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Dit drietal recente dialectverzamelingen (waarvan het Bossche werk in Trefwoord 6, p. 82, al kort werd gesignaleerd door Jan 
Kamp) vormt een waardevolle bron van informatie. 
Wat vindt U zoal in deze dialectwoordenboeken? 
 Allereerst geven alle drie de werken een verantwoording van de gehanteerde spelling en die spelling is een erkend 
probleem voor de dialectschrijver. Het Tilburgse boek is uitvoeriger in zijn beschouwingen over de spelling dan het Bossche 
en het Beekse. Tilburg kiest voor een spelmanier die is vastgelegd door Wil Sterenborg; Den Bosch en Beek [84] hebben een 
eigen systeem ontwikkeld. Het zou goed zijn als schrijvers in of over het Brabantse dialect eens de koppen bij elkaar staken 
om tot een algemeen geaccepteerde spelling te komen. Dat zou de leesbaarheid bevorderen. 

Zowel in het TiIburgse als in het Bossche woordenboek is een lijst met de vervoeging van sterke werkwoorden 
opgenomen, zodat we er achter kunnen komen dat de verleden tijd van beginnen in beide dialecten niet begon is maar begos. 
In het Beekse boek ontbreekt zo'n lijst, maar Naaijkens besteedt wel aandacht aan de verschillende vormen van de 
werkwoorden zijn, hebben, zullen en worden zoals: gullie zèt (jullie zijn) en zèdde gullie. Het Tilburgse boek bevat bovendien 
een uiteenzetting over enkel- en meervoudsvormen. Mijn schoen is los luidt in het Tilburgs mènne schoen is lòs, maar mijn 
schoenen zijn los is mèn schoen zèn lòs. 

Jammer genoeg wordt er in het Bossche en in het Tilburgse boek maar even terloops gesproken over het boeiende 
verschijnsel van de geslachten: de Brabander zegt 'un vrouw' maar 'unne(n) vent' of 'nen vent' en dat is op zich al het 
vermelden waard. Zeker als je er ook nog bij uiteenzet hoe dit verschil ontstaan is. Jan Naaijkens geeft een halve pagina over 
dit geslachtsverschil. 

 
Het grootste gedeelte van de drie boeken wordt natuurlijk gevormd door de beschrijving van woorden en uitdrukkingen. Ik 
onderscheid verschillende soorten woorden. 

Allereerst de woorden die ook in standaardtaal voorkomen, en wel in dezelfde betekenis maar met een andere uitspraak: 
aachteraaf (achteraf), afrèffele (afraffelen, haastig en slordig opzeggen), etterbööl (etterbuil, vervelend iemand), baors 
(baars), baos (baas). Het Bossche en het Tilburgse woordenboek nemen dit soort woorden wel op, het Beekse niet. Voor 
beide methoden is wat te zeggen. Als je ze wel opneemt geef je precies aan hoe een bepaalde klank uit de standaardtaal in het 
dialect klinkt. Zo zegt een Bergenaar bijvoorbeeld pèèrt en stèèrt en dèèr voor 'paard', 'staart' en 'daar', maar water en slager 
voor 'water' en 'slager'. Het nadeel is dat je dan eigenlijk van alle woorden uit de standaardtaal de 
dialectuitspraak zou moeten geven (want waarom wel aachteraaf, maar niet aachterom?) en dan kom je op 
een al te dik boek uit. Beter is het om in een inleiding uiteen te zetten welke klanken in het dialect corresponderen met welke 
klanken uit de algemene taal. Jan Naaijkens heeft overigens een goede tussenoplossing gevonden. Hij geeft een woord als 
mèndje voor 'mandje' wel als er een uitdrukking of gezegde mee gevormd is, zoals in de fopvraag: zèg, hèdde gè dè  mèndje 
nog? Wèlk mèndje? Waor Mores in gescheejte he! Ook neemt hij een woord als kooperaasie 'coöperatie' op als hij er een 
kleine historische beschrijving van kan geven. 



De tweede categorie wordt gevormd door woorden die ook in de standaardtaal voorkomen maar in het dialect een andere 
betekenis hebben. In alle drie de boeken vinden we aachtermekaar(e) voor 'meteen, direct': Gòdd' ònderhand es begiene? 
Nêêj, nie sebiet! Aachtermekaare! (Beeks). In Naaijkens boek staat ook de verbinding bedèèrfelek weer. Dat is broeierig, 
langdurig heet weer waarbij de melk zuur werd, althans in de tijd dat er nog geen koelkasten waren. In alle woordenboeken 
staat uiteraard een woord als aorig dat de bedrieglijke betekenis van 'raar' heeft in het Brabants. Vervolgens zijn er ook 
woorden die algemeen Brabants zijn, of in elk geval ook in West-Brabant voorkomen. Ik denk aan akkerdere (met elkaar 
kunnen opschieten), klasjenere (druk redeneren, gewichtig praten), baomes (herfst, stormweer), benneke (mandje), begaoie 
(smerig maken, bevuilen; verprutsen), pitse (kieskeurig eten) en pieteleer (slipjas) - dat overigens in het Bossche 
woordenboek ontbreekt -, het boeiende pesjonkele (zieltjes uit het vagevuur bidden, een aflaat verdienen door het steeds 
herhalen van de kerkgang met de voorgeschreven gebeden), luiewijvepap (beschuitpap), pik en pook (ruzie) - ontbreekt in het 
Bossche woordenboek - en memme (zeuren, treuzelen), dat zowel in het Beekse als in het Tilburgse boek ontbreekt. 

Vervolgens zijn er woorden die over heel Nederland in de volkstaal voorkomen, niet alleen in bepaalde dialecten. Over het 
algemeen zijn het Bargoense woorden, woorden die voor een groot deel uit het Jiddisch stammen. Ik denk aan besjolleme, 
ook verbasterd tot besjonkele, uit Jiddisch mesjolleme 'betalen', en louloene 'niet veel goeds, helemaal mis'. 
Als vijfde categorie zijn er de woorden die in de algemene taal verouderd zijn, maar in het dialect nog springlevend. Typische 
voorbeelden hiervan zijn [85] aawer (ouderdom, leeftijd) dat volgens het WNT na de achttiende eeuw niet meer voorkomt, 
maar in het Brabants en in verschillende andere dialecten nog voortleeft. Verder astrant (vrijpostig, brutaal) en het al 
hierboven genoemde baomes (herfst) en benneke. 

Tot slot de woorden die alleen in het Bosch of in het Tilburgs of in het Beeks voorkomen. Dat zijn er heel weinig, of 
misschien wel geen. Voor iemand die niet uit een van die plaatsen komt, is het ook heel moeilijk te beoordelen of een woord 
uniek is voor een plaats. In het Bergs ken ik maar een woord dat nergens anders te beluisteren valt. Dat is dil voor fiets. 
Mogelijk komt het Bossche bènze (vechten) en het Tilburgse panaaste, penaarste (lichamelijk afstraffen) in aanmerking? 
 
De boeken hebben alle drie hun eigen waarde. Er staat veel in, er ontbreekt natuurlijk ook veel. Daar zijn de auteurs zich van 
bewust. Maar ze vormen een zeer goede aanzet tot iets groters en groots. Naaijkens geeft als extraatje nog allerlei Beekse 
rijmpjes en liedjes. Het Bossche woordenboek bevat bij veel woorden een korte etymologie. 
Ik heb ze met veel plezier gelezen.  
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp. 83-85. De paginanummering van het origineel staat 
tussen [ ] vermeld.) 

 


