mar wiej hètter nouw toch gedocht
dè de réchter de ölling twidde helft over zo' laote speule? En wor
blijve we dalijk ès de réchter vort üitmakt hoew d'n bal rolt. De réchter
is rechter ès de skeidsrèchter! 'n Bietje belachelijk wor 't toch wèl,
mende ok niej.
Ginne wonder ok dèttiej rechters zè wijd aachter rake me' hulliej
wérk!
Mar B W he' vurloopig efkes on 't langste eind getrokke ès d'n beugel
nouw mar niej grötter wordt ès de koew... Wè dè beteekent? Dè dalijk
d'n heissa veul érger kan zen ès de winst! Hier zoo kort zat? En diej
bakkebaarde korter? Ooh, 'n bietje skuin. Kümt 'r ön!
En wè denkte van 't leste nijts over diej gemintelijke herindeelinge;
His toch nog zelfstandig; groot fist, wor. En Vortum Mullem op de
valreep innins nog nor Boxmeer en niej nor Vierlingsbeek. Over
Rosmölle hurde niej veul mer; zö'n ze d'r eigen al bij D'n Bosch
nirgeleed hebbe? Zitte ze dalijk me' d'r neij plots wèl meej in de
langsten bekerfinale van Nederland, wor! Dè's toch ok al iets...
* ('s Anderdaags al spraak de UEFA 'ne straf üit over B W Den
Bosch: drie jaor lang gin Europees voetbal. Den Bosch gö' in beroep

Treinstaking bij Mözzing
Hee, ge he't van de week toch
niej veul wille treine zeker,
dègge innins zo grijs ziet? Wè
zegde? Hedde oew èige nogal
geërgerd me' oew duur jaorabbonnemènt? Ja, dè geleuf ik,
mar van d'n andere kant hebbe
diej kondukteurs toch groot gelijk, vende niej? En dè grijs stö
gedistingueerd on de slaope,
zegge ze en ègge't gèire kwet
wilt, hoefde't mar te zegge. Ik kan oew nor alle kante trugkleure!
Ooh niej? Liever naturel! Prima toch! Gewoon wè korter dus? Kümt 'r
on.
Hedde't ok geheurd van Ballekum dè meej go' doen on 't HALTprojekt? Witte niej wè dè is? Dè is Het Alternatief, 'n prebeersel um
criminaliteit te vurkomme. Daor laote ze jongere diej vur d'n uurste
keer me' juustisiej in önraking komme alternatief wérk doen in plots
van strafrechtelijke vervolging. Diej jong vandale moete dan pepierrüime en poetse en skoeffele en zoo. D'n Bosch he' 'n spissjaal buro
vur 't neij HALT-gedoe!
Wè zegde? Ziede daor niej veul heil in? Mar toch, dè is toch beeter
dan dèsse d'n bak in gön? Kik, zonne jonge vandaal bevubbeld hè, diej
zödde in dees mèijmönd vur straf te voewt nor D'n Bosch kunne sture
en verplicht 'n karske bij Meria's ön laote stoke! Is dè nouw niej skön?
Ballekum hitter 6 duuzend gulde vur over.
In Ballekum ha'n we wèl efkes Halt wille roepe tege de geminte. Doen
ze toch gaauw alle beum um op 't Mercuriusplein!
Hee, en 't is Maasdonk geworre vur Nuland, Geffen en Vinkei, wor.
He'n ze toch d'n beste van de twee gekoze, mende niej? Groenhove,
dè waar toch hillemöl niks! Nouw moete de dialektpraoters dalijk wèl
Mözzing gön zegge, want dè hurt vanouds zoo. 't Is ummers ok
Boerring, Kelling, Ezzing, Sporring en in D'n Dunge he'n ze de Poeling, de Hönning en de Rèining! Donk wordt -ing.
En dalijk skön geknipt nor de Sint Jan zeker hé, kunde mooi blijven
hange vur Jazz in Duketown! 't Zal 'n plezierrige Pinkstere worre!

Fist
Zoo, vur veul volk in 't züie begint vandaag de vakansie. Vur
men niej, ik ben nog van d'n
aauwverwetse stempel. Ik go'
nerres hene; dè dinne ons vodder en ons moeder ok noit. Wij
doen de tent dicht umdè de
knecht ment dèttiej krek ès alle
aander 'n por weeke vrij moet
hebbe, mar vur ons èige is dè
niej nöddig. Egge werkt me'
plezier, dan hedde toch hillemöl ginne vakansiej nöddig!
Nee, wij doen ze alle jorre mar 'n por daag wè rond op de fiets en ès 't
weer dan meewerkt, dan bevalt dè harstikke goewd. Lekker wè Tour
de France volgen, niks hoeve en rustigskes henedoewn. Dè haauwde
lang vol.
Hee, heddet al geheurd; ik zit vandaag in de salon bij de konkurènt.
Hij he' nog zó'nen aauwe föhn diej lekt wèl op 'n grasmesiejn. Ik docht
dègge dè meskiens al geheurd ha't. Ik laot m'n eigen 's ekstra goewd
knippe, want we he'n irdaags groot fist! Zilver! Nee, niej me' de zaak,
mar me' ons èige! Zilvere bruiloft..! Dürrum zit ik nouw bij m'nen èige
kapper in de stoewl. Nee, ik laot m'n èige noit knippe dur m'nen èige
knecht. Dè's niej goewd vur de jonge en niej vur men. Ik heb m'nen
aauwe kapper alt' öngehaauwe. Dè's veul beeter; dan blefde ok 'n
bietje van mekares wérk op de hogte en zoo. Wiej menne kapper is?
Dè kan ik hier niej zegge; ik kan toch slecht wè sluikreklame vur d'n
Blom gön zitte make...
Ooh, gij vent dèkket al lang volgehaauwe he' me' dè frommes van ons?
Mar dè's hillemöl gin kunst.., gewoon henedoewn en ge komt vanèiges
ön oew zilvere bruiloft. Ja, 't zal wèl 'n hil gedoe worre, me' zonnen
boog vur de deur en 'nen hoop volk over de vloer...
Ik zie d'r wèl tegenop en 't kost ok wèl 'n por cènte, mar och, 't kümt
mar zö zèlde veur en ik kan strakken alt' m'ne prijs nog 'n bietjen
optrekke, want ik ben hier wèl de goeiekopste kapper!

Ruzie op 't rödhuis
Hee, heddet al geheurd van
diej bonje daor in Boksel op 't
gemintehuis? Jonge, wè krul 't
daor! Dieje neijen bürgemister
diej wil d'r me' d'n bessem dur,
hé, mar dè mag zoomar niej!
Apropoo, bessem..., ik zal diej
haor van aow mar 's goewd üitdunne, want d'r zit me toch 'n
wintervacht op.
Mar diejen burger, Rombouts,
hé, diej hè' pas nog gezeed dè de ongeskikte en niej-werkwillige amtenare mar de laon uit moesse. Dè bietje wérk van hulliej kos iej dan wèl
dur ingehuurde arbeidskrachte laote doewn. Oei, oei, dè skoewt in 't
verkeerde kilsgat! D'n burger ha' dè noit meuge zegge, want dè hurde
bij de wethaauwer pèrsoneelszake thuis. Och jee, dè waar ölling fout,
kunde wèl begrijpe. Ja, daor in Boksel skijne ze 't liefste 'nen burger te
hebbe diej niks te zeggen he', mar toevallig he'n ze nouw krek innen
diej hil wè te melden en in de pap te brokkele he'. Dè bóttert daor
niej. Nouw moet diejen burger uurst ekskuus önbieje vur ze wij er wille
praote...
Wè denkte d'r af? Hierbove zoo laoten of de skeer d'r nog harder in?
'n Bietje meer d'raf! Goewd.
Ik heb nog niej zo lang geleje geheurd dètter b'ons op 't gemintehuis
stemmen op ware gegaon um d'n 21ste mèrt uit te roepe tot amtenarendag en toen ik wö' wete wurrum diejen datum gekoze waar, kriejg
ik ès antwoord dè dan mistal de vurjaorsmoeheid toewslö' en de winterslaop op hurt te haauwe.
Toch ben ik nouw benijd of ze daor in Boksel dalijk allemöl wir dur
één deur kunne; d'n bürgemister me' de wethaauwers en de amtenare,
want 't is dik wèl zoo dè d'n amtenaar niej veul duu totdèssem in z'n
kruis taaste en dan blekt iej dik onnuumelijk veul ekstra innerzjie te
hebbe. Eigelijk ok ginne wonder egge daor over naodenkt, wanne.

't Leraarsvak
't Zit goewd fout in 't onderwijs. De jong moete steeds
meer durlere en d'r wil bekant
gin man mer leraar worre en
dè's loogisch ok. Daorvur he'n
ze diej baon teveul üitgekleejd.
Ze kunne dan wèl lekker veul
èn dik v'kansiej hebbe, mar ès
't beroep niej gewaardeerd en
nowenant gehonoreerd wordt,
dan kunde 't mooi vergeete en
de leste jörren is de leerkracht op z'n leste skool geweest. Hij he' niks
hoeve doewn ès inleveren op alle meugelijk gebied; salaris, status en
werksfeer. Ge kunt vort veul beeter kapper worren ès leraar, ègge't
kunt. Dè onderwijsberoep ister niej hèndiger op geworre me' alle
inspraak en vrijeghèid. En dan he'n we 't nog niej gehad over alle neij
ontwikkelinge diejtiej moet zien bij te haauwe.
Van hoggerhaand hittiej enkelt tegevallers te verwerke gekrege: gin
klèinder klasse, gin beeter afvloeiingsregelinge, gin vruger "VUT.
En nouw zen d'r tekort, vende dè gèk!? 'n Por duujzend vacatures
kunne ze niej ingevuld krijge en dè zulle d'r enkelt mar meer worre.
Nouw wille ze meskien onderwijsminse in 't Bels zien te krijge... Nouw
ja! Meskien kümt 'r vrijstelling van dienstplicht vur lerare... Diej stom
bezuiniginge van de tachtiger jorre zen lillijk on 't opbreeke en we he'n
d'r 't eind nog niej van geziejn.
't Vak is nouw op alle fronte umbliggehöld ok. Vruger kriejgde ès
leraar nog alterande dinger van de jong; dè waar gin umkooperij, nee,
dè hurde zoo gewoon, 'ne Mister kriejg segare en èijer en spek ès iej
jarig waar.
Zè'n kijnd din dè alt' names de aauwlüi. D'r is 'n geval bekend worbij
Jèntje d'n Boer tege de leraar zi': "Mister, onze vódder lot vraoge of ge
zowèlle gèire 'n kiep ha't gehad.." De mister lot heure dèttiej daor niks
vies van is.
D'r gön weeke vurbij en d'r gebeurt niks. Op 'ne keer ès Jèntje 't bord
üit mag veege, zi' de mister: "Ik heb nooit meer iets vernomen van die
beloofde kip, Jantje?" "Ooh diej hen, mister, mar diej is nog goewd
beeter geworre!"

IRA, Pirke Donders en
Koffieklèts
Hee, heddet al geheurd van al
diej beveiligingen in D'n Bosch
in verband me' dè IRA-procès.
Daor rond juustisiej is alles ölling afgeslote. Ze zen bang vur
bomönslage van diej Ierse terroriste. En op de vurkant van
onze krant zaagde de verslaggeever van Umroep Brabant, in
de weer vanaf de kèijbaand!
Ge wilt ze nog korter? Jonge, dè duu men nouw écht on 'n aauwverwets gevangeniskapsel denke. Mar de klant bleft kunning. Wè zegde?
Wèl hèndig van de zommer... Gij ment dè't toch nog zommer wordt, 't
Lekt d'r anders nog niks op en ik zö' vurloopig buite mar 'n muts
opzette me' zö'n kaol knikkerke. Ge zult anders 'n klets vange; 't he'
g'rdomme van de week nog gevrorre! We zulle Johan Verschuren 's
belle, want dè weer wèttiej de leste daag makt, hurt 'r niej thuis.
Mar d'r kommen ok vredelievende dinger nor D'n Bosch hé. Pirke
Donders is irgiestere in de Sint Jan onthuld! Skön, hé! 'nen Échten
Brabantsen heiligen uit Tilburg. Pirke Donders duu nog wonders egge
d'r mar in geleuft, zegge ze b'ons en dè's natuurlijk zö waor ès iets.
Toen 'n snotneus uit ons buurt vertelde dèttiej niej in wondere geleufden umdèttiej niej wies wè dè ware, kriejg iej van vaojers meej 'n
oplawèij. Toen vroewg d'n aauwen of 't zeer din. De kleine jankte van
"jaa". Es't gin zeer ha' gedaon, dan waar dè nouw 'n wonder geweest
zin d'n hardhandige vaojer. (Dees moete Nol van Roessel 's heure
vertelle.)
Hee, wè hange d'r wer veul vlagge buite, wor. Allemöl vors geslaagde
leerlinge diej dalijk wir nor 'n aander skool gaon of zoo al meej de
WW in kunne, ochèrrem. Meskien wor 't toch oit beeter, mende gij en
gij göt lekker meejfiste? Hee, ge kunt te zondag nor 't jaorlijkse stadsen dürpsumroepers-konkoers in Ravestein, wor! Daor haauwe ze 't
kampioenskap van Brabant me' de Gaauwe Koffiepot ès wisselbeker.
Ze komme van wijd en zijd en ès't goewd is, kunde'r veul skik hebbe.
Groot gelijk, egge göt, mar ge zult wèl opvalle me' oewe kaole knik-

Plisiej beus, homo's blij
Hee, heddet al geheurd? De
plisiej is wer in 't nieuws, wor.
De een week wille ze 't pistool
afvatte en de week d'rop doen
ze d'r 90 üit in onzen hoek. Dè
zal toch te koste gaon van de
veiligheid. Arige wirreld ok; d'r
zen d'r nouw al veulste wéinig
en wè doen ze dan daor in Den
Haag? Ze goie d'r zö'n klein
honderd üit "urn tot 'n beeter
verdeeling van de werkdruk te komme". Zoo hiette dè offisjeel. Zo'
zönne minister èiges wèl tot tiejn kunne telle? D'r is teveul werkdruk
en um dè beeter te verdèile doen we 't dalijk vort me' minder man.
Dè is nog 's loogica!
Kik, ik heb hier goei klandiziej in de zaak en um de waachtted te
bekorte doe ik 'r m'ne knecht üit...!
D'r wordt al on alle kante geklaagd over toewnimmende kriminaliteit
en dè zal nog wèl érger worre, want vur surveillans he'n ze bij de plisiej
strakken al hülemöl ginnen ted mer.
Hee, gij wilt toch niks aparts me' oew kapsel?
Coupe soleil of zoo? Want vandaag begint offisjeel de zommer, wor.
We zen alwir on de langsten dag toew! Nee, buite merkte daor niej
veul af, mar 't wordt strakke beeter.., hope we. Ooh, mar niks zommers
make me' oew haor...
Heddet ok al geheurd van d'n bürgemister van Oss? Diej wil gön
traowe me' diej van His? Of waar 't me' d'n bürgemister van Berge?
Wè zegde, he'k dè ölling verkeerd? Ik mèinde toch dè'k zowiets ha'
heure verlüie... Ooh, gong 't over homo-huwelijke? Ja, iets waar d'r
toch on de hand in Oss. 't Is ginnen échte traow, mar ge komt wèl in 'n
traowregister. Van Vèldhuize noemt dè 'ne vriendendienst... In Oss
meuge dalijk de osse nog traowe.
Hee, ge kunt mèrge nor 't Midzomernachtfestijn in Nisseroi, wor.
Hillemöl gratis! En mèrge en overmèrge kunde ok nor de tiende
jaormèrt "Nuland hi wè" in Maosdonk. Gij stöt 'r skön zat vur
op.

Vakansie
't Is wir vakansietijd. En ok al
is't zoo dè'k èiges ginne vakansie nóddig heb, dan nog krijg ik
'r me' te make.
't Is ummers zoo dè de tent
hier dicht moet umdè de
knecht op vakansie wil en de
miste van m'n klante zitten in
Spanje en ok ons vrouw wil de
leste jèrren wèl 's weg.
Dè gif me 'n gedonder vur
dètter dan 's bepöld is, wor we hene zulle doewn! Ir ge alle reisgidse
vort durgenommen he't, is oewe vakansie vurbij...
D'r zen gidse me' raodgeevingen, nuttige wenken en alarmnummers
wor ik al niej goewd van wor ès ik ze leeze moet. Wè ge moet doen
egge oew pas of rijbewijs of betaolkaarte kwet bent. Wè ge moet doen
egge ziek wordt, diarree of 'ne zonnesteek opgeloopen he't. Hoew te
handele egge gienswijd onverhoopt 'n ongeluk kregt... Jonge, jonge,
denk ik dan, wè ben ik blij dè ik niej nor dieje zèikwürmenest op de
Costa Brava hoef!
Sommigte zitte daag in d're wage te bakken um daorgiens tussen al dè
halfverbrand volk wijer te braoie. Ze gön d'r in 'n tentje zitten èrremoeie en komme dalijk kaolverbrand wir truggejakkerd um 'r 'n ölling
jaor wir tege te kunne. Ja, ge moet 'r tegekunne...
Niks vur ons. Nee, wij vatten op 'ne mooien dag de fiets en krüipe bij
'n landelijk kafeeke lekker onder de lendenboom en laoten ons eigen 's
aauwverwetst verwenne.
Ès wij dan 'saoves wir nor huis toew drülle dan he'n we lekker ons
büikske rond en denke dè we d'r wir 'n hil wijl tegekunne, mar ès 't
'saanderdaags wir mooi is, dan fietse we d'r wir op üit en dè doen we
nouw al jörre zoo en dè bevalt toch goewd. En iedere keer stön we d'r
wir af te kijke dètter zoveul skön en lekker dinger vlak in de buurt te
vijne zen diej we nog niej eer wiesse.

Joggen & trimmen
Hedde't geheurd; dè jogge is
himmel niej gezond, 't Is kèijgevorlijk.
Diej dikbuiken op renfietse diej
d'r eigen üit de naod trappen
um in hulliej stamkruugske wir
op öjjem te komme, dè kan
toch ok niej goewd zen. Èsse
twee uurre "gestoempt" hebbe,
dan ligge ze 'nen halven dag
vur pampus...jonge, jonge, geleuft dèttè goewd is!
Ès ik 'r zoo wir zweetend wè zie henekwakke, dan denk ik wèl 's: "mins
go toch gewoon werke!" Ik ken d'r diej nor d'r wérk doen me' d're
wage èn dan gaauw nor huis doen um diej e zelfden afstand te "jogge"!
Wè'n wirreld, wanne.
En dan ligge ze zo wijd te loope en komme ze thuis zo muujg dèsse gin
pap mer kunne zegge en dan hebbe ze wèl zö'n vijftien kilemeeter hard
geloope en zuke ze thuis d'r èige suf nor de afstandbediening van d'n
tilleviziej!, want diej en inne stap kunne ze niej mer zette...
Snapte gij wurrum zonnen aktieve, sportieve jogger zö'n gemakzuchtig
ding nöddig he'? Dè valt toch niej me' mekare te rijme!
En dè hardloope is me 'n illegansiej, diej wandelende jogpakke!
Ammel van dè ruim flodderspul dètter gelijk eeve frotterig bijhengt!
Nee, vur de verfraaiing kunne ze ok grust binneblijve...
"Ik wil niej veul zegge", hurde-n-ik Bert d'n Boer pas nog tege zonnen
opvallend gekleejden trimmer grijnze, "mar ge skènt hil de netuur!"
Ja, van d'n andere kant zen wij ruimdenkend zat, hoor. Ze meuge grust
jogge van men, mar 't is gewoon nerres goewd vur èn nog heel riskant
ok, dè wi'k mar zegge.
Kik, èsse niej al overhoop gereje worre, dan krijge ze wèl 'nen attack
èn volges men waar dè noit de bedoeling. Oew èige gezond jogge; daor
geleuf ik gin een fluit van.
Niks vur men um oew èige kapot te loopen um 'n bietje langer te
leeve...

D'n tour
Hee en toch eindelijk gögget
zommere, wor. Nouw de jong
d'r de skool bekant op he'n zitte en de miste minse on vekansie toew beginne te rake, nouw
wor 't weer vur de korte boks.
Za'k 'r dürrum mar 'n bietje
extra afdoewn? Goewd üitdunne en inkorte mar. Prima!
Wè wor 't dalijk spannend,
wor! D'n Tour de France begient mèrge me' de Proloog en daor zo' al 's goewd 'ne Neederlander
goewd vur d'n dag kunne komme. Wij he'n ummers 'ne Breukink en
'ne Nijdam en Maasse en netuurlijk onze Gertjan niej te vergeete! Mar
Theunisse wordt meer 'nen troef vur de berge denkte ok niej? Hij is
wèl ölling trug, d'n beul van Berge, wor! De ronde van Luxemburg
gewonne en daor in 't züie dè mijnecircuit en te zondeg hattiej ok nog
hèndig kampioen van Neederland kunne worre...
Toch plezierrig dètter alledaag gefietst go worre nouw 't voetbal stil li'.
Vur de tennissers ister netuurlijk Wimbeldon, mar vur ons kümt nouw
't wielrenne toch wijd vurrop. Ge kunt kommende weeke steeds d'n
etappewinnaar raoie bij Umroep Brabant. Dè's 'n skön spèlleke wor
d'r veul on meej gön doen. Ik denk dè'k m'n geluk ok al 's zal pr'bere.
Ik mèin zeker dètter wir verskèije Neederlandse overwinningen op
komst zen. Wè denkte van onze sprinter dieje Poppel. Diej is ok wir in
vürm en dan zen d'r wéinig diej hum kunne haauwe.
Hee èn Rosmöllen is wakker geworre. Ik hasse 'n bietjen opgestukt en
dè he' geholpe. Ze gön temiddeg me' 'nen hoop busse pröttestere en
dimmestrere tege de annexatie bij D'n Bosch! We zö'n gèire ziejn dè't
holp, want we zien ons aauw geborteplöts ok niej gèire van de kaart
rake. Dalijk wor ik potdomme nog Bosschenaar van geborte! Dè kan
niej kloppe. Daor is m'ne mond noit grot zat vur.
(Einduitslag Tour: 1. Indurain 2. Bugno 3. Chiapucci. Beste Nederlander Theunisse (13). Breukink en de hele PDM-ploeg ziek naar
huis.)

Over 't vak
Ooh, gij komt niej enkel um te
knippe mar gij zoudt ok gèiren
't een en 't aander weten over 't
kappersvak. En dè is vur de
skool.
Ja, dan zedde wèl on 't goei
adres. Ge moet me trouwes
uurst mar efkes zeggen hoew
ge diej haor van oew gèire gehad ha't, dan hoeve we 't daor
al niej mer over te hebbe.
Goewd kort? Millimeetere? Ooh, niej zo kort, mar wèl korter ès halflang. Witte wè, we beginne gewoon en dan meugde dalijk zeggen of 't
zat is of niej. Alleen ès ik ze te hard vat, moete wèl um hulp beginne te
roepe!
Nouw dan zumme 's wè over ons vak vertelle.
't Kappersvak is heel oud in alle geval; in de Egyptische pyramides
he'n ze al kappersgrèij gevonde en ok bij de aauw Grieke en Romeine
ware d'r al barbiers. Dè ware wèl slaven in diejen tijd. Soms denk ik
wèl 's dètter wè dè betreft ok niej veul veraanderd is. Vurral ès de zaak
hier te vol zit, krijg ik wèl 's dè gevuujl...
In onzen hoek is 't kappersvak vurral opgeleefd in de Middeleuwe.
Toen wiere de barbiers nogal belangrijk ok, want ze ware dik behalve
haorsnijer ok chirurgijn en dè waar dus zö'n bietje volksdokter. Toen
dè verbooie wier, gonk 't me' 't kappersvak vanèiges hard aachterüit.
Mar gelèijelijkön is de kapper uit 't dal gekrope; tot vur de zestiger
jörre hattiej wir 'n goei bestaon in 't knippen en skere. In diejen tijd
hattiej nog vaaste klante diej eiken dag kwamen um geskorre te worre!
Dè is niej mer. Al diej neij skeerapparate he'n d'r vur gezürgd dètter
nog mar wéinig klante me' de skars geskorre worre en ok de mödde
van de lang haor he' de kapper gin goewd gedaon. Daor he'n we bij
aow ginne laast af, want kikt 's wè 'n skön kort küpke ge nouw alwir
he't! En nouw witte meejpesant ok mooi wè over ons vak.
Kümt dè nouw in ülliej skoolblad? En hoew hiet 't stukske strakke?
"Geknipt vur d'n Echo." Dè 's sUn.

Ludduwuddu
God minse, wè he'k dees week
toch geleje. Nee, niej van diej
por wèrm daag. Nee, ik ha'
zönne laast van liefdesverdriet
en nödderhand he'k m'n èige
toch zeer gedaon! Ja, ik ha' geheurd hoewdègge dè 't beste
kwet kost. Dus ik he' geprobeerd um 'r bij ons de püi
üit te rij e, mar ik heb enkelt
mar zö'n sportfietske en dè is
me toch öngekomme! Mar goewd dè'k de kommende daag de tent
toch dicht heb want ik zit vurloopig wèl efkes me' bèij m'n èrm in 't
gips. Ik kan m'n èige nog ginnins niej mer fesoenlijk skere...
Ja, ik heb twee grof vurbilde gehad wor. Daor in de Zwollestraot in
D'n Bosch bevubbild. Zo stom dè'k uurst ok nog de geevel van de
buurre gevat ha', waar ïk niej! Ik ha' enkelt gin zwaor materieel bij de
haand.
Hee en hedde al geheurd wor ze van Liefdesverdriet 'n skön stuk
gemakt hebbe? Op de kommenden Boulevard in D'n Bosch! Dè spektakel begint vandaag! Ge he't daor 'ne Guido Belcanto diej z'n èige d'n
ambassadeur van 't Rijk der Liefde noemt. Diej zingt daor de kommende week over liefde en verlanges en zoo. Vandaag begint d'n
Boulevard al me' onder meer La Fura me' 'n spektakelveurstelling in
de Meierij hal op de veemèrt.
Mar d'r is veul meer te doewn; mèrge begint Winnie de Poeh bevubbild al in de tent in d'n hof neeven 't Casino. Mar d'r is vanalles meer
zoowès 'n danspaleis en 'n Cantina Mobile.
Ik zal d'r dees jaor dus niej zen um öngepaast te knippen en te skere.
Ik moet èiges uurst mar 's üit 't gips zien te komme. En witte wè nouw
ok nog zo verveelend is? Dè de verzekering moeilijk duu over de
vergoeding van m'n k'potte fiets. Sommigte instansies vuule vandaag
d'n dag ok niks mer on, wor.
Krek ès dieje plisiej diej diej gaste op de bon slingerde umdèsse
muggelarve vongen üit d'n Hèrtogswittering.
Zö'n muggezifters, diej zö'k 's gèiren in de skeerstoewl hebbe!

Kamperen en fietsVkansie
Heddet al geheurd van dieje
mins diej daor in Haore in de
kerk laag? Niej, mar daor is
toch gruwelijk veul over te
doewn geweest.
Nee, hij laag daor niej umdè't
zo lekker koel is of umdèttiej
godsdienstwaanzin he'. Nee, hij
moes uit z'ne zommerbungalow
op de Noenes. Daor hattiej 't heel jaor rond gezeete zonder vergunning en nouw ister beslist dèttiej 'weg moet. Mar hij vuulde al nattigheid en dürrum is ie üit protest in 't kerkportaal gön ligge en nödderhand bij 't gemintehuis, want hij vendt dè de geminte vur aander
onderdak ha' moete zürge.
Mar in Haore vijne ze dèttiej lang zat d'n tijd he' gehad um ön 'n
. aander onderkomme te kunne kommen en zodoende he'n ze nouw in
Hoare 'n neij bezienswaardigheid.
Kamperen in de kerk, dè hoeft toch ok nie, zödde zegge. D'r zen goei
campings zat in de umgeeving en diej he'n denkelijk 'ne goeie me' dees
daag, want 't is van de zommer nog niej zo slecht geworre, wor. Ge
hatter diej 'r mar 'ne kaoie kijk op ha'n, op onze zommer, mar mooi
ongelijk gekrege! Nee, ik he't wir goewd geskote; lekker op v'kansiej in
èige laand. Wij he'n al hil wè afgefietst. Ik he' van de week nog 'nen
toer nor Hellevert gemakt um 's 'ne keer nor diej fietsehulpkiste van
d'n ANWB te gön zuke, mar niks gevonde, wor. Nouw he'k èiges zö'n
ripperasiedeuske ön m'n zaol en ik kan m'n èige dus toch wèl redde.
Mar van d'n andere kant: wè hedde ön 'n hulpkiest egge niej wit dèsser
is?
Hee en D'n Bosch kreg 'n helikopter-vliegveld. Dè zal wèl Hèrtogshave
gön hiete. Kunne ze toch mooi de locht in, wor. Ik ben d'r blij me'; kan
ik strakke vur 't knipkonkoers nor Parijs mooi op de Pèttelder instappe!
Hee, ge kunt nog efkes nor d'n Boulevard egge somteds al eer de hogt'
in wilt en wè denkte van Geffe kermis?

Drèije
Heddet al geheurd van diejen
èrmen bürgemister van Vught?
Diej zal nö z'ne vakansie van
'ne kaauwe kermis thuiskomme! Diej Molukkers vraoge mar 10 mille skaoivergoeding umdèttiej onnöddig
"grievend" gepröt he' over dieje
Panitia. "Niej geloofwaardig"
skijne de zeer woorde te zen
geweest... en vur 'nen bürgemister telt dè ekstra zwaor umdèttiej mistal d'n indruk wekt de
wórrend te spreeke! 'nen Bürgemister mag enkelt "nétte en beschaafde
woorde" gebrüike. Goewd dè wij gin uursten burger geworre zen!
Affijn, De Graaf moet 'r z'n èige mar üit zien te drèije.
Hee en Brabants Bont is vanmèrge me' 40 man stérk nor Kopenhage
vertrokken um daor te gön volksdanse. Diej dansgroep timmert nog 's
on de weg! Ze zen al nor België, Duitsland, Polen en Portugal geweest,
mar nog noit ware ze op d'n Deensen aquavit verzocht en nouw nog
wèl vur 'n ölling week! Ze gön daor same me' 14 aander nationaliteite
dansend d'r rundjes drèije me' poffer en pèt en op de klompe. Ja, ik
weet dè allemöl haorfijn umdè'k d'n oprichter, Henk Verhagen, hier
èiges in de klandiziej heb. Ik heb hum nog ekstra geknipt vur dezen
trip. Bravo Brabants Bont!
Ja en dan gö' eindelijk de voetbalkompetisiej wir drèije. Wè zö'n d'r
diej twee in onze regio van gön bakke? B W D'n Bosch heget al over
'ne periodentitel èzzof diej vur 't oprape li'.
Nouw 't is te hope vur hulliej dèsse wir 's 'nen topper of subtopper
worre. Afgeloope seizoen waren 't eer tobbers.
Wor ze wèl wè beskèijener klinke, dè's in Oss en daor zitte toch de
échte Top-pers, wor! TOP kümt pas kijken in 't betöld voetbal. En toch
wittet noit. Kekt 's nor dè RKC. Wiej ha' dè tiejn jaor geleje nouw
gedocht?
Ik ben niej érg optimistisch. Men val 't op dè ons clubs bèij kiepers ès
trainers he'n: de Pluijm en de Skrijvers. En diej wete wèl hoew d'n bal
d'r üit gehaauwe moet worre, mar ge he't 'r wéinig onder diej de
gaoter in de nette skiejten ön d'n andere kant. Hopelijk krijg ik strak-

Visvrij
Hee, heddet al geheurd? Ge
zult de kommende daag niej in
de knaal hoeve te gön visse.
Nee, niej umdè't zö heet is dètte vissen 't zweet in d'r oogen
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hebbe van de hèt dèsse niej
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zö'n bijte. Nee, daor he'n ze
me' grof materieel gevoeierd.
Daor tusse Vèghel en Skendel
he'n ze 'nen öllinge meelwage
de knaal ingereje.
Wè zegde, gödde gij ön de Maos of in D'n Biesbosch visse? Ja, mar
daor kan 't in dezen tijd ok gevorlijk zen, want daor skijne onbemande
botjes in de rondte te vliejge en daor koste dan wèl 's gaauw üitgedobberd zen. Ooh, hedde gij d'r nog gin zien vliejge...
Hee, vur de miste minse is de vakansie al wir vurbij, hé. Mar onze
knecht is nog steeds niej trug op de zaak. Hij is wèl thuis mar nouw is
ie ziek. Hij ha' nog 'n skön bloote kaart gestuurd van z'ne camping
daor in Zuid- Frankrijk, mar hij makte men d'r niej lekker me', want
d'r ston op dètter 37 graden in de skadoew waar. En nouw is iej
truggekomme en littiej ziek thuis. Nee, ginne zonnesteek, ammel ön
d'n dunne en ölling van slag en zoo.
Ja, dè's ok niks op diej campings. Zö druk dègge 'n half uur moet
waachten um oew èige te kunne skere, waachten um te doesje, waachte vur 't hüiske. Dieje knecht van ons is me' meer stress truggekommen èsdèttiej gegaon is! Hij zal nog wèl 'n wijl nöddig hebben um bij te
komme...
Hoew lang wilde ze hier haauwe? Wè korter toch? Goewd, doeme
toch. Ik noem dè me' dees daag d'n coup Gorbatsjov. Veur goewd kort
en 'n bietje frivool ön d'n aachterkant en dan wè Jeltsin-zjel um 't af te
ronde zoodè de tegestanders üitsküive.
Hee en nouw zal d'r ok nog 'n neij tulp in D'n Brand wortel skiejte,
want de Tulip kompjoeter-febriek go' dus toch niej nor Ierland. Zal
D'n Bosch toch blij me' zen. Gögget nie dur, dan visse ze aachter 't
net.
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Dreug, mar niej overal
Hee, heddet al geheurd? Dezen
augustus is de drugste mond
van d'n hillen euw; dè hè' onze
weerman, Johan Verschure,
èiges üitgemakt...
En de boerre mar klage; de
mais stö' op veul ptótsen al rijp
op 't veld. Wè zegde? Klage
boerren altijd? Ja, mar d'r is ok
lichelijk iets dè niej dugt vur
diej groote bedrijve van tegeswörrig, wanne.
Vur men is 't 'ne goeie zommer en ge zult men niej heure klagen over
drugt, want ik haauw m'nen èige rifferènsie-gewasverdampingsgraad
wèl in de gater.
Hee, wor 't de leste daag niej zo dreug waar, dè waar in Boekei, wor.
Ons Tinuske van Moorsel hagget toch wir gelapt, wir wielrenwirreldkampioen en deze keer nog wèl op de weg!
Hee en wè men ès kapper dan alted opvelt hé, is dèsser zo verzorgd
uitzie. Diej meid diej rijdt reklame vur ons vak zonder dèwwe d'r iets
vur hoeve te doen! Mar ik doe wèl wè trug, hé; ik ben bij de fanclub
gegaon en ik heb hier al 'n affiesje van heur op de raom hange.
Ik denk dè'k nouw ok 'n coup Leontien in go voere; ok vur manne,
toch mar me' 'n stèrtje! Niks vur aow? Hier aachter gewoon wè deur
laote groeie? Hèndig man en niej alleen vur kappers.
Wè denkte van Kuuroord Sinttunnis? Daor bij Oploo he'n ze 'n
thermische mineraalbron öngeboord me' wötter van 31 grade. En
nouw wille ze daor vurrai Duitsers nor toew trekke. Diej he'n nogal
gèire de kuurre, zoo 't skent.
Hee en de skole gön eindelijk wir beginne, 't Is wir host krek ès vruger:
augustus vakansie en september wir nor skool.
't Zal 'n hil gerustighèid zen hier ès al diej jeugd overdag wir onder de
panne is. M'ne knecht ister eindeüjk ok wir, mar nog niej ölling d'n
aauwe. Hij ment dèttiej eigelijk nog 'n bietje vakansie moes hebbe...

Inlevere
Hee, heddet al geheurd? De
plisiej van Vught, Haore, Helvert, Esch, Boksel en Liempt
go' samewerke. Nouw zulle ze
nóg meer en beeter "service"
verleenen ès uurst. Dè he'n ze
in Oss niej nöddig; daor slön de
aauw krabbers mekare me'
hondekettingen 't ziekenhuis in
zonder dètter plisiej on te paas
kümt. Dè samegaon van de
plisiej is overiges gin bezuiniging; 't is gewoon meer "efficiency", zegge
ze.
Wor ze wèl zulle moete gön bezuinigen is in de land- en tuinbouw.
Want me' al diej drugte zal 't daor ginne vetten bètteram worre.
B'ons in de salon is 't trouwes krek ziezoo dègge on de vette kapsels
kunt vuujlen en ziejn hoew dreug en heet 't buiten is. Ik zal diej van
aow um te beginnen ok mar 's in de sjampoo zette. En dan strakke
lekker kort.
Mar diej boerre diej klage wir wè af, wor. Zönne leege wötterstand,
zönne kaoie mais...
Ik laas dè 't inkommende van verskèije boerre dees jaor wèl me' 30
procent umblig gegaon waar! Nouw waar dè nog mar 80 duujzend op
'n jaor. D'r zen jörre dè'k 't niej haol...
't Kümt 'r op neer dèttie zelfde boerre vurheen wèl goewd ware vur
meer ès 'n ton!
Nee, dan he'n diej in 't onderwijs meer reje tot klages. Diej he'n dees
week wir vur de vol klasse stön te zweete en diej beure gemiddeld nog
niej de helft van dè boerresalaris en nouw is Ritsen al wir on 't
bezuinige zonder dèsset wete. Götter mar on stön me' diej jeugd van
vandaag vur diej por cènte!
Ja, 'n bietje millij me' d'n boer he'k ok wèl. Dè kümt eigelijk durdè 't
bij hum de lesten tijd ammel tegezit: d'r is bevubbeld tegeworrig vier
mond levertijd op de neije Mercedes...
Witte trouwes wè 't verschil is tusse 'ne grooten boer en 'ne kleine? 'ne
Kleinen boer waast z'ne Mercedes èiges! (En dalijk ister nog ginnins
gin wötter mer üm diejc Mercedes te waassen, ok niej!)

Harten troef
D'r zen d'r diej nouw bekant
niej buite dürve te komme,
want vandaag is't 'nen ongeluksdag volges hulliej: vreddeg d'n dertiende! Ze zitte
dees jaor goewd want d'r kümt
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D'r zen dus verskèije klante
diej vandaag niej nor de salon
dürve te komme, want knippen
en skere kan ók heel gevorlijk
zen, mèine zèlliej.
Gelukkig hedde ok nog gewoon nuchter minse, krek ès gij. Zegt 's wè'k
vur oew doewn maag; iets bezunders of gewoon mar d'n aauwen tuk?
Gewoon is gèk zat, zegde? Gelijk hedde... Nouw brengde me wèl meej
op 't gekke getal, mar daor wö'k tege d'n elfde van d'n elfde nog 's op
trugkomme.
Hee, hedde gij al geheurd van de aksie Harten Troef? Niej? Dè's diej
kampanje van de GGD in ons Stadsgewest um de minse wè bewuster
en gezonder te laote leeve. Hier in d'n hoek zitte ze me' de hart- en
vaatziektes mar liefst tiejn percent boven 't landelijk gemiddelde en in
D'n Bosch zitte ze daor nog wir 's tiejn percent bove. Eindelijk 's iets
worbij d'n Bosschenaar bovenön stö', och èrm! Zö' dè nouw komme
dur diejen Boergondiese "lifestyle'? Skent hillemöl niej zö gezond te
zen; veulste vèt eete, te wéinig beweeging, teveul rooke. Kik, egge dè
allemöl doet dan ister nogal vruug d'n troef uit en dürrum duu Harten
Troef nor de skool, de bedrijfskantines en zoo um 'r verbeetering in te
brenge. Albert West helpt ok meej!
Hee, ge kost te zondag mooi nor de Parade komme. Wè daor te
doewn is? Vanalles; d'r stön wèl twentig kraome van alterhande kultureel instellinge, mar ge moet nor Parade 17 zien te komme. In dè pand
zitte diej e zondaggemiddeg de beste skrijvers van Brabant um te sinjere.
Cornelis Verhoeven en Geert van Beek en Frans de la Cousine zette
gèire hulliej handteekening in 'n spissjaal buukske van 't Noordbrabants Genootskap. D'r zit ok nog 'nen halve kapper...

Ons OMO-fist
Meugde ok op fist? Nee, hedde
gij gewoon 'ne vrije vreddeg en
witte gij niej welk fist?
Vandaag wordt 'r gevierd dè't
OMO 75 jaor bestö'. Nee, dè's
niej dè wasmiddel; dè's Ons
Middelbaar Onderwijs. Onder
diej stichting vallen onnürm
veul middelbare skolen in Brabant. Urn d'r 'n por in onzen
hoek te noeme: 't Sint Jans,
Jeroen Bosch, Beekvliet in Gèssel, 't Zwijsen in Vèghel, 't JRC in
Boksel, Merlett in Cuijk, Elzendaal in Boxmeer, Rodenborch in Rosmölle en 't Maasland in Oss.
Op al diej skole wordt vandaag gin les gegeeve, want al 't personeel,
rektors, lerare, Toa's en konzjèrzjes, zitte te fisten op 't Autotron in
Rosmölle. Dè's denkelijk symboolisch bedoeld, daor bij 't huis van de
toekomst, want um diej aauw duur auto's zal 't wèl niej gaon.
Ik weet dè umdè onze jongste op 't Zwijse zit.
OMO, dè's toch 'ne goeie naam vende ok niej? Dè ons dè bevalt me
wel. Wij praote van ons vödder en ons moeder, van onzen Harriej en
onze Gèrrit, van ons Nèllie en ons Gèrrie, van ons vrouw en ons jong.
Ja, ok van ons vrouw en dè beteekent dan gewoon men vrouw,
jaNouw we hier toch bezig zen; wè zumme on ons haor doewn? 'n Bietje
bij en bij..? Dus toch mar wè kortwieke zoowès gebruikelijk?
Veur zen d'r vort veul haor 'weg. Gij he't wèl 'n heel hog vurhoofd
gekrege. Wè zegde? Wor hèrses zitte kunne gin haor groeie?
Mar gij meugt niej nor dè fist? En ik docht dè gij in 't middelbaar
onderwijs zaat! Ooh, valt de skool niej onder OMO? Ja, dè kan ok
nog. Hee, mar dè mooi kapsel kunde strakke wèl op 'n aander fist
laote ziejn! Bevubbeld op dè volksfestival in de Jacobahal in Den
Dunge, kommende zondeg. Dè's vur iedereen gratis toegankelijk en
daor komme groepen üit Duitsland, België, Limburg en Brabant en dè
drèijt van 11 tot 5 uurre. Daor koste gij 's mooi reklame loope vur men
kapperszaak. Me' zö'n blinkend kfipke doede dè host vanèiges al.

Geknipte maiskneuzer
God, wè is't tegeworrig üitkijke
geblaoze, wor.
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Ja, dè is 't eigelijk alted wèl,
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mar nouw toch wèl ekstra,
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nouw diej boerre me' dè groot
materieel onderweges zen vur
d're mais.
Uurst moes 't ammel reegene
en nouw reegen 't en help 't
niej mer. Nouw moes 't eigelijk
wir dreuge um overal goewd op
't laand te kunne me' diej onnürm kneuzers.
't Is dees jaor niej hèndig goewd vur d'n boer. Ik he' geheurd dè de
miste ok niej mer bidde, mar enkelt nog klagen en grijnze! 't Skent ok
dè d'n boer nouw host he' gekregen umdètter nog veul meer nattigheid
moet valle volges Johan Verschure.
Ze he'n tegeworrig ok al spotjes vur diej landbouwwerktuigen um de
minse wè oplettender te make. Krek zoowèster in 't begien van 't
skooljaor vur de jong op straot geworskaauwd wordt. Mar wè diej
skole betreft is't hier in 't züie mar arig gesteld, vende ok niej. Ze zen
amper on de gang of daor kümt alwir de hèrfstvekansiej on. Diej vrij
daag zitte zoo toch veulste kort bij mekare! Wè zegde? Ooh, vent dieje
van ülliej, diej nog nor skool go, dè niej? Ja, dè geleu'k aachtermekare.
Hee, wè doen we; 'n hèrftsküpke me' veul uitval of 'n winterkapsel vur
ekstra wèrmte? Toch mar herfst mende? Ja, dè paast irlijk gezeed ok
beeter; ge he't al wè natuurlijken uitval van oew èige! Dè gif niks; dè
hurt gewoon bij 't leeve! Kekt mar nor men; ik hesse ok niej mer
gelijk. Ja en nouw hoefde niej zö glaozig te kijke; we he'n 't hier enkel
over haor, wanne!
Gods, wè make diej loonwerkers wir lang daag, hé. Ik ha'r hier giesteren inne in de stoewl me' 'n vracht haor diej in gin weeke wötter
geziejn hè'. Hij waar denkelijk ok kèijmuujg, want toen ik 'm geknipt
ha', bliejf iej in de stoewl zitte en 't liejk wèl of iej sliejp. Affijn, ik go'
zoo diej haor mar wè on 't opveege en toen zi' dieje loonwerker innins:
"Diej van men hoefde niej op te veege, diej loope dalijk vanèiges 'weg!"
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Ons Paula in 't botje
Gods, nouw go' ons Paula toch
traowe! Dè's groot fist daor bij
Umroep Brabant Noord-öst.
Paula diej viel ons al meej op
toen wij ons salon bij Umroep
Brabant dinne opene. Ginne
wonder; diej meid he' zö'n skön
haor! En dè niej alleen; ge kunt
'r ok lekker Brabants me' buurte en dè hedde tegeworrig niej
zuiver bij de Umroepe, wor.
Ge kunt on Paula's ok alt' nog nèt heure dèsse van dees kante kümt en
dè vijne wij 'n groot komplimènt. Wij heure nouw immöl gèire gewoone praot zonder diej ellendige rasp-klanken uit 't weste diej oew meer
on 'n keelziekte dan on praote doen denke.
Paula is ok gewoon 'n sympathiek durske zonder kapsones en dè's krek
't merk vur veul Brabantse luisteraars. Vur Dree de Kapper ok.
Wij zulle noit vergeete hoew wij d'n uurste keer d'n beste al skön
opgevange wiere dur Paula's. Wij ware toch nog wèl 'n klein bietje
zinnoewèchtig diejen alderuurste keer. Mar Paula diej gaaf ons 'n
kumke theej en buurtte 'n pepke en toen wiesse we al meej dè we d'r
goedzat d'n aard zö'n kunne krijge.
Dè hope we nouw ok vur heur in d'ren traow. Dèsse goewd d'n aard
mag hebbe en veul geluk zal beleeve in dè verbond dèsse op de vierden
oktoober me' d'ren blonde flits ongö'.
Wèl 'nen arigen datum um uit te zuken eigelijk, mar allee, daor wille
we ons èige niej me' moeie, want daor he'n we niks me' te make. Toch
mèin ik alzeleeve dèttè wirrelddierrendag is en dan doen wij alted 'n
bietje haotelijk en strijelijk klante fielesitere me' dieje verjeurdag.
Dürrum zulle we hier mar efkes ekstra zegge dèwwe nouw 's 'ne keer
niks haotelijks bedoelen ès we Paula's en heuren bruidegom van harte
proficiat wense vanuit ons salon! Ok names ons vrouw en ons kijnder.
(En ik ben natuurlijk wèl benijt hoew ze vandaag gekapt is, want ze is
niej bij ons geweest.) Veul geluk Paula en Ron!

Wirrelddierrendag
Hee, p'rficiat, wor! Wite gij niej
worme'. Mar 't is toch 4 oktoober, wirrelddierrendag!
Za'k oew 's skön vertroetele
me' 'n spissjaal fistelijk kapsel.
Veul krullekes en 'ne sierstrik
um' 't af te ronde? Ooh, gij
moet ginne flaowekul en ginne
poespas on oewe kop? Ikke
eigelijk ok niej. Mar ik docht
efkes dè'k op de fistdag van d'n
heilige Franciscus wèl 's 'n uitzondering kos make. Welken heilige?
Franciscus. Ge wit wèl diej en heilige diej kos praote me' de vogels en
de visse en diej zoveul hiel van de skepping dèttiej overal God in zaag;
in de bluumkes, de beesjes en 't weer.
Dieje Franciscus hagget over mijn "broeder ezel" en "zuster zon"! Ja,
me' diejen broeder ezel bedoelde-n-iej niemes behalve d'n ezel èiges,
hoor.
Vandaag worre d'r veul dierren ekstra verwend en op z'n eigen is daor
niks tege, want d'r zen heel veul minse diej veul plezier on 'n huisdier
beleeve. Enkelt ès zö'n dier overdreve vertroeteld wordt, dan krijg ik
daor alted moeite me'. D'r zen d'r zat diej meer me' d'ren hond
ophebben ès me' d'ren medemens en dè's toch wèl 'n bietje 'n verkeerde wirreld. En ik skiet hillemöl in m'ne pin ès de middestand daor wir
op inspringt: "Verwen uw poes eens op werelddierendag!" Daor geuget
hillemöl niej um diej kat mar um d'n duit... Kik, ge moet van zönne
bezunderen heilige nouw ok wir gin al te romantisch en lieflijk bild
make, want dan wor 't meej zo onecht.
Nee, ik maag dieje Franciscus wèl mar dan veul meer umdè't zonnen
blij en optimist moet zen geweest diej de wirreld alted van de zonnige
kant bliejf bekijke wètter ok gebeurde. Daor kunne wij nog wè af lere!
En dè is vur ons minsen in dees hèrfstdaag eigelijk heel welkom,
mende ok niej.
Hee, ik kijk 'r hier aachter al wè deur. 't Is krek 'n kruinskeringske. Ge
begint toch al wè op d'n heilige Franciscus te lijke, gij!

't Weer
Egge over 't weer niej wit te
praote, kunde 't buurte beeter
laote, zégge ze wèl is. 't Is waor
dètter bekant nerres zöveul
over geluld wordt. Dik is't 't innegste wètter in 't gesprek tusse minsen op straot te paas
kümt. D'r zen ok veul minse
diej mèinen 't weer te kunne
vurspèlle (zonder Verschuren
en de Bilt).
Daor he'n ze dik van diej aauw wijshedes en spreuke vur, zoowès
"hondsdaag me' veul reegen, dan komde de koiste tije tege"; "vur vriejs
zedde niej beskermd vur de ijshèilige d'r eigen over 't weer he'n ontfermd" (Dan wille we't over al diej aander "weer-heilige" nog niej ins
hebbe).Um de een of aander reje moete diej spreuke rijme. Dürrum
worre ze wèl 's vur de gèk gehaauwe dur èigegemakte neij te gebrüike.
"Es 't reegent in april stö' de wotterstand niej stil; ès 't reegent in de
mèij is april alwer vurbij; reegen 't in september, dan valt kersmis in
dizzèmber" zen zoo van diej flaowe-kul-spreuke.
Toch zit 'r veul aauw ervaring in diej weerspreuke. "Drèijende wend
gift stonde weer", "mot is de moeier van alle weer" zen zoo van diej
algemeen gezegdes. Veul van diej spreuke zen op dierre gemakt:
"Krèijt d'n haon oit 'saoves, dan is oew lot: mèrge mot of d'n haon
kapot!; de Vee van ènd en zwaon brengt vriejs in de laon; ès de padde
èn slèkke gön krüipe, zulde gaauw in de reegen verzüipe; vliegt de
zwollef hog, skön weer genog!"
D'r zen ok minse diej zegge: we krijge nog veul kaoi weer, want de
jong zen zö' ont; de wend is umblig, we krijge reegen; of: we krijge
raow weer, ik vuujl 't on m'n wötter...
En dan he'n we 't nog ginnins niej gehad over Knillus Klippel diej op
z'n gaauw brülleft van z'n wefke verwijtend te heure kriejg: "Nouw zen
we vijftig jaor getraowd en ge he't me nog noit niej inne keer meej
üitgenomme!" Knillus pareerde dè verwijt toch tamelijk vlot me': "Och
mins, lult niej, 't waar toch noit gin weer, ok niej!"
(Ik weet dè umdè Knillus b'ons klant is. Ik ha'm èiges geknipt vur z'n
fist.)

Alderhèilige
Hee, witte wè't vandaag is?
Niej? D'n uurste november?
Dè's toch Alderhèilige, man!
Dè moete minse van d'n aauwe
stempel toch wete.
't Skent dè de aauw Gèrmane
dezen dag al zagen ès d'n dag
van de skèijende zommer en de
skèijende ziele. Es 't stürmde,
dan ware dè de leegers van
dooie ziele diej dur de locht
joewge. Dè geleufde wij nouw niej krek mer, mar ik weet nog dèttè
vruger wèl 'ne verplichte fistdag waar; 'ne zondag. Dan moesse we nor
de kerk. 's Middes moesse wij nor 't Lof en daornao nor de kerkhof.
Dan begosse we al me' de dodeherdenking. Wèlliej gonge dan nor 't
graf van gruffödders en van grutjes en nor 't kijndergraf van ons Pietje.
Ok moesse we efkes gön bidde bij Oome Grèt, diej veulste vruug
gestürve waar. Thuis waachtte d'n balkenbrij!
Op Alderhèilige wiere vruger de grave nog gezeegend. Vantevurre
hè'n wij al de zèrke van ons familiej al versierd me' blommen en
grafgruujn. Dè waar vurral bedoeld vur Alderhèilige mar ok vur 's
aanderendaags ès 't Alderziele waar. Dan moesse we wir nor de kerk
en op de kerkhof gön bidde, want dan koste nog 's aflaote verdiejne!
Elke keer dègge in de kerk kwaamt hoefde mar 5 onze vödders en 5
weesgegroetjes ekstra te bidden en ge ha't al wir 'ne vollen aflaot! Kik,
dè beskoot 'r nog 's on. Zoo hadde d'r zoo 'n dil d'n himmel in! Wij
moesse vur d'n Alderhèilige nor de kapper, want ge moest 'r natuurlijk
netjes opstaon egge al diej aflaote gongt verdiejne.
Me docht zoo, dè'k aow ok al 'n hil eind klaor heb vur dees aauw
kerkfist. Wè mende zélf? Waacht dè'k ekkes d'n aachterüitkijkspiejgel
vat... Zoo kort zat hier aachter?
Goewd, dan goie we d'r nog efkes wè wierook tegenön, 'n lekker
losjonneke wor d'n hille kerkhof strakke van opkekt...
Ge moet trouws wèl üitkijke, want de slachtmönd is krek begonne,
wor!

D'n elfde van d'n elfde
Hee, 't kümt 'r wir on, dè fist
van 't gekke getal, wor. Moete
gij daorvur spissjaal geknipt
worre. Bende bang dè anders
oewe steek niej goewd paast?
Gij zit hier toch alt' in de raod
van elf! Ooh, dees jaor niej?
Dè's 't uurste wè'k vandaag geleerd heb. Hadde d'r vort zat
van gehad?
Ooh toch niej. Is 't oew alt' nog
goewd bevalle, mar bende dees jaor niej mer in de running. Ja, dè kan;
on alles kümt 'n eind, zegge ze wèl 's.
Eevegoewd zunt, want gij hurde hier wèl vort bij de vaaste vastelaovendinventaris. Wè zegde? Ge bleft 'r wèl bij betrokke? Gelukkig,
dè's 'n goei ding dè zonnen ervare rot in alle geval in de club bief.
Wè denkte d'r af; wiej wordt 'r dees jaor prins? Nol, denk', zo' niej.
Diej he' nogal wè bijgedrage dur de jörre heen. Is al adjudant geweest
en alles en is ok goewd van de tongriem gesnejen ok al. Dè's belangrijk
hé...
Ooh wor 't Nol niej. Wil diej dè niej? Hedde in diej club dan ok nog
iets te wille? Toch wèl!
Ooh, en gij wit wiej 't wordt, mar ge meugt 'r niks over zegge. Ambtsgeheim?
Ik vijn 't alt plezierrig dètter in dezen tijd innins overal wir ons èige
plat Brabants geskreven en gepröt wordt. Dè hurt eigelijk 't hil jaor
rond zoo te zen, mar 't is vort truggebrocht tot diej por dol daag van de
karneval. Kik, en Nol diej zö' dè nog 's goewd kunne; mooi plat praote
in écht goei dialekt.
Ik haauw alle jörre m'n hart vaast èsse zönne neijkommer vatte, want
wè diej van onze taolvariant makt, dè lekt hillemöl nerres op.
Nee, ons dialekt moet wèl récht gedaon worre en goewd gepröt worre.
Anders moete ze d'r mar afblijve, mèine wèlliej.
Elf is 't gekke getal, mar gin man skent krek te wete wurrum. 't Is
natuurlijk ok hillemöl niej belangrijk; egge mar leut he't!

Ceciliafist
God, wè zal 't 'r vandaag krulle.
Wè zegde, wilde gin krulle?
Nee, ben mar niej bang, gij
kregt gin krulle, mar ik bedoel
dètter vandaag veul zen diej 'm
stevig zulle rake.
't Is ummers de twintwentigste
november èn dè's Ceciliadag!
Vandaag viere de kore overal
fist. Wè zegde, kende gij gin
Cecilia en bende gij niej bij 'n
koor? Nouw Cecilia dè waar 'n Romeinse maagd en martelares diej
nogal muzikaal waar en dürrum is dè zö'n bietje de patroon van de
kerkkore geworre. Nee, niks, gin patroon van d'n alkohol. Patrones van
de zang en de muziek!
Persoonlijk tel ik alle jörre nogal op dezen dag, want wij he'n 'nen
dirrigènt me' ammezuur en diej helt dur 't jaor heen alles bij en
'taovend kümt dè ès 'ne sort leevesloop allemöl op de proppe. Hij
makt daor alle jörre veul wérk af en jonge, wij he'n d'r zö'n skik me'!
Gèiren of niej, vanaovend gön d'r over de tong.
D'n dirigent wit krek wiejtiej vatte moet en wurrum. D'r neeve gezonge in diej en diej mis en teveul noten op oewe zang gehad vantevurre.
Deze keer zal't toch iets bezunders zen, want we he'n d'r dees jaor bij
diej al 25 jaor traow lid van ons kerkkoor zen.
Nee, ik zij d'r èiges nog niej zö lang bij, mar 't bevelt me wèl, dè moet
ik zegge, 't Is ok oit wèl 's lastig geweest vur men; want ik kan hier de
zaak niej zoomar dichtgoie en 't kümt 'r dan toch op neer dè ons
vrouw en de knecht overal alleen vur stön. Ja, ik p'rbeer d'r natuurlijk
wèl reekening me' te haauwe bij de afsprake, mar sommigte gevalle
komme zö skiejlijk dègge d'r gewoon af verskiet!
Hee, zen ze hier zö goewd of moete ze nog korterder? Zoo mar laote?
Prima, dè's 't hèndigste vur ons.
Toch zödde gij ok 's meej moete gön zinge, 't zö' bij Cecilia al 'n hil
aander geheur zen...

Suntereklaos
Hee, 't is irdaags wir zö wijd
hé. Diejen aauwe goeie mins
me' z'n wit pèrd kümt 'r wir on!
Dègge zuujt zijt en 't diej leste
daag niej göt bederve, wor!
Ik heb hier de hil ittelaziej vol
lege me' skön kedookes van
zeepletters tot spiejgels, van
losjons en krèèms tot önjeklönjes en parfums, van kapspiejgels tot kompleet skeerapparatuur.
Ik heb d'n heilige èiges hier pas nog in de stoewl gehad. Hij wö' 'n
lichte spuiing en wè wöttergolf zoodèsse mooi vielen onder z'ne mijter.
Ge begrept wèl dè'k daor skik me' ha'!
Zènne klant kregde niej alledaag in de salon. Over spuiing gesproke.
Dè kos ik bij aow ok wèl 's probere. 'n Bietje donkerder, dè waar nog
niej zö gèk. Ge ziet 'r wijers niks af, hoor en 't groeit 'r mar heel
langzaam üit... Doewn? Goewd, daor zulde gin spijt afhebbe. Ès ülliej
vrouw oew dalijk nog mar trugkent...
Um op Suntereklaos trug te komme. Dè's toch veul veraanderd. D'r
hoeve nouw gin klein mer in de zak meej nor Spanje. Dè ha'k vruger
nog wèl oit gèire gewild; nor Spanje, nor de appeltjes van oranje, mar
dan niej in de zak!
Nouw ben ik 'r inne keer geweest en ik snap goewd dè Suntereklaos
alle jörren in de winter wir gaauw trug duu, want daor is 't veul wèrmer
en zaachter van weer ès bij ons...
Mar vruger kriejge ondeugende klein nog wèl 's 'n roei in de klomp en
ik weet nog dè Wietje b'ons neeve, wèl dik 'ne verveelende kleine
klötveeger, allennig mar 'n büileke zout vond op 6 dizzèmber. D'r laag
'n briefke bij: "Gij bent stout, daarom enkel zout!" Hillemöl onderön
ston ok nog d'n afzender: Zwarte Piejt. Daor kos Wietje 't me' doewn.
Wij ware d'r in diej daag wèl van onder d'n indruk. Gelukkig kümt
zowiets nouw toch niej mer veur.
Ge kregt tegeworrig nog lichelijk iets goeds of lekkers. Ik vur men zö'
niej wete wè, want ik hegget gelijk, mar we zien wèl.

Vreddeg d'n dertiende
Ge ziet wèl dè't hier niej druk
is hé. En dè's toch niej gebruikelijk op vreddeg. Mar ja, 't is
wèl wir vreddeg d'n dertiende!
En dan zen d'r alted diej niej
over straot dürve.
Dè gegeeve van 't ongeluksgetal 13 kümt al bij de aauw
Egyptenare veur. "D'n dertiende brengt d'n dood ön" wordt
wèl gezeed en dan denke d'r
veul ön Judas diej volges d'n bijbel, ès dertiende man ön toffel, Christus verraojde.
In veul hotels en ziekenhuize in Ammirrika kunde gin kamer 13 vijne,
want daor is 't bijgeloof zö stérk dètter toch gin man in zö' wille. In
Europa zen d'r eevegoewd veul bijgeleuvige diej ok in gin 13 gón.
Ester bij zönne bijgeleuvige ok nog 'n zwarte kat over durft te steeke
of iej ziej onderweges 'n ekster wegvliejge, dan kan iej 'r goewd in
blijve, want dan he' zö goewd ès zeker z'n leste uur wèl geslage. Hij zal
noit niej, mar vandaag toch zeker niej onder 'n leer deur dürve te
loope.
Hoew zal ik 't hier op zij doen? Gewoon kort of half lang? Me' de rest
vergeleke moete ze eigelijk 'n bietje lengte laote haauwe. Ooh, gij
ment dè ik dè uit èigebelang veurstel? Umdè ge dan wir veul eer trug
moet nor de kapper? Nouw dè's toch niej zoo hoor. Ik heb over
klandiziej over 't algemeen niks te klage en of gij nouw inne keer in de
mond komt of alle weeke, dè makt men gin fluit uit.
Mar nouw ge 't daor toch over he't; ik heb verskèije klante diej
werkeüjk alle weeke hier kommen um geknipt te worre. Ja meskien
doen ze 't ok 'n bietjen um hillemöl bij de tijd te zen, mar dè wee'k niej
zeker.
Zèlliej volge diej e reklameslagzin van ons traow. Witte wèl: "Kekt 's
dikker in de spiejgel van de kapper!" Ooh, zödde gij dè ok.wèl doen
ès't niej zoveul kostte. Ja, vur niks gö' ok hier de zon op, egge geluk
he't. Mar allee, ik zal d'r afskèije, want ik heb bij aow wèl genog
gedaon vur m'n cènte!

'ne Zalige kersmis wir!
Hedde gij dè nouw ok dègge
alt' rond dezen tijd trugdenkt
on vruger kèrsmisse me' volop
sneuw?
't Lekt wèl of 't vruger me'
kersmis kouwer waar! Ik weet
nog goewd hoew wij slibberend
nor de naachtmis dinne en
hoew we op de kèrstdaag tusse
de mis en 't lof in gonge
skötsen op de Karreput.
B'ons thuis ston 't stèlleken op 't dreswaar.
Nee, noit ginne kerstboom, dè waar vur Duitsers en prottestante, zin
ons moeder. Ik heb 'r alt nog moeite me', me' 'ne kerstboom. Wurrum
moet zè'n bumke nouw binnegehöld worre. Ik kan dè ok niej zo goewd
rijme: zö'nne kèrstspar moet dood umdètter herdocht wordt dè't kèrstkiendje geborren is!
Ja, ik weet 't, ik ben 'n bietje tweeslachtig.
Ik verkoop kèrstversiering, ok vur in d'n boom, mar ik doe d'r èiges
niej on meej... Appropoo, versiering; wilde zöwèlle wè extra's vur de
fistdaag; wè engelehaor of zoo? Ja, 'n bietje grijs bende al van oew
èige.
Nee, vuurwerk, dè kümt 'r bij men niej in; dè vijn ik zonnen onzin; dè
is nouw krek nerres goewd vur, mèin ik.
Moete ok gin kerstballen of 'ne piek hebbe; of meskien 'n por karskes
vur bij de stal? Ooh hedde ginne stal? Nouw ikke wèl. Vur men is't gin
kersmis ès de stal d'r niej stö'. Daor he'n we vruger wè over gestècheld, jonge! Kik, ès de stal mooi opgesteld waar in 't mos en 't stroi
en de gruujn mastetèkskes vürmde d'n aachtergrond, dan moesse de
gipse bildjes geplötst worre. Dan kwame de gebreke vur d'n dag; d'n
herder miste 'n haand en van verskèije bildjes waar wè verf af. D'r
moes wè bij geverfd worre, of ze moesse zoo gezet worre dègge de
beskadiging niej zaagt. De grötste oneenighèid kriejge men zuster en
ikken alted over de kunninge; diej moewge d'r volges heur pas bij in
jannewari en dè vond ik zö'n zunt dèwwe ruzie kriejge, want dè ware
de moiste bildjes me' dieje kameeel èn al! Nee, de kerststal brocht
b'ons niej drek vreden op aarde! Ons moeder besliste dan dèsse d'r bij

onderwege, zin ze. 't Stèlleke bliejf b'ons alted tot wijd in jannewari
staon, zoodè't b'ons vruger veul langer kersmis liejk. 't Waar in diej
donker daag alt' gezellig en d'r wier wè lekkerder geëeten ok, al waar'r
noit gin overvloed.
't Zal wèl nostalgie zen, mar toch liejk me kersmis vruger beeter ès
nouw.
Tegeworrig kredde vanalles veulsteveul. Ge it en drinkt dèttoew daag
in de weeg zit. De krante stön vol van de dinees, 't een al sjieker en
duurder ès 't aander, mar wij haauwen 't mar ouwerwets op knijnt me'
appelmoes en dè bekümt ons nog meej 't beste. Haozepeeper en
reejrug is niej zo on ons besteed.
D'r zen d'r ok diej al lang en breed op de latte stön um daor gienswijd
in de sneuw te wintersporte, mar dè lekt me nouw hillemöl niks me'
kersmis te make te hebbe.
Nee kersmis vuujl ik alted ouwerwets ès 'n fist vur de hil femiliej thuis
lekker bij mekare. Ik zij van d'n aauwe stempel, ik weet 't, mar ik goi
dalijk lekker de zaak dicht en ik doe tussendeur de bossen in en
'saoves krüipe we allemöl bij mekare en doen 'n putje kaarten op z'n
aauwverwets! Dè vijn ik nouw 'ne zalige kersmis. Affijn ik wens aow ok
'ne kersmis zo ge'm zélf gèiren he't.

Van 't aauw in 't neij
B'ons wordt 'r alted van 't aauw
in 't neij gespuid. De kaart hurt
bij aauwjaorsaovend vur ons
gevuujl.
D'r wordt dieje lesten dag van
't jaor vanouds mistenteds 't
zelfde gezeed: "'n zalig uiteinde
en 'n goei begin!"
Ès ons kaartclubke bij mekare
zit, dan wordt 'r aauwverwetst
gerikt tot de klok twèilf slö' en
alleman mekaren efkes tussendeur 'n zalig neijaor duu wense me' veul
heil en zeege. D'r wordt dan vanèiges ok alted wè op dè neijaor gedronke en geëete.
D'n borrel, 't bier, de kiep of 't knijnt kümt dan dikstented op toffel.
Ok al 's oit wè wèrm worstebrood.
't Wordt diej en uurste naacht in 't neij jaor dik laot vur we nor bed gön
en toch is 't op d'n uursten dag van dè krek öngebroke jaor al wir
vruug dag.
We doen nor de mis, want daornao worre verwaacht bij grutjes en
gruffödders um daor neijaor te komme wense, alwir me' 'nen borrel
d'rbij.
Es klein jong dinne we dè vruger alted al heel gèire, want ik weet nog
dèwwe van grutjes unne gulde kriejge en van gruffödders unne knaak.
De uurste daag van 't neij jaor blijve we alleman diej we nog niej gehad
hebbe 'n zalig neijaor wense. En zalig dè's natuurlijk veul meer ès 'n
gelukkig of prettig neijaor. Nee, prettig, dè is mar 'n skraol vervanging
van ons zalig!
Onderlest zaat grutje kaarte te skrijve. Ze verstuurt 'r alle jörre mar 'n
por. D'r götter alted één nor d'r bruur in Ammirrika.
Toen we binnekwame, zin ze benaauwd: "Och, nouw ha'k 't krèkken op
m'n tong en nouw zekket toch ölling kwet!" "Denkt mar 's rustig nao,
dan küm 't wèl wir trug," zin ik. "Nee, dè denk' niej, jonge," zin ze, "'t
waar gordomme de possegel diej ik durgeslikt heb en nog 'nen duren
ok!"
t Skent wèl dè "zalig" tegesworrig aauwverwetst katteliek is, mar dè
kan ons mooi gin zak skille. Wij wense alleman en ülliej ok 'n zalig '92,

Kapper Hendriks
D'n aauwen Èrpse kapper wit
nog dètter in 1933 pèrmanèntdimmestrasies gegeeve wiere
me' 'n Duits toestel. Hij vertelde dèttiej vruger op de zaak bij
de bruidjes krulle din inzette.
Diej mèidjes moesse dan me'
diej krullen in, nor bed en 's
aanderdaags kwaamp de kapper dan bij hulliej ön huis de
zaak afmake.
Hij reekende in diej daag nog vijf gulde vur 'n permanent. Daorvur
moesse de haor uurst geëfileerd en gewaasse worre, dan kwame d'r
klemmen in; lèpkes me' looddraod en lèpkes me' huize, 't Karwèij
moes in twee kirres öngezet worre: uurst veur en dan aachter en 't
duurde toen alles bij mekare wèl zö'n zeuven uurre!
Vur 't maansvollek stonne vruger de kaarttoffels in de zaak en bij de
kachel ston nog 'n "spiertsbèkske".
't Knippe vur de "hirre" kostte in dieje vrugeren tijd 15 cènte en 't
skeren 'n dubbeltje. In diejen tijd din 't wijsvolk nog niej nor de
kapper. Diej droewge toen 'ne knut of 'n muts.
Ok hattiej in vruger daag nog wèl 's me' 'n segarekisje vol skeerspulle
d'n boer opgedaon. Mistal wier d'n boer dan midden in z'nen eigen
hèrd geskorre.
Oit hattiej 'nen dooie moete skere diej in de bedsteej laag. Daor
kwaamde nog me' de deur in d'n hèrd zoowès ge vruger veul meer
zaagt, 't Waar gin hèndig karwèij geweest umdètte gestürvene ölling
tege d'n aachterkant laag. Dürrum waar de kapper èiges van èrremoei
ok mar in de bedsteej gekrope. In inne keer gong de vurdeur ope en
daor kwame d'r 'n por binne me' 'n dödskiest. De kapper hè' iets
geheurd en staak z'ne kop dur de gurdijntjes van de bedsteej. Toen de
twee me' de kiest innins dieje kop zage wor ze 'nen dooie verwaacht
ha'n, peerde ze d'r toch uit!

Kapper Thijsse
De kampioen van de stérke
verhalen in ons buurt waar
denkelijk de kapper uit D'n
Dunge. Hij vertelde dèttiej 's
van Skendel kwaamp gefietst
en hij bliejk gin aachterlicht te
hebbe. Op Zijweg Dunge
kwaamp 'm 'ne plisieman op de
fiets aachternao. Thijsse zetten-'r de sokken in. (Hij kos in
z'ne jongen tijd irlijk gezeed
gruwelijk hard fietse.) Mar de plisie hè' 'nen hond en diej holde de
kapper in. Toen d'n hond krek neeven 'm kwaamp gehege, liejp
Thijsses vurwiel d'r innins üit... Gelukkig viel de fietsvurk krek over de
skoft van de plisiehond en zoo gonk iej nog harder ès uurst. Toen iej
goewd en wèl thuis waar, hurde-n-iej iets. Hij gonk kijke en daor
kwaamp 't vurwiel van z'n fiets öngeloope!
Umgeskoold
In Roi in de Gaauwe Leuw hengt 'n dichjen over 'ne kapper ön de
muur dè op worrend berust, 't Go' zoo:
Een kapper uit Rooi, 'k noem geen namen
die knipte de klanten die kwamen
maar hij werd kastelein
schonk ze klare en wijn
nu scheert hij ze zonder (z'n eigen) te schamen
Stérk wérk
Mies Mop, diej ès groote leugenaar bekend ston, zaat z'n èige te
vergape toen onze kapper z'n èige ston te skere me' 'ne grooten
bolknak in z'ne mond. De kapper ha' dè in de gater en zin: "Ik wed dè
gij dè zoo niej kunt; oew èige skere me' 'n segaar in oewe mond..?"
Mies knipperde efkes me' z'n ooge en reageerde toen patent: "Och, dè
zal ik niej kunne. Hèndig! Pas he'k de nagels van m'n teen nog geknipt
zonder m'n sokken tiil Ie Irrkke!"

Kapper Blom
D'n Blom (diej op z'n sondus
Van der Donk hiet) waar zönne kapper diej alt' gèires din
vertelle. Hij waar ok alt' gèire
bezig, zinne ze en dan bedoelde
ze dèttiej me' plezier iemes vur
de gèk hiel. Zoo liejt Bèrtje
Nèndels me' z'n vremde kombinasie van appel- en visventerij, z'n èige tusse de klandiziej
deur efkes skere bij d'n Blom.
Ès de kapper hum goewd ingezipt ha', dan zin dieje rotzak nor buite
kijkend: "Verdomde rotjong bief van diej appel af!" Bèrtje din daorop
ingezipt en wèl nor buite um de dieve weg te jage, mar d'r waar
natuurlijk gin man te ziejn. "Ze waren al wir weg", zin onneuzelen Bert
me' z'ne witte snuujt. Iedereen in de Rosmöllese kapsalon ha' dan de
grötste skik um diej klooterij.
Mesientje
In 1936 kriejg d'n Blom z'n uurste illektries haormesientje. D'n aauwe
Van Bèrkel waar toen krek in de zaak um geknipt te worre. Diej aauw
minse ha'n zoowiets nijts nog noit geziejn en d'n Blom zélf kende-n-'t
eigelijk ok nog mar nèt. Afijn, hij waar Van Bèrkel ön 't knippe me' dè
neij ding en dè makte me 'n hèrriej! De kapper kwaamp 'n bietje dicht
bij de orre van z'ne klant en diej zin: "Ze zen hier zeker erres ön 't
dorse?" D'n Blom verbiejt z'ne laach en zin me' 'n staole gezicht: "Ja,
hier bij Tienuske Voets zen ze krek ön de gang." "Jè, dè docht ik wèl,"
zin M'rienus, "ik mende dè'k 't hurde." D'r waar in gin velden of wege
'n dorskaast te bespeure.
D'n barbier van Mirroi
Bij oud-barbier Harrie de Laot ston d'r oit bove de deur: "Hier knipt
men haren bij troepen en skeert men tot ze alle Jezus roepen". In dees
zaak beston ok 't aauw spèlleke vur maansvolk dè "vlenders goien"
hiette. 't Hiel in dè de maanskèirels hulliej natte tebaksprüime tege de
witgekalkte muurre goiden en kiejke wiej de skönste "vlonder" gegoid

Verwèijd
Merie waar nogal gruts op d'r
èige. Ze waar krek nor de kapper en de skoonheidsspissjaliste
geweest en ze zaag 'ruit um dur
'n ringske te haole. Toen ze
thuiskwaamp ston Nol in d'n
hof en umdèttie 'venant niej
reageerde, zin Merie: "Ziede
gij niks on men?" Nol kiejk en
zin 'n bietje strijelijk: "Nouw ge
't zegt,., ge ziet 'r 'n bietje verwèijd üit!"
Merie riej 'm zo dèsse in gin daag mer iets gezeed he\

Winne
D'n aauwe Grèt Gurtjes (S. te R.) waar allang on de tobberij. Ginnen
ojjem en niks werd. Op önraoje waar iej nouw onder behandeling van
dokter Trügg üit Ballekum. Diej waar al verskèije kirres geweest en dè
kostte merakel veul geld en Grèt vuulde nöwenant gin vurrüitgang.
Toen d'n dokter wir kwaamp, zin Grèt dèttiej d'r mar me' af wö'
skèije, mar daor waar 't d'n Trügg niks me' ins. "Maar man, ik win, ik
win!", zin d'n dokter. "Dè kan goewd kloppe", zin Grèt dreugweg, "mar
ik verspeul" en d'n dokter waar bedankt.

Vliejge
Bij kapper Blom zaat 'nen boer diej z'n èige wö' laote knippen en
skere. Toen iej onder d'n doek zaat, vroewg de kapper hum: "God,
witte gij niks tege de vliejge, want we he'n hier zönne laast van diej
rotvliejge de lesten ted." Nee, daor wies diejen boer niks tege. D'r wier
geknipt en geskorre en toen moes d'r afgereekend worre.
"Hoeveul is't?" vroewg d'n boer. "Driej kwartjes," zin de kapper. Nouw
waar dè in diejen tijd niej wéinig. D'n boer reekende af, viejt z'ne jas
en zin: "Gij hagget nèt over diej vliejge. Ik geleuf nouw dè'k iets weet;
ge moet ze één vur één knippen en skere en driej kwartjes laote

Kapper Boselie
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't Waar zoo dè Antoon Boselie
de zaak van zen vödder, Merinus Boselie over hè' genomme.
Antoon is alzeleeve kapper geweest en gebleve. In lötter daag
hattiej enkelt nog 'n dameskapsalon, mar in 't uurst din iej
nog alles knippe wètter in de
zaak ön de Hogstraot binnekwaamp.
Onder 't genot van 'n borreitje
vertelde-n-iej gèiren over vruger toen iej nog wèl 's erres 'nen dooien
of 'ne zieke moes gön skere. In diej daag van zen vruugste jeugd waar
't zoo dè 'nen dooie skere 'n kwartje kostte en 'fte zieke 'n dubbeltje.
Ge begrept dètter dik op de valreep nog geskorre moes worren um
diej vijftien centen uit te spoare. Dè skere van diej himmelende minse
waar bepöld gin plezierrig k'rwèij geweest.
Inne keer waar iej nor 'n plots geroepe wor d'r krek inne gestürve
waar. Dè waar dus 'n kwartjesk'rwèij. Diejen aauwe mins laag op de
opkamer.
Antoon begos ön z'n k'rwèij en of iej nouw 'n bietje hardhandig me'
"d'n dooien" umgespronge waar of niej, dè wies iej niej krek mer, mar
zeker waar wèl dètter leeven in "'t lijk" waar gekomme. Daor waar d'n
Balkumse kapper toch wèl gruwelijk af verskote en witverstürve waar
iej de geut opgestülperd. Toen iej tegen 't wefke vertelde van 't veurval
zin diej kaol over d'r toerre: "Gebruikt dan ok 'n skèrper skars, gij
gaperd!"
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Haorsnijer van Skendel
tot Appleton
Dèttie in Ammirrika terèchten
is gekomme is aachteraf niks
vremd.
Onzen Harrie ha' al zonnen onrust toen ie nog mar op de kakschool zaat. Toen al zaat ie vol
fantasie. Hij wö' alt' al de wij
wirreld in. Toen z'n vödder, de
kapper van Ballekum, op 'ne
keer 's efkes buite zaat me' mooi weer onder 'n strakke blaow lucht,
gonk Harrieke tusse vödders been staon en zin: "Ik wö'k mar umhog
kos!" "Ge bent nog zö klein um nouw al nor d'n himmel te gaon," zin
vödder. "Oo," zin 't jungske, "mar dè bedoel ik nie. Vliejge, nèt ès de
vogels!"
Toen ie me' z'n twèüef jaor van de skool zö' gaon, wier z'n vödder èrg
ziek en dè 'n ölling jaor lang. Harrie waar d'n oudste en hij wö' wèl
lere de minse te skere. Inzeepe kos ie al. Dè hattie al dikzat gedaon; ès
ie op de toffellaoi ston, kos ie 'r krek bij. Hij waar nie groot, mar wèl
dapper. Hij moeg 't skeren op de Pan en Driek Gurtjes lere. "Ès ie de
kop d'r mar op liet staon," zinne ze bèij.
Zoo wier d'r in de zaak gewerkt dur onzen Harrie. In die daag moes
z'n moeder inzeepe.
Toen z'n vödder beeter waar, moes Harrieke mar bij Bult van Dorre
gön leren um klirmaker te worre. Snijer, dè paaste goewd bij barbiere;
dan hadde ok gin smerrige haand.
Dè klirmakersvak hattie ok al gaauw behoorlijk goewd geleerd, want
Van Dorre waar 'ne goeie vakman. Mar toen op 'nen dag wier de
polka-mödde üitgevonde en Harrie zin: "Nouw weet ik wè ik worre wil:
dameskapper!"
Hij viejt 'smèires de fiets nor D'n Bosch um wérk te krijge bij een van
de twee Duitse dameskappers die t'r toen nog mar ware. Mar die
zagen dè dürpsjungske nog nie staon. Nee, d'r waar gin wérk vur hum
bij Blomm en bij Flörke.

Mar Harrie gaaf noit op wèttie
veur ha'. En zoo fietste-n-ie nö
de middeg nor Vèghel en daor
hattie warempel mee beet! De
goeie vakman die daor zaat
gonk nogal gèiren efkes 'n borreltje vatte en hij liejt z'n klante
dan mar on z'n neij knèchje
over. Zoo leerde Harrie 't vak
op d'n bos z'n klante en al
gaauw wier bekend dèttie
goewd vakman waar.
In Ballekum dochte al de jong
grietjes dè Harrie 't al gelijk
kos.
Harrie ha' alt' iets in 't vurüitzicht. Ins waar dè 's mooterrije. Hij hè'
nog mar amper vijftig gulde gespaord toen ie al me' unnen Harley
thuiskwaamp me' 'n lamp d'rop zo groot ès unne vergiet. Z'n moeder
verskoot van dè monster en toen z'n vödder nog welwillend kwaamp
kijke, 'n bietje gruts ok, zin moeder tegen de durskes dè ze ok vort
skoewn me' hoog hèkskes moege vatte. Vur diejen ted ha'n ze die alt'
um moete ruile van vödders. Die wö' nie dè ze zo slecht liejpe. D'n
Harley hagget nie lang gemakt, mar toen Harrie vort ieder week innen
hillen dag in Dinther gonk onduleren en knippe, kocht ie bij 't Boike
'nen beetere mooter. Hij ha' zoowès alted gin geduld. Hij moes op de
papierre waachte, mar hij riej 'r toch alvast op zonder paperasse en
jawèl: daor stonne twee pliesiemanne bij 't Heziks kasteel die 'm
önhiele. En nèt de veldwachter waar d'rbij worvan hij de kijnder moes
gön knippe. "Ja, ze moessen 'm natuurlijk 'n p'rcès geeve," zinne de
manne van de wet. "Dè kümt goewd uit," zin onzen Harrie, "dan kan ik
'r dè daüjk mee bijtelle!" Dè dreigement ha' goewd geholpe, want hij
he' noit nerres niks mer af geheurd. Harrie wier ès kapperke op haand
gedrage. De mevrouw van d'n bürgemister van Dinther kokte iedere
week spissjaal pudding vur d'r kapperke en hij laag overal boven in de
kaast.
Z'ne mooter hittie op 'ne keer gerole tegen 'n mönnika. Nie dèttie kos
speule, mar dè zöttie wèl efkes lere. Ok dè he' nie lang geduurd.
Vödder zin tegen 'm: "Dègge ön 't raole bleft, allé, mar ge rolt wèl alt'
truguit, gij!"
Dan gonk ie wir 's op konkoers in Amsterdam of Utrecht en kwaamp
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Hij traowde al vruug me' 'n
pront mèidjen üit Vught en
daorme' begos ie in Skendel 'n
èige salon die in de kortse kirres liejp ès 'n klok. Alle jörre
kwaamp 'r 'ne kleine bij en de
zaak en 't huishaauwe groeide
z'n best. Harrie waar efkes
ekstra ondernimmend; in d'n
orlog hèttiej 'ne zak D.D.T. gekocht en alle klante kosse vur
'ne stuiver 'n tipke van dè wondermiddel "anti-luis" meekrijge.
Op 'ne keer hattiej wir 'n wefke
van de Sok in de stoewl en dè waar 'ne vaaste klant diej mar noit
betölde. Dürrum holde Harrie 't volgende me' heur üit. Hij zette ze
half in 't permanent en zin toen: "egge nouw niej betölt, dan laot ik
oew zoo nor huis gaon." D'r wier afgereekend.
'ne Zondaggemèrge kriejg iej 'ne boerremins me' 'n groote muts op in
de zaak, diej vroewg of iej 'm ès*:eblieft kos hèlpe. Dieje mins ha' zélf
z'n haor geverfd en ze ware zö blaow geworre dèttiej niej mer baote
durfde te komme en iej kos niej nor de kerk of niks. Harrie hittem
natuurlijk geholpe.
Efkes he' Harrie ok nog kapsalon annex bibliotheek gehad. Vur 'ne
stuiver kos de klant 'n boek leene. Harrie rakte z'n boeke vlot kwet.
De miste titels zaag ie noit mer trug. Mar d'n onrust waar nog alted
gebleve. Vlak nö d'n orlog zin ie: "We gön nor Ammirrika!" Dè
kwaamp hard on; zö'n skön zaak in de steek laote en daor gienswijd
ölling opnijt begiene. De familie hatter veul moeite me'. Mar ja, d'r
waren ok nog 'n por kijnder die veul laast ha'n van astma en die zö'n
in dè laand van d'n toekomst gaauw beeter zen... D'r wier dur z'n
vrouwke efkes gedubd, mar z'n Anneke waar al mee vaastbeslote um
me' heuren Harrie mee te gaon op 't groote avontuur. En zoo dinne ze
me' alle zeuve kijnder d'n boot op en de plas over um in Detroit me'
niks te beginne.

Werke kos ie wèl, onzen Harrie
en dürrum hittie 't daor in
Ammirrika ok goewd gemakt.
Ja, wijd geskupt: binnen 'n por
jaor hattie 'n èige "Beauty
Salon" in de North Richmondstreet in Appleton, wor z'n
vrouw en dochters gelijk in mee
moesse werke.
Èssie die uurre die tie daor gewerkt he' hier gemakt hè', waar
ie zeker zo wijd geweest, denke
we aachteraf. Mar d'n onrust
driejf 'm en ondanks dè baauwde-n-ie ok gienswijd 'n skön gedoentjen op. En de jong die maken 't 'r
wèl, ok nouw Harrie al 'nen hillen tijd dood is.
Wij vergeete noit dètter 'n postwagentje op autolooze zondag b'ons
veur kwaamp gereje. Dè waar iets aparts en viel diejen dag gruwelijk
op. Mar 't brocht dan ok 'nen tillegram üit Ammirrika. Daorin ston dè
Harrie gestürve waar.
Dè zal 'm daorbove toch goewd gedaon hebbe, dètter spissjaal vur hum
in z'n aauw geborteplöts d'n innegsten auto van diejen dag geloopen
he', want dè hattiej alt' wèl gèire; iets aparts!

Wè losse haor
En natuurlijk duu 'ne kapper
ok alterande dinger in z'n zaak
op, zoowès de volgende sprokkelingen üit de salon (me' dank
ön de vertellers vanèiges.)
Wittebrood
Jet, de dochter van Harrieke
Schouten (Mirroi) waar getraowd en 'smèires bliejve bij 't
pasgetraowd stel de g'rdijne nogal lang dicht. Toen d'r bij Harriekes
nor Jette gevraogd wier, zin iej: "Ons Jet li' nog te fikfakken en te
maldoeze!"
Weer
Dezelfde spreeker zin oit: "Onze Lieven Heer is 'n goei klutje mar hij
moet niej in 't hoi pisse."
Draagtijd
'n Aauw boerken üit Vèghel vertelde Henk Mulder dèttiej, èssiej me'
de zog nor d'n beer waar geweest alted 'n krèpke in z'ne nagelriem
zette. Ès dè striepke uitgegroeid waar tot tèine de nagel, dan waar de
zog ön d'n tijd en moes ze bagge. Zestien weeken en twee daag duurde
dè.
Miske
Cor Schoondermark (Oss) vertelde over twee bevriende aauw boerkes
diej mekare nö langen tijd wir 's tegekwame. D'r worde bijgebuurt en
gevraogd hoew 't zoo ammel gonk. En toen dè ammel gevroagd en
gezeed waar, vroewg d'n innen ön d'n anderen of iej 't ok nog oit op
zennen aauwer "din". "Och ja," waar 't antwoord, "ok in 't kleinste
kerkske wordt nog wèl 's 'n miske geleeze!"

Gezocht
Ze zate same te eete, twee aauw kruiers van tege de negentig. De
radio ston ön en d'r volgde 'n plisiejbericht. Ze zö'n gèire wete wor 'ne
zekere vermiste m'neer Verhoeven gebleve waar. De naam wier ölling
uitgespeld: Victor, Eduard, Rudolf, Hendrik, Otto, Eduard, Victor,
Eduard, Nico. 't Wefke skudde d'r küpke en zin: "'t Zen ok alt' dezelfde diej ze hebbe moeten ok!"

De ftetsekapper van de Kruisstraot
Grèt waar eigelijk fietsemaker, mar ge kost 'r oew haor ok heel goeiekoop laote knippe. Wèlliej, ès klein jong, kosse daor terechte vur 'n
dubbeltje. Es ge daor me' teveul haor kwaampt en ge vroewgt um
geknipt te worre, dan gonk Grèt op de werkbank ön 't zuke tusse de
sleutels nor z'n skeer en z'n mesientje. Hattiej dè gevonde, dan din iej
'n por kirres me' z'n haand langs z'ne smerrigen overall um de smeer
en de slusiejon wè kwet te rake en dan moeste bij Grètte op de stoewl.
D'r kwame veul jong en veul boerren um bij Grètte geknipt te worre.
Zóveul dè Grèt oit in 'n bui van overmoewd me' groote letters op de
deur van de werkplöts ha' gezet: "Ook barbier!"
Op 'ne mooien dag kwaamp 'r 'n hirreke langs gefietst en diej moet
gedocht hebbe dèttiej daor z'n èige wèl 's meej kos laote skere. Zöwiets dèftigs ha' Grèt niej alle daag ön de haand, mar hij liejt z'n èige
niej kenne. Hij gonk meej ön 't zuke en hij hè' de kwast en 't küipke en
de skars gauw zat gevonde tusse z'ne fietserommel.
(Dè kwaamp ok wèl 'n bietje dur Piejt Koek, d'n buurman, diej krek bij
Grètte zaat um 'n pepke te buurte en diej 't grèij meej önwiejs.) "En
m'neer, wè me niej rakt, zedde wijd van huis? Ik heur wèl ön oew taol
dègge niej van dees kante komt." "Nee," zin 't hirreke, "ik kom van
sanatorium Maria Oord, waar ik m'n zus opgezocht heb en 't was zo'n
mooie dag dat ik dacht: kom, laat ik 'n andere terugweg nemen."
"Ooh en moete dalijk nog wijd?" vroewg Grèt wijer. "Och nee, naar
Vught, dat is niet zo ver. En omdat mijn zus vond dat ik maar matig
geschoren was, dacht ik bij 't zien van die plaat daar..."
"Ja nèt," zin Grèt, "'n klèinighèidje, zoo gebeurd." Al buurtende begos
Grèt sküim te make en dè din iej dur in 't zeepbèkske te spietse en
z'ne kwast te rure. 't Hirreke kiejk z'n oogen üit! Toen Grèt krek de
kwast ön wö' gön zette, zin de klant: "Ho even, gaat dat hier altijd zo?"
Piejt Koek diej alles zoo zwijgend hè' zitte bekijke, zin toen: "Nee, dè

Wiej wit wor Willem
Weever wönt? (Wèlliej
wèl!)
Dè's me ok wè: worre we toch
gevraogd ès brabantoloog vur
Hilversum! Vur de konkurrènt,
vur de NCRV! Of wèlliej wiesse wurrum de boerren in Brabant mistal neeven alle zwartbont vee ok nog 'n por rooibonte koeikes haauwe. Netuurlijk wete wèlliej dè. In Brabant hurt vanouds toch rooibont Maosvee
thuis! Kekt mar 's nor de vlag van onzen umroep: rood-wit; dè's niej
vur niks zoo! Rooibont vee dè gedijde vanouds 't beste in ons p'rvincie.
Ja nouw de naodruk meer op de rommen is komme te ligge, nouw
heget zwartbont de rooi koei verdreve, mar in onze jongen tijd waar 't
écht nog zoo dègge in d'n trein krek kost ziejn wanneer ge de Maos
over waart; dan wiere de rooi koei innins zwart!
Nouw doen d'r veul boerre nog 'n bietje vaasthaauwen on dè aauw
gegeeve dè rooi koei hier 't beste d'n aard hebbe en rooibont brengt
zeegen over de stal, zegge zèllie de aauw nao.
Of we nog meer van dè sort bijgeloof wiesse. Nouw en of!
Zoo ha'n d'r ok zat boerre 'n wit kruis op de muur of op de deur um
beskerming tege d'n duvel me' z'n ziektes èn verveelendighèid te hebbe. Boerre ha'n ok gèire dètter zwölven op stal timmerden, want "wor
'n zwölf wönt, gö' gin koew kepot!"
De roep van de koekoek beteekende dègge diejen dag geluk zö't
hebbe. Kriejge ze me' kijnder of vee onverhoopt toch me' ongemakke
te make, dan dinne ze dik nor "strijkers". Diej kosse beleeze en dè hiel
in dèsse ziektes en pijn kosse bezwere. Zoo waar d'r 'ne kwakzalver
diej 'n skietgebedje hè' tege de kortse en tege brandwonde. Dè gong
zoo: "Brand, brand, braand, kruipt van 't vlis in 't zaand. Glorie zij den
Vader, den Zoon en den Heiligen Geest." Daorbij wiere dik driej
krüiskes gemakt op de zeer plèkskes.
Natuurlijk waren 'r ok alterhande heilige vur de verskillige kwaolen en
ongemakke. (Dan zitte we wèl op de grens van geloof en bijgeloof,
geleuf ik.) De heilige Appolonia tege de tandpijn, Knillus tege bedpis-

der, Hubèrtus tege hondsdolheid, um mar wè hulp van bove te noeme.
Sommigte planten en boome brenge geluk, zinne ze. 'ne Vlierbos
bevubbeld ha' diej goei èigeskappe en wè denkte van de Sintjanstros
diej op veul plötsen in 't züie nog me' Sint Jan (24 juni) bij de vurdeur
gehange wordt. Daor moete zeuve kruien inzitte woronder in alle geval
Sintjanskrüid, noteblad, rèinvaor, himmelsleutel of jaag-d'n-duvel (sedum purpereum) en donderbaard (sempervivum) en knillusrooze.
Sint Jan wier beskaauwd ès midzommernaacht en dan, krek op middernaacht, ha'n de kruien en d'n daauw bezunder kracht. No Sint Jan
mèijt alleman!
En nouw zen we toch bij de weerspreuke. In augustus hedde d'r nog
wèl 'n por zoowès "Wiej knolle wil eete, moet Laurènsius (10 aug.) niej
vergeete" en "Me' Sint Augustijn moet al 't onweer over zijn."
Ja en dan zen d'r nog de spookverhalen op de grens van geloof en
ongeloof; verhale van de "gloeiege", van hekse en duvels.
B'ons in de buurt wiere vruger veul verhale verteld van 'ne zwarte
reuzenhond. Zonnen heele groote joekel zotter gezeeten hebbe tusse
de Mirroisebrug en Seldensate. Diej sprong alted me' z'n vurpoote op
de skaauwers van de minse. Ok biejt iej ze dik in d'r been.
Mar nog bekender is denkelijk dè gegeeve van diej zwarte rotkat. 'nen
Boer diej me' pèrd en kaar vanuit Ballekum nor D'n Bosch din, trof
unne keer 'n zwarte kat diej op d'n haam van z'n pèrd zaat. Hij kos
diej verveelende kreng niej verjaagd krijge; ze sprong alle kirres van
vurre nor aachtere. Me' 'nen hooge rug ston ze daor en ze kiejk hum
on me' gloeiege ooge. D're vette start zwèijde ze vervorlijk op en neer
en d'r kwaamp rook uit d'ren bèk. Uit d'r poote kwame lang krom
nagels en diej ha'n 'n arige pèirsèchtige kleur, 't Liejk wèl 'n klein
monster! Ja, grif ge zö't 'r skrik af krijge.
Pas bij de Pèttelder sprong ze van 't pèrd af en gonk op 'n port langs
de weg zitte.
Toen d'n boer gelaojen en wèl van de veemèrt trugkwaamp, zaat ze d'r
nog en ze sprong wir meej op z'n pèrd. D'n boer bidde z'n best, mar
pas toen iej bij de kerk kwaamp en de pestoor z'ne zeege sloewg, waar
de kat innins 'weg.

