
togvan Brabant draagt, zoals in ons land de troonopvolger 
die van Prins van Oranje. Voorts wordt nog een hoofdshik 
toegevoegd over de hertogen die op de Sint- Jan hebben 
gestaan en nog staan en momenteel gerestaureerd worden. 
Van de hand van Harry v.d. Berselaar kan een wetenschap- 
pelijke uitgave over het Bossche dialect verschijnen, waarin 
vooral ook de grammatica zal worden behandeld. En dan 
heeft de Stichting ABC - die zich gesteund weet door een 
zeer deskundige redactieraad - bemiddeld bij de geschied- 
schrijving van het 's-Hertogenbosch Mannenkoor, dat in 
zoo3 honderd jaar bestaat. 
Het hele oeuvre overziende stelt Jos van der Ven vast: 
'Eigenlijk is alles wat we gedaan hebben naar ons toege- 
komen. Dan werden we benaderd met het verzoek van: 
kunnen wij samen niet dit of dat. Dat werkt voortreffelijk. 
Er komt zoveel op ons af, dat er nauwelijks ruimte is voor 
eigen initiatief. Als Jos van der Ven het resultaat overziet 
is hij nochtans bescheiden: 'Het begint wat te worden'. 
Wel prijst hij zich gelukkig 'dat we bij eventuele subsidie- 
gevers iets kunnen laten zien. Dat werkt!' 

Aanlichten 
De activiteitenportefeuille van Jos van der Ven blijkt met de 
Stichting ABC wel goed, maar beslist niet helemaal gevuld. 
Onverdroten ijverde hij tien jaar lang voor het 'aanlichten' 

van de noordzijde van de Sint-Jan, die tot vorig jaar altijd 
nog in het donker lag. Bovendien werden in het zuiderpor- 
taal, dat ook erg donker was, schijnwerpers in de vloer aan- 
gebracht. Verder maakt Jos van der Ven deel uit van de 
Stichting Oordeelspel, die met geld dat door de bouwers 
van het winkelcentrum De Arena beschikbaar werd ge- 
steld voor een kunstwerk, ijvert voor de reconstructie en 
herplaatsing van het Oordeelspel van de Sint-Jan, een 
astronomisch kunstuurwerk, voorzien van een figuren- 
omloop van het Laatste Oordeel. Ook de inrichting van de 
Parade, als die nog eens autovrij wordt, gaat Jos van der 
Ven zeer ter harte. Met anderen maakt hij zich sterk voor 
een landschappelijke inrichting, waarvoor hij een gerenom- 
meerde architect in de arm zou willen nemen. 'Dat zou een 
waardige invulling van het plein zijn.' 
Tenslotte is Jos van der Ven betrokken bij plannen van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg voor een Monu- 
mentendetector, een nationaal monumentenregister, dat 
toegankelijk zal zijn via de mobiele telefoon. Gelijk een 
routewijzer in een auto geeft de Monumentendetector via 
een satellietverbinding een overzicht van alle monumen- 
ten in het gebied waar de beller zich bevindt. 'De bedoe- 
ling is om daar in zooj mee te experimenteren. Het zou 
leuk zijn als 's-Hertogenbosch de eerste zou zijn.' 

Anton van der Lee schrijft in een brief 
aan de redactie dat zijn moeder, wan- 
neer zij iets duur vond, een 'Brabantse 
zegswijze' bezigde, bijvoorbeeld wan- 
neer zij gedwongen was hooi voor het 
vee te kopen omdat de eigen voorraad 
uitgeput was. Ze riep dan niet 'sjonge, 
jonge, wat duur', maar ze sprak 'dat is 
tegen penning zestien'. Normaliter, 
schrijft Van der Lee, 'gingen' 12 pen- 
ningen in een stuiver, maar bij bepaal- 
de aankopen moest men er kennelijk 
16 penningen voor neertellen. 
Het ligt echter anders. Het Woorden- 
boek der Nederlandsche Taal, x11 (1931) 
wijst in de kolommen 1089 en 1090 
op uitdrukkingen m.b.t. de hoeveel- 
heid penningen. Zo ook de penning 
zestien. De zegswijze vindt haar oor- 
sprong bij geldleningen. Een lening 
tegen de penning zestien betekende 

dat voor elke 16 penningen van het 
geleende bedrag jaarlijks één penning 
rente betaald moest worden. Dit komt 
dus overeen met een rentepercentage 
van 6,25 % (wat hoog was). Lenen 
'tegen de penning twintig' betekende 
'tegen 5 %' enz. 
Ook vergelijkbare uitdrukkingen 
waren in zwang. Bekend is bijvoor- 
beeld de door Alva opgelegde (maar 
door verzet mislukte) tiende penning: 
een belasting van 10% op alle handels- 
transacties van roerend goed. 
Het WNT meldt over de 'penning zes- 
tien' voorts: 'aangezien de penning zes- 
tien eertijds een gewone, doch hooge 
rente was, is men de uitdrukking ook 
oneigenlijk gaan bezigen', b.v. in: 'op 
den penning zestien gesteld zijn', 'op 
de penning zijn' en 'penning zestien 
wezen' wat allemaal 'zuinig zijn' bete- 

kent. Zeer duur zijn is tegen den pen- 
ning zestien. 
Het zijn oude uitdrukkingen, die ech- 
ter niet, zoals Anton van der Lee ver- 
moedt, een Brabantse oorsprong heb- 
ben en waarin ook geen rancune tegen 
Holland doorklinkt. 
Dat laatste hoeft ook niet. Het leven 
was in generaliteitsland Brabant stuk- 
ken goedkoper dan in Holland en de 
belastingen waren ook lager. Niet alles 
wat onaangenaam was kan aan Hol- 
land worden toegeschreven! Dat is een 
geloof dat nog steeds lekker aanvoelt, 
maar nie 
gestaafd. 
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