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Van Sterenborgs dialect naar 
hedendaags Tilburgs 

Jos Swanenberg* 

' Jos Swanenberg is 
hoogleraar 'Diversiteit in 

taal en cultuur In Brabant' 
aan Tilburg Universlty en 

streektaaladviseur bij Erfgoed 
Brabant 

In 2011 schonk 
Wil Sterenborg (midden) 

zijn dlalectkaadjes en 
zijn schrijfmachine aan 
Stadsmuseum Tilburg, 

Links Ronald Peeters, hoofd 
Stadsmuseum Tilburg en 

rechts Ed Schilders die de 
kaartjes publiceerde op de 

website CuBra. 
(foto Jojanneke van Zandwijk) 

Het project Taal van Tilburghaó natuurlijk 
kunnen volstaan met het documenteren van 
het dialect van Tilburg. Misschien is dat ook 

wel de eerste gedachte geweest toen men 
begon na te denken over dit project. Het 

documenteren van het dialect maakt in elk 
geval deel uit van het project. De belangrijk

ste exercities zijn het digitaal beschikbaar 
maken van het Tilburgs woordenboek van 

Wil Sterenborg en van de gespreksopnames 
van de Heemkundekring Tilborch. 

Het woordenboek van Sterenborg is in feite een 
kaartsysteem van Tilburgse dialectwoorden en -uit
drukkingen dat in de afgelopen dertig jaar werd aan
gelegd. Het omvat circa 7.500 trefwoorden, leder 
trefwoord wordt vergezeld van bronnen, citaten en 
in de digitale versie ook afbeeldingen. De gespreks-

opnamen staan op zestien cassettebandjes; zij bevat
ten interviews met Tilburgers uit de jaren zeventig. 
Zij spraken over werk, onderwijs, sociale voorzie
ningen en zorg, overigens niet altijd in dialect. Het 
Woordenboek van de Tilburgse taal is al raadpleeg
baar op CuBra.nl dankzij redacteur Ed Schilders; de 
geluidsopnames komen ook op die website beschik
baar. 

Het dialect van de stad Tilburg is het meest uitge
breid gedocumenteerde dialect van Noord-Brabant. 
Nergens werd zoveel gepubliceerd over grammatica 
en woordenschat van een lokaal dialect. Daarnaast 
speelt het dialect een belangrijke rol in diverse cul
tuuruitingen zoals het goed bezochte Gróót Dikteej, en 
wordt er zelfs tijdens carnaval goed gekeken naar de 
spelling van carnavalsteksten, want de spellingwijze 
van het dialect is sterker verankerd in Tilburg dan om 
het even waar anders in Noord-Brabant. Die spelling
wijze is ook te danken aan Wil Sterenborg. Met het 
vastleggen van de woordenschat en het organiseren 
van het dictee in voorgeschreven spelling, zou men 
evenwel voorbij kunnen gaan aan het dynamische en 
levende karakter van een taal als het Tilburgs. We 
mogen het Tilburgse dialect natuurlijk niet beschou
wen als een onveranderlijke taal. Een taal die niet 
verandert, zou dood zijn, en dat lijkt me juist niet de 
bedoeling van het dictee en het woordenboek. 
Het lokale dialect moet authentiek zijn, zeker voor hen 
die dat dialect als hun moedertaal spreken. Rondom 
authenticiteit hanteert men een norm: zo hoort het 
dialect van bijvoorbeeld de stad Tilburg gesproken 
te worden, dat is echt of typisch Tilburgs. Natuurlijk 
heeft het plaatselijke dialect zijn eigen grammatica 
en woordenschat en wordt het gebonden aan be
paalde regels. Maar bij correctieve handelingen die 
naar authenticiteit verwijzen, lijkt het dialect als iets 
stabiels en onveranderlijks te worden behandeld. 
Nieuwe kenmerken worden dan al gauw als fou
ten tegen het lokale dialect aangemerkt. Maar heb
ben we in Tilburg nog wel te maken met dialect van 
het zojuist geschetste type? Het traditionele, lokale 
stadsdialect wordt door de jongere generatie zelden 
gebruikt. De grote meerderheid van jongeren wordt in 
het Nederlands opgevoed of in elk geval toch met het 
Nederlands. Zeker, aan velen van hen hoor je meteen 
dat ze uit Tilburg komen; aan het accent, maar ook 
aan het woordgebruik, de woordvorming of de zins
bouw. Ze spreken een jongere of nieuwere variëteit 



Een van de ruim 7.500 
dialectkaartjes van 

Wii Sterenborg. Da<<e5vo zn 

vB soert snoepgoed, ook genoend • kattespouw' , zijnde nogal grote blokjes 
waarin vermoedi lijk nocsl wat druivesuiker verwerkt i s , rosé van kleur, 
met a l s hoofdkenmerk de e r i n verv.erkte hele o l i e n o o t j e s . 

MTW jiondvolle dubbeldikke zw«rtwit-toff«e 
FVb snoepgoed voor een halve cent te koop bij de nasseltse kapel 
FVb bakkesvol meej sjèp - mondvol drop 
WBQ TII.'t.iM278 'bakkesvol' = mondvol 

Antw.BAKKESVOL znw.m. - babbelaar die zoo groot i s dat men er maar ee 
enkelen van i n den mond kan steken. 

van het stadsdialect, die dichter bij het Nederlands 
ligt. Die variëteit vi;ordt door de oudere generatie niet 
altijd als authentiek dialect geaccepteerd. 
In het project Taal van Tilburg is men gelukkig heel 
open omgegaan met deze kwestie. Een mooi voor
beeld vind ik de rapteksten van Timmietex, onmisken
baar Tilburgs maar toch totaal anders dan het dialect 
van het Groot Dikteej. Laat Timmietex maar eens het 
volgende dictee schrijven. 

Niet alleen jonge Brabanders, maar ook nieuwe 
Brabanders beïnvloeden de dialecten in onze provin
cie. Ons onderzoek aan Tilburg University bracht ons 
naar een vmbo-klas in 's-Hertogenbosch waar we 
een gsm-gesprek volgden, waarvan we met slechts 
een spreker kunnen meeluisteren: "ewa koelie... 
ewa dreri, hoe izzie? (gsm-antwoord...) oh god, jon
gen, (gsm-antwoord...) eeh gabbuh hoe izzie jonguh, 
dreri?" De spreker, Nesli, is geboren en getogen in 
's-Hertogenbosch en heeft ouders die in Turkije zijn 
geboren. Zijn moedertaal is Turks, en zijn Nederlands 
is verzorgd, zoals we merkten voorafgaand aan de 
opnames voor onderzoek. Nesli spreekt zijn Turkse 
vriend aan de telefoon aan met koelie, "sjouwer, dag
loner", een scheldnaam voor een andere etnische 
groepering, namelijk mensen van Indonesische of, 
vooral ook, Surinaams-Hindoestaanse origine. Voorts 
gebruikt hij een opvallend stemhebbende medeklin
ker in de verbinding izzie ('is ie') en klemtoon in de 
laatste lettergreep van gabber en jongen waarbij de 
medeklinkers aan het woordeinde worden wegge
laten. Tot slot vinden we twee Arabische woorden in 
deze uiting: ewa (dat zich nog het best laat omschrij
ven met 'hé') en dren ('kinderen, jongens', meervoud 
dus, hoewel Nesli één persoon aanspreekt). Nesli put 
uit verschillende immigrantentalen, hij valt niet terug 
op de moedertaal, omdat hij het Nederlands niet goed 
beheerst. Integendeel, hij is creatief met verschillende 

talen. Arabisch is niet de moedertaal van Nesli, dat is 
Turks. Turken zijn minder negatief in het nieuws dan 
Marokkanen, en misschien wordt die laatste alloch
tone jongerengroep meer beschouwd als buiten de 
samenleving geplaatst. Dat geeft ze, voor jongeren, 
een stoerder imago. Zodoende gaan Turken andere 
allochtone talen gebruiken, de meest stereotiepe al
lochtone talen. Daarmee kun je een stoere identiteit 
als allochtone jongen beter uiten dan in de eigen taal, 
van de 'brave' Turkse allochtonen. Overigens gebruik
te Nesli ook Bossche dialectvormen zoals zeetie ('zei 
hij') en ocherm ('och arme') die zo opvallend zijn dat 
ze niet per ongeluk gebruikt zullen zijn. Het lijken eer
der lokale, zelfs gestigmatiseerde dialectvormen die 
expres worden ingezet. Dat is opvallend, ook omdat 
deze informant in ons onderzoek rapporteert dialect 
helemaal niet stoer te vinden. Hij zegt het overigens 
ook niet plat of slordig te vinden. Op deze wijze ver
mengt Nesli zijn Nederlands met Arabisch en Bosch, 
en spreekt hij bovendien soms met een allochtoon ac
cent, maar in de hele opname (20 minuten) zegt hij 
geen woord in het Turks. 

Deze anekdote vertelt ons meer over de identiteit van 
zo'n jonge Bosschenaar. Die identiteit is lokaal ge
markeerd (door zijn Bossche dialectwoorden), maar 
ook sociaal, cultureel en etnisch. Maar de identiteit is 
minder vanzelfsprekend dan je zou denken; Nesli af-
filieert zich liever met de taal van Marokkaanse jon
geren dan met zijn eigen moedertaal. In de 'Taal van 
Tilburg' heeft het Tilburgs van Turken aandacht ge
kregen in het onderzoek van Jetske van der Velden. 
Heel passend is het lied over de meertalige stad van 
Harry Swinkels, "houdoe, houdoe, baaj, baaj", dat 
werd geschreven voor de Kènderkwèèk, een jaarlijks 
dialectliedjesfestival voor een achttal basisscholen in 
Tilburg. 



Dialect is natuurlijl< in eerste instantie spreel<taal. 
Gesclireven taal is bij uitstek het domein van de stan
daardtaal, het Algemeen Nederlands. Maar bestaat 
die tweedeling nog wel? Ook op het gebied van de 
schrijftaal, met name in digitale media, merken we 
op dat er steeds meer dialect wordt gebruikt. Digitale 
communicatie is vooral schriftelijk, gemengd met fi
guren, symbolen, foto's, beelden en video's en daar
mee ook met gesproken taal. Deze communicatie is 
over het algemeen zeer informeel en direct. Schrijven 
was voorheen voor de meeste mensen zo goed mo
gelijk geformuleerd en formeel (met uitzondering van 
het boodschappenlijstje). Schrijven was bovendien 
moeizaam. Schrijven op digitale media is voor jon
geren echter vanzelfsprekend. Er is nog nooit zoveel 
geschreven in de geschiedenis van de mensheid. 
Schrijven is voor jongeren volkscultuur geworden. 
Jongeren gaan creatief om met taal en scheppen een 
eigen code, inclusief een aangepaste spellingscode. 
Dat eigen jargon lijkt een Nederlands dat moedwillig 
doorspekt wordt met "fouten" tegen de spellingre
gels, met cijfers, emoticons en afkortingen {w8 ffl), 
en met stukjes uit andere repertoires zoals het Engels 
of Brabants dialect {spap komt binne (ons pap-mijn 
vader)). In communicatie moet je immers laten zien 
wie je bent, waar je bij wilt horen en waar je vandaan 
komt. Vervolgens kan deze nieuwe schrijftaal zelfs 
het gesproken taaidomein binnenkomen: A: tijd om 
naar bed te gaan! B: ok. Dit woordje wordt bedoeld 
als bevestigend antwoord en wordt uitgesproken als 
'ok', rijmt op 'sok', maar is in geschreven tekst eigen
lijk de afkorting voor 'okay'. Informeel schrijven via 
digitale media krijgt aandacht in de 'Taal van Tilburg' 
in een twitter-onderzoek van Merel Otten. Het project 
bestaat zodoende ook uit onderdelen die hedendaags 
taalgebruik in Tilburg centraal stellen en behandelt 
daarmee de taal in Tilburg als een veelzijdig en dyna

misch instrument van identiteitsexpressie, communi
catie en cultuur. 

Er is bijna te veel om op te noemen, maar ik vermeld 
toch nog maar even de fotowedstrijd van de Tilburgse 
Foto Akkedemie, die zich richt op geschreven taal in 
de stad: opschriften op gevels en winkelruiten, graf
fiti, reclame enz. Die opschriften laten zich samen 'le
zen als een boek over hedendaags Tilburg', een land
schap van taal. 
Ik wil nadrukkelijk zeggen dat het vastleggen van 
het traditionele dialect in het Woordenboek van de 
Tilburgse taal en in de gespreksopnamen van de 
heemkundekring ook van groot belang zijn. Zonder 
een goed begrip van het verleden kunnen we heden 
en toekomst niet duiden, en daarvoor is het docu
menteren van de taal zeker nodig, te meer daar de 
verdwijnende dialectwoordenschat ons anders onge
merkt door de vingers zou glippen. Dialectwoorden 
die niet meer worden gebruikt, zijn in de volgende ge
neratie vergeten, en dat proces is onomkeerbaar. 
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Taal in Tillie Noord, Tillie Oord 
De tèèd van slaoj, die is vurbij 

Petra Robben* 

'Petra Robben (1961) 
is projectleider van 'Taal 
van Tilburg' vanuit tiaar 

functie bij Stadsmuseum 
Tilburg In haar 'vrije tijd' 

studeert zij Algemene 
Cultuurwetenschappen aan 

de Open Universiteit 

Het Tilburgs dialect kan gerekend worden tot 
erfgoed van wereldformaat. UNESCO stelde 

immers een lijst op van immaterieel erfgoed 
dat 'wereldwijd in de belangstelling' staat. 
'Het is erfgoed dat leeft, dat onderdeel uit

maakt van ons leven en dat we willen door
geven aan latere generaties. Of het nu gaat 

om tradities, rituelen, zang, theater, dialecten 
of ambachten. Het besef groeit dat imma
terieel erfgoed belangrijk is voor culturele 
diversiteit in de wereld, maar ook vluchtig 

en kwetsbaar: dialecten en talen sterven uit, 
ambachtelijke kennis gaat verloren, monde

linge tradities verdwijnen.'̂  

Uitstervende dialecten en tradities die verloren drei
gen te gaan. Het zijn zwaarbeladen woorden die haast 
dwingen tot conserveren en behouden en nopen tot 

zo snel mogelijk een glazen stolp eroverheen. Maar 
wordt het dialect dan niet te veel beschouwd als een 
relikwie? Is taal niet dynamisch te noemen? En hoe 
erg is het als de jeugd van tegenwoordig de vroegere 
Tilburgse taal niet meer kent? Welke taal wordt er 
eigenlijk vandaag de dag gesproken? Stadsmuseum 
Tilburg besloot er een 'luchtig' onderzoek aan te wij
den en stelde de 'Taal van Tilburg' centraal in het jaar 
2012. 

Woordenboek van de Tilburgse Taal 
Zeer zeker is het stadsmuseum zich bewust van 
de waarde van onder andere dialectuitingen van 
Tilburg. Zo was het museum enorm verguld toen het 
in 2011 uit handen van de Tilburgse neerlandicus Wil 
Sterenborg een collectie van maar liefst 7.500 woord
kaartjes ontving. Dit kaartsysteem op A6-formaat 
bevat talloze lemma's ofwel Tilburgse woorden, ge
schreven volgens de 'spelling Sterenborg', die in 1984 
door het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde 
en Naamkunde (Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen) officieel werd erkend. Het 
Stadsmuseum gaf vervolgens dan ook financiële on
dersteuning aan Cultureel Brabant om het Tilburgse 
dialecterfgoed digitaal doorzoekbaar te maken voor 
de website CuBra. Ed Schilders nam deze klus op 
zich, en hij is anno 2012 nog steeds bezig om vind- en 
bewijsplaatsen van het dialect door de jaren heen te 
duiden. 

Nostalgie hoogtij 
'Nu de nostalgie hoogtij viert, komen er nogal eens di
alectteksten in de publiciteit'2, zo schreef Sterenborg 
in 1984. Kijken we dan naar het overzicht van diverse 
dialectpublicaties op CuBra.nl, dan zien we dat niet al
leen in de jaren '80 maar al vanaf de eerste decennia 
van de 20e eeuw een keur aan publicaties verschijnt. 
Zo verschijnen er in 1930 twee artikelen van A.J.A.C. 
van Delft over bijnamen in Tilburg. Eveneens vanaf de 
jaren '30 zijn de dialectpublicaties van de Tilburgse 
pater Piet Heerkens: van D'n orgel (1938) tot en met 
De linaorrie (1949). Van 1950 dateert 'De namen van 
de UI in de Zuidnederlandse dialecten' en in 1984 
verscheen de eerste Tilburgse dialectwoordenlijst 
onder de titel 'de Korvelseweg' en 'Tilburgs dialect' 
van de Werkgroep Taaleigen onder leiding van de 
Heemkundekring Tilborch. Mochten we denken dat 
de 20e eeuw nog in het teken stond van het Tilburgs 
dialect en dat dat zo na de millenniumwisseling in on-



stadsmuseum Tilburg 
onderzocht in 2012 de taal 
van de Tilburgse jongeren. 

Met het zogenaamde 
tel<storgel werden scholen 

bezocht en jongeren 
gevraagd de kaartjes in te 

vullen en in het tekstorgel te 
deponeren. 

bruik zou zijn geraakt, dan is dat een misvatting, want 
zo verschenen in 2006 en 2007 nog jeugdherinnerin
gen van Lodewijk van den Bredevoort onder de titel 
Kosset den brèüne eigelek wèl trékken? in deel I en 
deel II. De laatste op CuBra.nl vermelde dialectpubli
catie is zelfs van zeer recente datum uit 2010: ETEN-
DRINKEN-ROKENMzn Piet van Beers. 

Kiendjes köopen èn kemuuniefiste 
Wat wordt er zo in de 21' eeuw nog geschreven in het 
Tilburgs dialect? Piet van Beers rijmt in zijn versje 'IK 
LUS ET GELÈÈK': Dè tèèd van Slaoj, die is vurbij asset 
stillekes Wènter wórt. Ik hèb meej die kaaw, et liefst 
van al iets steevegs op men bórd. We eete eens per 
virtien daog dan stamp van Boeretóppe. Daor moete 
wèl, (volgas Ons Keej) gerukte worst in stöppe. De 
week dbrnao, dan eeteme wirPeejstamp meej Hasjee. 
De jeugdherinneringen van 'een gewone Tilburgse 
volksjongen' Van den Bredevoort gaan eveneens 
ver terug in de tijd. Zo lezen we uit de inhoudsop
gave van Kosset den brèüne: de bewaarschool, de 
gróote school, van de mof verlost (I), van zielen op-
schrèève èn kiendjes kóopen en kemuuniefisten en 
Siendereklaos. Tilburgse taal of liever gezegd taol, 
want het volkse karakter is duidelijk voelbaar in de 
aangehaalde onderwerpen van Van Beers en Van den 
Bredevoort. Wat moeten we hiermee ten aanzien van 
de eerdergenoemde 'latere generaties'? Is dit wer
kelijk onze nalatenschap? Is dit cultureel erfgoed dat 
we willen doorgeven? Ik sluit me maar al te graag aan 
bij de eerste regel van Van Beers' versje, hoewel hij 
het zelf anders heeft bedoeld: 'de tèèd van slaoj, die 
is vurbij'. 

Aachter de bèddeplaank 
Toen het stadsmuseum vorig jaar de woordkaartjes 
van Sterenborg in handen kreeg, werd al snel duide

lijk dat we hier te maken hadden met een collectie 
die als een tijdsdocument kan worden beschouwd. 
De woorden refereren aan een tijd die ver achter ons 
ligt en op de huidige generatie jongeren niet meer 
van toepassing is. We hoeven maar even te bladeren 
door Goedgetóld, het Tilburgs woordenboek dat op 
Sterenborgs kaartsysteem is gebaseerd, om te zien 
hoe de jaren ons hebben ingehaald ten aanzien van 
bijvoorbeeld de normen en waarden, seksualiteit of 
eten en drinken. Bèddeplaank: 'et is er êene van de 
bèddeplaank' werd gebruikt als uitdrukking voor een 
kind dat exact negen maanden na de huwelijksvol
trekking werd geboren. Jeezesmiena, wèn lèèf hó 
die fröllie was de uitspraak bij het zien van een mooie 
meiden Hij heej bij dè kernóllie van em gin flèüt te ver-
tèlle geeft aan hoe er gedacht werd ten aanzien van 
mannen en vrouwen in de Tilburgse samenleving. 
Balkenbraaj, peejstamp en slaoj meej aaj meej jèün, 
meej èèrpel waren gerechten uit de tijd dat iedere 
Tilburger nog een eigen hófhaó. Tegenwoordig drukt 
de jeugd zich écht anders uit, zoals onder andere blijkt 
uit de publicatie van Jeroen Ketelaars Sex drugs ap
peltaart & 400 andere teksten op Tilburgse muren, op
getekend in 2004 en 2005. 

Zwarte piet word witte piet 
'Mandy gaat graag anaal' en 'sabrina h. is ge
neukt', zo noteerde Ketelaars zijn vondsten uit de 
H. Berkvensstraat in de Tilburgse wijk Theresia. En: 
'Alle wijven zijn stink hoeren' of 'Klote nazis' en 'Kut 
Lonsdaledragers', 'Opzouten kut rasist' en 'Zwarte 
piet word witte piet Hier geen black beauties meer'. 
De teksten liegen er niet om en kunnen als heden
daags (weliswaar grof) taalgebruik worden be
schouwd. In zijn inleiding schrijft Ketelaars; 'Graffiti 
staat dus weer volop in de belangstelling. Negatief 
in de belangstelling, beter gezegd, want met graf-



In de Willem ll-straat 
werden op 8 september 

2012 jongeren door 
medewerl<ers van 

Stadsmuseum Tilburg 
gevraagd om taaii<aartjes 

in te vulien. 

fiti volgeschreven en -gespoten oppervlakken zijn veel 
mensen een doorn in het oog. ... Een andere visie op 
graffiti... bestaat echter ook. Die visie gaat ervan uit 
dat graffiti ook een waardevolle kant heeft. Het verza
melen en vastleggen van graffititeksten geeft name
lijk inzicht in zaken die op een bepaald moment bin
nen een bepaalde groep mensen spelen. Als tijdsdo
cument kan een verzameling graffiti ons bijvoorbeeld 
iets zeggen over meningen ten aanzien van maat
schappelijke aangelegenheden.'̂  

Wattefak 
Zo kunnen ook de 'woordkaartjes-nieuwe-stijl' als 
tijdsdocument worden beschouwd. Stadsmuseum 
Tilburg ontwikkelde deze in 2012 om jongeren te be

vragen op hun hedendaags woordgebruik. Het muse
um was nieuwsgierig naar de gerechten die de 'new 
kids' eten, de plekken waar zij samenkomen en de 
woorden die zij gebruiken wanneer ze elkaar ontmoe
ten of gedag zeggen. Zo kennen we als Tilburgers en 
Brabanders ons vertrouwde 'houdoe' als afscheids
groet, maar inmiddels is dat o.a. verworden tot 'doei', 
'mooi', 'tot later' en 'heuj gaytje'! Andere woorden die 
Stadsmuseum signaleerde tijdens een zonnige sep
temberdag in de Willem ll-straat in 2012 waren: 'Ewa' 
om iemand te begroeten of gedag te zeggen; 'curry' 
als regelmatig gebruikt woord; 'mattie', 'cool', 'kaka', 
'Jol', 'chil', 'wat doe je?', 'vaag', 'lol', 'hippy', 'kloot
zak', 'maat', 'je moeder', 'vet', 'ieuw', 'ouwe', 'schat 
of scheetje', 'wat te tak', 'suboptimaal', 'koekwous', 
'bandera', 'what's up', 'cool en flat', 'ruig' en 'echt 
he'. Twee Slovenen (1985) en (1987) die de stand van 
Stadsmuseum Tilburg bezochten, wilden ook graag 
meedoen aan het onderzoek. Om aan te geven of iets 
leuk is, antwoordden de Slovenen met 'krasa' en voor 
'niet leuk' met 'na hovno'. Een woord dat ze regelma
tig gebruiken onder vrienden is 'husté' en het favorie
te stopwoord is 'nechapem'. 

leteljaane, Suurienaamers en Turke 
Deze Slovenen zijn een illustratie van de transfor
matie van een bijna homogene naar een heterogene, 
interculturele stad door de aanwas van nieuwe ge
neraties en migranten vanaf het midden van de 20^ 
eeuw. De Tilburgse musicus en componist Harry 
Swinkels schreef in opdracht van Stadsmuseum 
Tilburg het 'Taal van Tilburglied' voor het dialect
liedjesfestival 'Kènderkwèèk': Irst kwaame ze öt 
Indieje, Melukkers, Ambonneeze. We kreege gast-
arbeiers: Grieke, leteljaane, Turke, Marókkaane, 
Suurienaamers en Antiijaane. Öt mir as honderd laan-
de, kwaame ze nor hier toe, hil dikkels op de vlucht 
...Al die nuuwe Tilboos han derèèqe verhaol, èn al 
die vrimde woorde paase in de Tilbootaol. Ook Jetske 
van der Velden, student Taalwetenschappen aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, deed onderzoek in 
Regionaal Archief Tilburg naar de taalverwerving 
van nieuwkomers in Tilburg. Hedendaagse jonge
ren spreken volgens Van der Velden nog altijd Turks, 
terwijl Marokkaanse jongeren vaak alleen nog maar 
Nederlands kennen. De Turk Kenan Baydar die in de 
gemeenteraad van Tilburg zit, vindt dat zowel de au
tochtone Tilburgers als de Turken gezamenlijk moeten 
bedenken hoe ze vorm willen geven aan de multicul
turele samenleving. De taal van het hart is hierbij be
langrijk." 

Timmietex en Braboneger 
Hart voor de stad en de lokale geschiedenis blijkt uit 
de raps van de 'rasechte Tilburger' Tim van Dongen 
die optreedt onder de naam 'Timmietex'. Wie op You 
Tube luistert naar 'Kruikenzeikers ft. De Gelogeerde 
Aap & Meneer C' is getuige van een echte Tilbotaal: 
Voor echte Tilboos, Korvei, Broekhoven, Reeshof, Tillie 
Noord, Tillie Oord, Willem II: 'Hier kom ik tot rust, ik 
adem vrij', in de stad maar saai, 'hoe isset ermeej?', 
gewoon om plezier om te maken, ginne póllenèèse 



hier, we doen et zuutjes aon. Oude Dijk, shit, wat ze 
waard zijn, op de bodem van de Piushaven, Ik ben en 
kruikenzeiker gèère, van elke Tilburger schrobbe-
lèèr en flesje bier et centrum is klein, industriestad, 
we doen nie uit de hoogte, zo leerde ik soufflé ken
nen, voor echte Tilboos, Jeruzalem, stadje Tillie Noord, 
kleine straat, tien wiettakken, razzia na razzia, tis da
gelijkse kost hier fokking kermis, fokking efteling, elf 
van de twaalf maanden zijn we sjaggerijnig, ik ben een 
kruikezeiker kéndem? 

Nog 'enen échte kruikezeiker' kan Surinamer Steven 
Brunswijk worden genoemd die opgroeide in Tilburg-
Noord en later in Oud-Noord. Brunswijk werkt als 
portier in de Tilburgse binnenstad en treedt sinds kort 
naar buiten als cabaretier. Hij hanteert een eigen jar
gon, afwisselend dialect en ABN, als hij 'die tori vertelt 
over een blufmarokkaan' die de tent binnen wil waar 
de Braboneger portier is. Landelijk maar ook lokaal 
anticipeert de Braboneger aldus op de hedendaagse 
maatschappij. Zo sluit hij zich aan bij de Tilburgse 
carnavalstraditie door het schrijven van een hit: 
'Gewoon betale'. 'Hedde gij 't moeilijk? Witte wa? 
Wa, nou crisis? Uit die WW! Nie mauwe, werke me die 
klauwe.' 

Brabantse jongeren 
Terug naar het begin van dit artikel waarin gesteld 
werd door UNESCO dat talen en dialecten verdwij
nen en met uitsterven bedreigd zijn. Hoe denkt Jos 
Swanenberg, bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal 
en cultuur in Brabant, daarover? Deze heeft twee 
antwoorden op de vraag hoe zorgwekkend het is dat 
de dialecten verdwijnen. Als streektaalfunctionaris 
vindt hij het enerzijds van belang om het behoud van 
de dialecten te stimuleren. Anderzijds vindt hij het 
als wetenschapper niet zo erg aangezien hij erg be
nieuwd is hoe we wél gaan praten. De algemene opi
nie is namelijk dat de dialecten binnen twintig a dertig 
jaar verdwenen zijn, maar dat de regionale variatie 
blijft. Mensen zullen deze heel bewust in blijven zet
ten om te laten horen waar ze vandaan komen.' Dat 
ziet Swanenberg gebeuren in de taal van Brabantse 
jongeren. 'Die gebruiken bepaalde dialectwoorden om 
hun identiteit te markeren.' De Tilburgers Timmietex 
en de Braboneger zijn er sprekende voorbeelden van. 

Slot 
Swanenbergs tweezijdige visie, namelijk behoud van 
dialect evenals nieuwsgierigheid naar nieuwe vari
anten, zijn m.i. goede uitgangspunten voor taal en 
identiteit in een veranderende wereld van culturele 
diversiteit. Aangezien ik meen dat UNESCO vooral 
wil bewaren en doorgeven aan de volgende genera
ties is dat wat mij betreft iets te veel gedacht vanuit 
het perspectief van de oudere generatie die haar ei
gen nostalgie en herinneringen maar blijft overdragen 
en neerleggen bij de 'jongere generatie' omdat het 
zo 'van waarde is'. De oude dialecttaal is tot nu toe 
al ruimschoots vastgelegd in eerdergenoemde publi
caties zoals woordenboeken, artikelen en kaartjes zo
als die van Wil Sterenborg. Nieuwe tijdsdocumenten 

kunnen echter gecreëerd worden op basis van onder 
andere You Tube en andere websites en hedendaagse 
taal- en muurwoorden die te vinden zijn op straat. 
Stadsmuseum Tilburg ontwierp zoals gezegd in 2012 
eigentijdse woordkaartjes en versloeg de diverse taal
activiteiten in een bijna wekelijks blog. Het project 
'Taal van Tilburg' is dan ook slechts een aanzet voor 
hopelijk een nieuwe tendens. Deze zou niet langer al
leen achteruit moeten kijken naar de Tilburgse taol, 
maar meer gericht zijn op de rijkdom van het heden
daagse taallandschap gezien de interculturele poten
tie van de stad. 

Internetbronnen 
www.kennislink.nl (8 oktober 2012). 
www.unesco.nl (28 september 2012). 
www.historietilburg.nl (8 oktober 2012). 
www.regionaalarchieftilburg.blogspot.nl (september 
2012). 
www.cubra.nl (oktober 2012). 
www.taalvantilburg.blogspot.nl (oktober 2012). 

Literatuur 
Ketelaars, J., Sex drugs appeltaart & AOOandere tek
sten op Tilburgse muren (Tilburg 2005). 
Spapens, P., e.a., Goedgetóld diksjenèér van de 
Tilbórgse teo/(Tilburg 2004). 

Noten 
1 http;//www. unesco.nl/themas/cultuur/immaterieel-erfgoed, 

28 september 2012. 

2 h t t p : / / w w w . h i s t o r i e t i l b u r g . n l / t i j d s c h r i t t / i m a g e s / 

PDF/1984/04_02_19B4/Erl<ende%20spelling%20Tilburgs%20.PDF 

(8 oktober 2012). 

3 Ketelaars, J . , Sex drugs appeltaart, z.p. 

4 http;//regionaalarchieftilburg.blogspot.nl/search?q=Kenan 

(8 oktober 2012). 



Het dialect van Tilburg 
Jos Swanenberg* 

De cijfers In de 
gebiedsindeling staan voor: 

10 Noordwest-Brabants 
(111VIarkiezaats, 12 

Baronies 13 Antwerps), 20 
Ivlidden-Noord-Brabants 

(21 Tilburgs, 22 Hollands-
Brabants, 23 Maaslands), 30 

Oost-Noord-Brabants (31 
Kempenlands, 32Noord-
tvlelerijs, 33 Peeilands, 34 

Geldrops, 35 Heeze-en-
Leendes), 40 Kempens 

(41 Noorderkempens 42 
Zuiderkempens), 50 Zuid-

Brabants (51 Kleinbrabants, 
52 Pajottenlands, 53 

Centraal Zuid-Brabants, 54 
Hagelands), 60 Getelands, 

70Westtioeks80Cuijks90 
Budels Uit: Woordenboek 

van de Brabantse Dialecten. 

Wat is dat? Als je het dialect van Tilburg wilt 
definiëren, dienen we te bepalen wat dialect 
is en wat het dialect in Tilburg onderscheidt 
van andere dialecten. Dat lijkt eenvoudiger 

dan het is. Van dialect kun je in elk geval 
zeggen dat jonge Tilburgers door de bank 

genomen een ander dialect spreken dan ou
dere Tilburgers. 

Enerzijds zit er sleet op het dialect zoals de oudere 
Tilburgers dat nog spreken: woorden verdwijnen en 
klanken veranderen. Maar dialect is en blijft simpel
weg de taal van een bepaalde plaats of streek voor 
zover die afwijkt van het Nederlands, en het dialect 
van jongeren is dan ook nog altijd dialect van Tilburg. 
Zo'n definitie sluit goed aan bij het project 'Taal van 
Tilburg'. 
Van het dialect in Tilburg kun je vervolgens zeg
gen, dat het heel moeilijk is om woorden te noemen 
die alleen en uitsluitend in Tilburg worden gebruikt. 
Geldt het wellicht voor klóttere "Sinterklaasinkopen 
doen"? Of voor kaajband "trottoirrand", taotölf 
"sukkel", behippere "herstellen (van een ziekte)". 

ölf "vrijaf"? Als het al zo zou zijn dat deze woorden 
nu enkel in Tilburg bekend zijn, dan zijn ze in het ver
leden in elk geval ook in andere dialecten in gebruik 
geweest. Hoe zit het dan met de klanken van het 
Tilburgs dialect? Voor de buitenstaander is het wat 
mauwerig en knauwerig. De rekking van een korte a 
voor het medeklinkerpaar -ns- is daar een voorbeeld 
van. Om die reden wordt het Tilburgs weieens geka
rakteriseerd met de plaagvraag Gödde mee daanse 
bij Fraans Jaanse? De rekking van die korte a komt 
echter in veel meer dialecten voor en is niet exclusief 
Tilburgs. De combinatie van klanken en woorden vor
men samen dat wat het dialect van Tilburg afwijkend 
maakt van het Nederlands, maar veel van die klanken 
en woorden deelt het Tilburgs met andere Brabantse 
dialecten. 
Het Tilburgs maakt dan ook deel uit, of beter, vormt 
het centrum van het Zuid-Midden-Noord-Brabantse 
dialectgebied. Die term is natuurlijk onbruikbaar, zo
dat het betreffende gebied het Tilburgse dialectgebied 
genoemd is. Het Tilburgse dialectgebied grenst in het 
zuiden aan de Antwerpse Kempen (Noorderkempens 
dialect), in het westen aan de rivier de Donge (waar 
het Baroniese dialectgebied begint), in het oosten aan 
de heidegebieden van de Campina (daar voorbij begint 
het Oost-Noord-Brabantse dialectgebied) en in het 
noorden aan de Langstraat (met Hollands-Brabantse 
dialecten). Op die manier ligt het Tilburgse dialect
gebied, met de stad Tilburg in zijn centrum, precies 
tussen het West-Brabants en het Oost-Brabants, 
maar dat zal u weinig verrassen. West-Brabanders 
herkennen we snel aan hun stopwoordje: "schoon 
weer, eej"? en omdat ze wel eens de h weglaten: 'n 
endje in 'n okske (een hondje in een hokje). Oost-
Brabanders gebruiken veel meer umlaut dan Midden-
Brabanders: twee heund, twee zök (honden resp. 
sokken) en laten de uitgang weg bij bijvoeglijke naam
woorden voor vrouwelijke of meervoudige zelfstan
dige naamwoorden: 'n kléin kat, gruun durre (een 
kleine kat, groene deuren). 
U merkt wel dat het makkelijker is om aan te geven 
op welke aspecten het Tilburgs anders is dan andere 
Brabantse dialecten dan om u een lijstje uitsluitend 
Tilburgse woorden en klanken voor te schotelen. Het 
Tilburgs ontwikkelt zich als dialect van een grote stad 
snel mee met de moderne tijd: Mare van Oostendorp 
karakteriseerde het Tilburgs van rapper Timmietex 
als polderTilburgs (Poldernederlands is een klank
variëteit waarin ij en ui als aai en oi klinken). De 
Krèükezèèker wordt Kroikezaaiker. 



Taallessen voor Turken 
Taalverwerving van Turkse nieuwkomers 
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De eerste Turkse 
werknemers van 

Verschuuren-Piron aan de 
Koningshoeven in 1966. 

(RAT) 

Twaalf Turken arriveerden in oktober 1963 
op het station in Tilburg. Ze kwamen hier 
werken als 'gastarbeider' aangezien een 

aantal bedrijven gebrek had aan arbeids
krachten. In eerste instantie zou het kleine 
groepje 'gasten' hier kort verblijven maar 

bijna vijftig jaar na dato telt de stad Tilburg 
ongeveer achtduizend Turken. In het kader 

van het project 'Taal van Tilburg' was het 
stadsmuseum nieuwsgierig naar het proces 

van taalverwerving van deze tot de eerste 
generatie behorende migranten. Hoe leerden 

zij de taal (van Tilburg)? Welke personen of 
instanties waren daarbij betrokken? 

Het was koud en mistig toen de eerste Turkse gastar
beiders arriveerden op het station. Het was blijkbaar 
een bezienswaardigheid want vele Tilburgers togen 
naar het station om de 'vreemdelingen' te zien en te 
verwelkomen. Er was zelfs een speciaal ontvangst
comité en de harmonie speelde een vrolijke deun. De 
Turken 'waren een beetje overdonderd geweest door 
het grote aantal mensen wat klaar stond om hen te 
ontvangen.'̂  In 1964 sloot Nederland een contract af 
met Turkije: arbeiders werden geworven om hier in 

het land te komen werken. Nederland had in die tijd 
namelijk een tekort aan ongeschoold personeel van
wege onder andere de migratiestroom naar het bui
tenland in de jaren 1945-1961. Er verhuisden meer 
Nederlanders naar het buitenland dan dat er nieuwe 
mensen bijkwamen. De overheid wierf tijdelijk arbei
ders uit de landen rondom de Middellandse Zee. De 
arbeiders kregen meestal een contract voor twee jaar 
wat daarna weer verlengd moest worden. Werken in 
Nederland was een kans om veel geld voor de fami
lie in het thuisland te verdienen. Bovendien betekende 
werken in het rijke westen ook vrijheid en avontuur 
waardoor het extra aanlokkelijk was. 
Huidige immigranten volgen een inburgeringcursus 
om de Nederlandse taal te leren en om beter te kun
nen participeren in de samenleving. In de jaren zestig 
was dat (nog) niet het geval. De arbeiders waren hier 
slechts 'te gast' en zouden snel weer teruggaan naar 
hun eigen land. De landelijke overheid zag er voorals
nog het nut niet van in om de vreemdelingen goed te 
laten inburgeren. Ook de gemeente Tilburg volgde dit 
beleid en regelde dan ook geen taallessen voor o.a. de 
Turkse gastarbeiders. 
De problemen van de Turken namen toe. Zo waren 
ze niet alleen in een totaal onbekend land terecht
gekomen, maar hadden geen enkel begrip van de 
Nederlandse taal. Dit bemoeilijkte het werken in de 
fabrieken en hun gewone dagelijkse leven. Ze had
den dan ook al snel behoefte aan hulp. Een Tilburger 
die daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld is Frans 
Tempelaars. Hij was in de jaren zestig voorman bij 
de textielfabriek van Van Grinsven aan de Ringbaan 
Oost. In 1966 kwamen ook daar Turkse gastarbei
ders en Tempelaars kreeg van zijn baas de opdracht 
om hen uit te leggen wat ze moesten doen. Aangezien 
de Tilburger geen enkel woord Turks sprak, be
gon hij met 'handen en voeten'. Al snel raakte Frans 
Tempelaars echter geïnteresseerd in de Turkse taal en 
maakte zich deze eigen: hij werd de tolk binnen het 
bedrijf. Zo vroegen de Turken hem om hulp bij het in
vullen van formulieren en het schrijven van brieven. 
Naast het leren van de taal op de werkvloer, kregen de 
gastarbeiders ondertussen ook wat mee van de taal 
op straat. Aangezien de Tilburgers ook dialect spra
ken, was het niet anders dan dat de Turken deze taal 
ook opnamen in hun vocabulaire. De eerste gastar
beiders woonden gezamenlijk in pensions, 's Avonds 
zochten zij elkaar op in openbare ruimtes zoals in de 
stationshal of in cafés. Contact met de autochtone 



Turkse en Marokkaanse 

jongeren in Tilburg WAT DOEN WE ER 

MEE ? 

Tilburg faki Turk ve fasli 

Gencler NE O L A C A K ? 

Tilburgers was er weinig. In oktober 1967 verbeterde 
de situatie van de Turken door onder andere de op
richting van Stichting Buitenlandse Werknemers 
(SBW). Zo werden er activiteiten georganiseerd en 
kwam er in 1970 een sociëteit voor de Turken aan de 
Goirkestraat op nummer 105. Op de zolder van het 
pand maakten zij hun eigen moskee en richtten er 
sport- en hobbyruimtes in. Eveneens vanuit de SBW 
kregen de Turken individuele hulp. Zo kwamen er in 
Tuinstraat 88 speciale spreekuren voor buitenlandse 
werknemers en ging er een tolk mee wanneer zij naar 
een arts of ziekenhuis moesten. Vanaf 1972 organi
seerde SBW taallessen door vrijwilligers. 
Hoewel ook de Turkse gastarbeiders in eerste in
stantie dachten dat ze snel zouden terugkeren naar 
Turkije, bleek de praktijk anders te zijn. Onder de 
noemer 'gezinshereniging' kwamen vrouwen en kin
deren naar Nederland o.a. omdat er hier meer kansen 
waren. Voor de herenigde families was het fijn dat ze 
weer bij elkaar waren maar het bracht tegelijkertijd 
problemen met zich mee. Zo was er voor de opvang 
van Turkse kinderen niets geregeld. Tilburgse basis
scholen wisten zich geen raad met de grote stroom 
van kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spra
ken. Ook het voortgezet onderwijs was niet ingesteld 
op onderwijs aan buitenlandse kinderen. De Turkse 
kinderen belandden op een LTS of huishoudschool 

omdat ze het Nederlands niet goed beheersten. Hun 
intelligentieniveau ten spijt. 
De onderwijssituatie verbeterde begin jaren zeventig 
met de oprichting van een Vliegende Brigade die uit 
twee Tilburgse leerkrachten bestond. Zij gingen ie
dere week naar basisscholen in de stad om de bui
tenlandse kinderen extra Nederlandse les te geven. 
De oudere kinderen in het middelbaar onderwijs had
den het moeilijker. Zo werden Turkse jongeren gedis
crimineerd door hun Nederlandse leeftijdsgenoten 
en vormden zij eigen groepen. O.a. door gebrek aan 
opvang veroorzaakten deze soms overlast. In 1980 
kwamen Turkse en Marokkaanse jongeren zelfs in op
stand tegen de gemeente en bezetten een raadszaal 
in het gemeentehuis. Zij wilden subsidie voor een ex
tra jongerenwerker, maar de gemeente weigerde deze 
te geven. Pas in 1983 kwam de gemeente Tilburg met 
een concreet beleidsplan ten aanzien van de culturele 
minderheden in de stad. Hierin werd aangegeven wat 
er bij instellingen en onderwijs moest veranderen om 
deze toegankelijker voor buitenlanders te maken. Er 
werden speciale ambtenaren hiervoor aangesteld. 
Ondanks discriminatie en moeilijkheden in het on
derwijs groeiden er ook positieve contacten tussen 
Turken en Tilburgers. Zo hielpen Tilburgse vrouwen 
in de wijk St. Anna hun buitenlandse buren bij de 'in
burgering' ten aanzien van winkels en de dokter. In 
verschillende wijk- en buurtcentra kwamen taalclubs 
speciaal voor Turkse vrouwen en in 1976 waren er 
al zo'n honderd vrijwilligers die taallessen gaven. In 
1980 werd het Centrum Buitenlandse Vrouwen (CBV) 
opgericht waar buitenlandse vrouwen en meisjes be
geleiding kregen. Ze kregen taalles konden en mee
doen aan allerlei activiteiten. Er was grote belangstel
ling voor! Sommige buitenlandse vrouwen ontwik
kelden zich tot docent en sloegen zo een brug tussen 
autochtone en allochtone Tilburgers. De vrouwen na
men deel aan kadertrainingen: 'in de vaardigheden en 
deskundigheid die je nodig hebt als je als buitenlandse 
vrouw actief betrokken wilt zijn bij de organisatie van 
het CBV of andere eigen organisaties'.^ Deze trainin
gen waren al snel heel populair. De buitenlandse vrou
wen die naar het CBV kwamen, wilden zich graag ont
wikkelen. 

In maart 1989 startte in Tilburg het Nieuwkomers
project Turkse nieuwkomers werden uitgenodigd 
voor een intakegesprek, gevolgd door een cursus in
tensief Nederlands en maatschappijoriëntatie. De les
sen trokken veel deelnemers omdat er veel waarde
ring en respect was voor de eigen Turkse cultuur. Van 
daaruit vertrekkende werd een vergelijking gemaakt 
naar de Nederlandse cultuur. Het project voor de 
nieuwkomers trok mensen uit heel Tilburg en omstre
ken, en liep over een periode van ongeveer tien jaar. 
Een ander initiatief was het Steunpunt Intermediairs 
dat in 1994 ontstond vanuit de instanties CBV, Prisma 
en het Regionaal Centrum Buitenlanders Midden-
Brabant. Allochtone Tilburgers konden hier een oplei
ding tot intermediair volgen. Ze leerden als tussenper
soon te fungeren tussen instellingen en allochtone ge
zinnen ter overbrugging van de kloof. Zo gingen acht 



Vanwege taal en andere ziektebeleving 

'Turken in Tilburg 
willen eigen arts' 

De Turkse Süleymaniye 
Camii-moskee aan de 

Wandelboslaan, 2009. 
(foto Jan Stads, Pix4Profs) 

allochtone onderwijsvoorlichters in 1996 aan de slag 
in Tilburg die waren opgeleid om allochtone ouders in 
de eigen taal voor te lichten over het Nederlandse on
derwijs. Vier van deze voorlichters waren Turkse vrou
wen. 
Na 2000 bleven het Steunpunt Intermediairs en 
het CBV actief. In eerste instantie waren het alleen 
vrouwen die als intermediair fungeerden maar vanaf 
2005 leidde het steunpunt ook mannen op. De ge
meentewebsite meldde in 2007 in een persbericht 
dat vrouwen positief zijn over het centrum en het ge
voel krijgen echt deel te nemen aan de Tilburgse ge
meenschap. Anno 2012 zijn er nog steeds taallessen, 
praatlessen en andere activiteiten en bijeenkomsten 
voor vrouwen van allerlei nationaliteiten. Turkse vrou
wen komen bijvoorbeeld bij elkaar voor voorlichting in 
hun eigen taal en in het Nederlands, een hebben een 
eigen vrouwenvereniging. 
De gemeente Tilburg zelf heeft sinds 2000 in ver
schillende beleidsplannen aandacht besteed aan de 
integratie van allochtonen in de stad. In 2001 werd 
de nota Kleurrijk Tilburg opgesteld, waarin plannen 
stonden om de communicatie tussen autochtonen 
en allochtonen te verbeteren. Vier jaar later, in 2005 
bleek dat het moeilijker was dan gedacht om de grote 
hoeveelheid maatregelen te sturen. Vooral individuele 
burgers, instellingen en organisaties hadden afzon
derlijk van elkaar resultaten geboekt. In 2005 kwam 
er weer een nieuw beleid: Allemaal Tilburgers. Er wa
ren nog veel problemen die aangepakt moesten wor

den. Zo waren er teveel mensen die het Nederlands 
niet of te weinig beheersten, niet alleen ouderen maar 
ook jonge kinderen die met een taalachterstand op 
school kwamen. Er kwam een nieuwe wet voor in
burgering, waarin werd vastgelegd dat allochtone 
volwassenen die Tilburg binnenkwamen verplicht wa
ren een cursus Nederlands te volgen. Ook mensen die 
al langer in de stad woonden maar nog onvoldoende 
Nederlands spraken, kwamen voor deze cursussen 
in aanmerking. Tegelijk onderstreepte de gemeente 
het belang van tweetalige hulpverleners en interme
diairs, vooral in de omgang met mensen uit de eerste 
generatie gastarbeiders die al te oud waren om het 
Nederlands nog voldoende onder de knie te krijgen. 
Vanaf 2007 werd de integratie in de stad bijgehouden 
door middel van een Integratiemonitor. Deze monitor 
geeft tot op heden elk jaar opnieuw een actueel over
zicht van de ontwikkelingen in Tilburg op het gebied 
van integratie. De meest recente monitor tot nu toe is 
die van 2011. Daarin werd geconcludeerd dat de in
tegratie in Tilburg niet afwijkt met die in de rest van 
het land. Tegelijkertijd kunnen er nog steeds dingen 
verbeterd worden, zoals de armoede onder allochtone 
huishoudens en het grote aantal allochtonen dat te 
vroeg van school gaat. 

De Turkse gemeenschap in Tilburg heeft inmiddels 
een eigen plek gevonden in de Süleymaniye-moskee 
aan de Wandelboslaan. Het is een belangrijke plaats 
van ontmoeting die niet alleen voor religieuze maar 
ook voor andere activiteiten wordt gebruikt. De 
Tilburgse Turkse gemeenschap heeft onderling een 
nauw en hecht contact. In de loop van bijna vijftig jaar 
is het taalprobleem opgelost. Moesten in de jaren zes
tig nog handen en voeten worden gebruikt om de taal 
(van Tilburg) te duiden, inmiddels spreken de meeste 
Turken - en zeker de jongeren - goed Nederlands. 

Noten 
1 Het Nieuwsblad van het Zuiden, 26 oktober 1963. 

2 D. Hammudoglu, I. Overdevest en L. Zikkentieimer, fdutot/e, alfa

betisering en zelforganisatie van buitenlandse vrouwen in Tilburg. 

Amsterdam: Begeleidingscommissie Ontwikkelingsprojecten in het 

Sociaal-Cultureel Werk. (1982), biz 65. Bibliotheek Regionaal Archief 

Tilburg F TILB 436. 



Over mussen, blinde vlekken 
en marsmannen 
Sander Neijnens en Nick J . Swarth* 

NickJ. Swarth is dichter 
en performer Zijn meest 

recente bundel is getiteld 
'Mijn onsterfelijke lever'. 

Sander Neijnens is grafisch 
vormgever Tevens ontwerpt 

hij letters, waaronder de in 
dit artikel genoemde Trees 

Van linksboven naar 
rechtsonder: Heuvelstraat 

139, Tuinstraat hoek 
Willem ll-straat, 

Besterdplein, Paleisring bij 
Katterug, brug Lijnsheike 

brug Oostburgpad, 
Udenhout (foto's 

auteurs), rangeerterrein 
Hazelaarstraat, (foto Flying 

Camera, Eindhoven) 

Het begon in 2007. Met de discutabele ma
nieren van mussen. Mussen staan bekend 

als brutaaltjes. Toen de gemeente Tilburg de 
toenmalige stadsdichter, Nick J. Swarth, ver

zocht een tekst te schrijven om een lelijke, 
blinde muur van het pand Heuvelstraat 139 

te verfraaien, vond hij inspiratie in de directe 
omgeving: de mussen in de enorme boom 

naast die muur. 

De vorm van het gedicht 'IVIussenmanieren' ont
sproot aan het brein van typograaf Sander Neijnens. 
Hij tel<ende voor de opvallende, ogenschijnlijk fladde
rende weergave van de tekst. En zo kan het gebeu
ren dat een passant die anno 2012 de wapperende 
woorden leest tegelijkertijd wordt geconfronteerd 
met de mussen, die elkaar kwetterend nazitten in 
en rond de boom. 'Mussenmanieren' is de voorloper 
van het project Plekgedichten, dat Nick Swarth en 
Sander Neijnens tussen 2008 en 2012 realiseerden 
in opdracht van KORT (Kunst in de Openbare Ruimte 
Tilburg). Inhoudelijk zette 'Mussenmanieren' al de 
toon voor dat project. Plekgedichten zijn toegesneden 
op de locatie. Vorm en tekst reageren op de specifieke 
situatie ter plekke. 

Poëzie in de openbare ruimte 
Kunst in het publieke domein is een van de meeste 
democratische vormen van kunst. Ze kan worden er
varen door iedereen die er mee in aanraking komt, ap
pelleert aan de ingebakken nieuwsgierigheid van de 
mens, diens vermogen tot verwondering en niet in de 
laatste plaats aan de kracht van de verbeelding. 
Tekst hoort bij de openbare ruimte als zout water bij 
de zee. Wie door een stad loopt of beweegt, weet zich 
omgeven met tekst. Gewoonlijk zijn die uitingen prak
tisch van aard. Ze wijzen een richting aan of tonen 
de naam van een straat. Ze informeren over een mo
nument of een film. Andere borden zeggen: 'Doe dit 
niet!' De reclame-uiting zegt: 'Koop mij!' 
De plekgedichten beogen een andere omgang met 
tekst in de openbare ruimte. Een plekgedicht tracht 
de beleving van die ruimte te intensiveren mid
dels een artistieke ingreep en zo op poëtische 
wijze de blik op een omgeving te doen kantelen. 
Dat kantelen vindt bijna letterlijk plaats bij het ge
dicht 'BInde vlek', op de zijgevel van notariskantoor 

Daamen aan de Tuinstraat. Inspiratie vormde het ge
geven dat de muur, als gevolg van de compactheid 
van de stad ter plekke, bijna alleen kan worden waar
genomen vanuit een hoek. Dit mondde uit in een spel 
met het perspectief. Zowel het gedicht als de vormge
ving benadrukken het gegeven dat onze waarneming 
ons al te vaak parten speelt. Vanaf de kruising Willem 
ll-straat / Tuinstraat is er sprake van een bijzonder 
driedimensionaal effect: de tekst lijkt los te komen 
van de muur. 
Het meest mysterieuze plekgedicht is verwerkt in het 
trottoir langs het Besterdplein. In een stadsdeel waar 
teksten doorgaans reclame-uitingen zijn, was ruimte 
voor een lyrische uiting met een prikkelend, absurd 
karakter Het resultaat is een eigentijdse toverspreuk. 
Magische zaken zijn vaak omkleed met een zekere 
mate van mysterie. Ook deze lange spreuk geeft zich 
niet zomaar bloot. Je hebt er mogelijk al tien keer 
overheen gelopen voor je hem ontdekt. En dan dient 
hij nog te worden ontcijferd... 

'"o^htwoorden en oversteekwoorden 
Het plekgedicht op het Besterdplein is tientallen 
meters lang en heeft desondanks een verborgen 
karakter. Dat er in een stad altijd iets valt te ontdek
ken, zelfs voor geboren en getogen inwoners, is een 
mooie gedachte. Juist als je denkt dat je het alle
maal wel weet, ontdek je iets dat je nog niet eerder 
zag. Voorwaarde is datje blijft kijken en je ogen open 
houdt. 
Een aantal plekgedichten dwingen dat af Ze zijn aan
gebracht op locaties waar dient te worden gewacht. 
Dit is het geval bij de oversteekplaats ter hoogte van 
de Katterug. Omdat de voetgangers aan weerszijden 
wachten voor rood licht diende het leed aan beide 
zijden te worden verzacht. Dus is de ene tekst lees
baar vanaf het Koningsplein, de andere vanaf het 
Stadhuisplein. 
Ook de ophaalbrug bij het Lijnsheike werd gesierd met 
een tekst. Dagelijks pendelen vele Tilburgers heen en 
weer tussen het centrum en Noord. Een van de voor 
de hand liggende routes om aan gene zij van het ka
naal te geraken, is genoemde ophaalbrug. De tekst 
is alleen zichtbaar als de brug opengaat, de reiziger 
noodgedwongen wacht en er ruimte is voor een mo
ment van reflectie. 
In de wijk de Reeshof werd een markante fietsbrug 
voorzien van een plekgedicht. De tekst verbindt na
tuur en cultuur, zoals dat ook het geval is in het be-





treffende deel van de Reeshof, waar de grillige 
Dongevallei de omliggende bebouwing breekt. 

Het lettertype Trees 
Het project Plekgedichten vormde ook de oorsprong 
van een nieuw lettertype: Trees. Het werd ontworpen 
om een tekst te kunnen schilderen op de zijkanten van 
enorme, in planken gezaagde bomen. Trees bestaat 
uit losse rechthoeken die eenvoudig op de planken 
konden worden uitgezet. Meerdere boven elkaar ge
plaatste rechthoeken vormden tezamen een letter. 
Het plekgedicht op de stammen werd uiteindelijk 
niet uitgevoerd. Maar Trees kwam goed van pas bij 
het aanbrengen van een plekgedicht op het voorma
lig rangeerterrein aan de Hazelaarstraat, 'Welcome 
Martians'. De titel is meteen ook de tekst. Die sluit 
aan bij het imago van Tilburg als stad waar het absur
disme welig tiert, maar kan ook worden gelezen als 
een statement: in Tilburg zijn vreemdelingen welkom. 
Omdat de tekst zichtbaar moest zijn vanuit de ruimte 
is de schaal reusachtig (120 x 18 meter). Met behulp 
van Trees werden de letters gevormd uit rechthoeken, 
die vervolgens met verf werden ingekleurd. 

Niet alle plekgedichten zijn blijvend. Vooral evene
menten lenen zich voor tijdelijke plekgedichten. Trees 
bewijst dan goede diensten. Bijvoorbeeld bij het con
strueren van een tekst uit appels. Als de rechthoeken 
worden vervangen door een aantal naast elkaar gele
gen appels kan snel uitgerekend worden hoe groot de 
tekst zal worden en hoeveel kilo fruit nodig is om hem 
te 'schrijven'. Aldus werd een bijdrage geleverd aan 
het evenement 'Eetbaar landschap', in 2009 op het 
terrein van de voormalige waterzuivering Moerenburg. 
De appeltekst werd in de loop van enige weken totaal 
verorberd door vogels en wespen. Deze metamorfose 
maakte deel uit van het werk. 
Op vergelijkbare wijze werden tijdelijke plekgedich
ten gerealiseerd met pompoenen, spruitjes, dahlia's 
en graflichten. Ze waren te zien op diverse locaties in 
Brabant. De plekgedichten wortelen in Tilburg. Maar 
het achterliggende idee kan simpel worden vertaald 
naar andere plaatsen, waar ook ter wereld. Zolang er 
maar sprake is van een inspirerende plek. 

Meer informatie: www.plekgedichten.nl 



Toegift van een taalkunstenaar 
CD als hommage aan Ad Vinken (1931-1988) 

Jeroen Ketelaars* 

' Drs. Jeroen Ketelaars 
is journalist en redacteur 

van 'Tilburg, tijdschrift voor 
geschiedenis, monumenten 

en cultuur'. 

Ad Vinl<en (1931-1988). 

Bijna een kwarteeuw geleden verloor 
Tilburg een taalkunstenaar in hart en nieren. 
Volgend jaar is het vijfentwintig jaar geleden 
dat Ad Vinken overleed en als eerbetoon aan 
het veelzijdige werk van de dichter en schrij

ver verschijnt een cd waarop verschillende 
van zijn teksten op muziek zijn gezet. 

Een Tilburgse klassieker, zo mag het num
mer 'D'n ouwe Heuvel' toch wel genoemd wor
den: 'Ik heb d'n Heuvel nog gekend in vroeger Ja
ren/Rode klinkers, kinderkopkes en het groen/ 
Van ranke bomen die het knusse plein omzoomden/ 
Zonen van de oude lind' In goeie doen.' Ad Vinken 
schreef het voor de Tilburgse Revue die in 1986 werd 
opgevoerd. Acteur, model en zanger Alex Risch, die 
zelf aan twee Tilburgse Revues meedeed, vond het 
eeuwig zonde dat het nummer maar eens in de zo
veel tijd te horen viel. Samen met Vinkens dochter 
Brigitte zette hij dan ook een project op poten dat in 
2013, wanneer Vinken een kwarteeuw overleden is, 
moet uitmonden in een cd waarop allerlei muzikan
ten teksten van de taalkunstenaar ten gehore bren
gen. Die teksten zijn dan weer door verschillende 
componisten op muziek gezet. Cabaretière Karin 
Bruers doet in ieder geval mee, net zoals de Souvenir 
Theatercompagnie en de kapel van carnavalsvereni
ging De Fènpruuvers. 
,,Wat mijn vader heeft geschreven, is heel breed. Ik 
had al dat materiaal thuis liggen en wilde er altijd nog 
iets mee doen", vertelt Brigitte Vinken. ,,lk wil name
lijk dat met die erfenis meer wordt gedaan dan dat de 
teksten maar op een plank liggen." 
Haar vader was nog maar 56 jaar toen hij in 1988 
overleed. Hij had er veertig jaar op zitten als ambte
naar bij de gemeente Tilburg. Daarnaast had hij kans 
gezien om een uitgebreide en gevarieerde bibliogra
fie bij elkaar te schrijven. Teksten voor de Tilburgse 
Revue dus, maar ook hield hij zich bezig met tonprao-
ten en cabaret en vertrouwde hij onder meer blijspe
len, science fictionverhalen, gedichten, gelegenheids
werk en liedteksten aan het papier toe. 

Dialect 
Voor een deel van zijn werk maakte Vinken gebruik 
van het Tilburgs dialect. Allerminst vanzelfsprekend 
dat hij dat deed, weten degenen die zijn afkomst ken

nen. In huize Vinken was het spreken van dialect im
mers uit den boze, aldus Brigitte Vinken. ,,Mijn groot
vader was onderwijzer en van hem mocht er absoluut 
geen Tilburgs gesproken worden. Toen een zusje van 
mijn vader een keer zei dat zij tegen een deur had 'ge
douwd', werd er net zolang aan haar gevraagd wat ze 
had gedaan, tot ze uiteindelijk 'duwde' zei." 
Ook Ad Vinken zelf tolereerde het niet als zijn kinde
ren zich uitdrukten in het Tilburgs dialect. Algemeen 
beschaafd Nederlands, dat vond de auteur toch wat 
fatsoenlijker. Maar dat neemt niet weg dat hij zich het 
dialect eigen maakte en het als gereedschap voor bij
voorbeeld het tonpraoten en de Revue gebruikte. ,,Hij 
begaf zich graag onder de mensen en pikte het op 
die manier op. Dat ging hem vrij makkelijk af omdat 
hij een goed taalgevoel had. Zo sprak hij ook Engels, 
Duits en Frans." 
Naar het voorbeeld van Johan van der Meulen, die als 
John 0'Mill nonsensgedichten schreef, publiceerde 
Vinken onder de naam Adrian 0'Finch ook 'light verse' 
in het Engels. 
"Mijn vader las ook heel veel, zoals boeken van 
Wolkers, Tolkien, Dickens en Simenon, en was ge
boeid door wat je met taal allemaal kunt doen. Hij 
maakte woordgrapjes en gebruikte op andere mo
menten weer ambtenarenjargon. De laatste jaren 
van zijn leven was hij ook erg bezig met verschillende 
dichtvormen. Dat was voor hem een uitdaging." 

Meer informatie over het Ad Vinkenproject is te vinden 
op de website www.advinken.nl. 

SM 



Twittertaal van Tilburg 
Merel Otten* 

' Merel Otten (Goirie, 
1987) is Neerlandicus en 
momenteel bezig met het 

afronden van haar WO-
master op het gebied van de 
Westerse kunstgeschiedenis 

Dit millennium hebben de sociale media een 
snelle opmars gemaakt. Hyves, Facebook 
en Twitter zijn veelgebruikte media, zowel 

door particulieren als door organisaties. 
Nederland behoort tot de landen met 

het hoogste aantal twitteraccounts (> 
1.050.000) en de gemeente Tilburg staat op 
de lijst van gemeenten met de meest twit-
terende inwoners op de zevende plaats na 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, 
Den Haag en Eindhoven. Maar wat wordt er 

zoal over Tilburg getwitterd? 

Het onderzoek 
Om antwoord te krijgen op de vraag wat de twitter
taal van Tilburg is, is honderd dagen bijgehouden hoe 
vaak, wanneer, over welk onderwerp en door wie er 
over Tilburg getwitterd werd. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen accounts waarin de naam Tilburg 
voorkomt en berichten waarin deze stadsnaam wordt 
gebruikt. Een andere vraag was welke woorden de 

mensen gebruiken wanneer zij over Tilburg twitteren. 
Gebeurt dit voornamelijk in het ABN, Tilburgs dialect, 
andere talen of mengvormen? En hangt dit samen met 
de mededeling die gedaan wordt of het effect dat men 
wil bereiken? 

Een stad van evenementen, 
educatie en sport 

Wanneer men zoekt op het woord Tilburg op Twitter 
komen er vaak accounts naar voren waarin deze 
stadsnaam een plek heeft gekregen. Deze accounts 
richten zich op wat er in Tilburg gebeurt. Zij hebben 
een grotere invloed dan de meeste particuliere ac
counts doordat ze meer volgers hebben gegenereerd. 
Bij het inventariseren van deze accounts is alleen ge
keken of ze daadwerkelijk over Tilburg gaan. De ac
counts met een bredere doelgroep dan Tilburg, zoals 
Noord-Brabant, zijn hierin niet meegenomen. 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er veel twitterac
counts zijn die berichten verspreiden over cultuur, 
en weinig die zich met sport bezighouden. Ook het 
aantal tweets dat per dag verspreid wordt is laag bin
nen de categorie sport. De categorie nieuws verzendt 

T7 "iiiiuien geleden van Iwitterrifk 
EricHennekam Nieuwe 
documenten Albert Einstein online 
^ l l U ^ m i e 2 Q ^ l o i a a \u 80 

000 documenten, 
wetenschappelijke archieven etc 
17 minuten geleden van TweetDeck 
Erfgoededucatie Welke woorden 
zijn typisch voor Tilburg vanaf de 
jaren zeventig? Twitter mee 
#taalvantilburg 
18 minuten geleden van HTC Peep 

Eesterenmuseum RT @Stijlzaken: 
vernieuwing 020 nieuw west heeft 
mooie dingen opgeleverd. Door 



de meeste tweets per dag (gem. 220,8) terwijl zij 
slechts op een gedeelde derde plek staan qua aantal 
accounts. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er 
vaak dubbelingen te vinden zijn in de nieuwsberich
ten afkomstig van verschillende accounts. Opvallend 
is dat de zogenaamde activiteiten goed vertegenwoor
digd zijn op Twitter. Dit zijn bijvoorbeeld evenementen 
als de Tilburgse Kermis en Festival Mundial. Hierdoor 
wordt Tilburg als evenementenstad goed op de kaart 
gezet. 

Het aantal accounts van een bepaalde categorie, af
gezet tegen het aantal volgers, laat een scheef beeld 
zien. Het blijkt dat de categorie sport het meest ge
liefd is bij de twitteraars, terwijl hiervan slechts vier 
accounts bestaan. Op de tweede plaats staat de cate
gorie educatie met daarin de tweets van de Tilburgse 
universiteit en het ROG. Pas op een vierde plaats is 
de categorie raeuws terug te vinden. Dat is opvallend 
omdat juist deze categorie veel accounts heeft en 
erg veel tweets per dag verspreidt. De verschillende 
accounts waarin een specifiek stadsdeel als onder

werp wordt genomen is het minst populair. Uit deze 
cijfers is te concluderen dat twitteraars die Tilburgse 
accounts volgen zeer waarschijnlijk een beeld van 
de stad Tilburg hebben waarin educatie en sport een 
centrale plaats innemen. 

Taal en tijd 
Bijna alle tweets zijn geschreven in het ABN. Een 
erg kleine minderheid is geschreven in het Engels. 
Hierbij gaat het vooral om de zogenaamde checl<-
ins, waarin mensen kunnen aangeven waar ze zich 
bevinden en die standaard in het Engels via Twitter 
worden verzonden. Ook een klein deel is geschre
ven met (een deel) van de tekst in het Tilburgs. Het 
gaat hier dan vooral om enkele woorden of zinsdelen 
als ons moeder soms zelfs ingekort tot smoeder Het 
grote aantal tweets in het ABN is te verklaren door het 
feit dat mensen teksten op Twitter zetten in de hoop 
dat ze gelezen worden. Het ABN is voor (bijna) alle 
Nederlanders toegankelijk, waardoor jij als twitteraar 
je populariteit vergroot door in het Nederlands te twit
teren. 
Er is een duidelijke piek in de stroom van tweets te 
zien tussen 14 en 15 uur en tussen 20 en 21 uur. Ook 
is de stijgende lijn die ontstaat na 9 uur opvallend. Van 
10 uur 's ochtends tot en met 10 uur 's avonds blijft de 
stroom met tweets op een hoog niveau. Slechts 
's nachts daalt het aantal met tussen 4 en 5 uur als 
dieptepunt. Dit verloop is op de meeste dagen nage
noeg hetzelfde. Slechts in het weekend loopt de lijn in 
de avond minder snel terug. 

Tilburgse twittertaal 
Over Tilburg wordt veel getwitterd. Zoveel dat de 
stad zelfs enkele keren trending topic (waarover op 
dat moment het meest getwitterd wordt) is geweest. 
Dit was bijvoorbeeld het geval tijdens de Tilburgse 
Kermis. Dit twitteren wordt zowel door particuliere als 
door zakelijke accounts gedaan. 
Vl/anneer gekeken wordt naar de accounts en het aan
tal volgers, is te zien dat Tilburg op basis van de infor
matie die men via Twitter tot zich neemt de stad ziet 
als een stad waarin educatie en sport een centrale 
plek innemen. 
Opvallend bij het onderzoek naar de onderwerpen 
waarover getweet wordt, is dat nieuwsfeiten eerst 
door particulieren op het wereldwijde web belanden 
en pas later door specifieke nieuwssites worden op
gepikt. Dit laat duidelijk de kracht van de sociale me
dia zien. 



Van Aajkes tót Zaandkèül 
Rob van Putten* 

De mores en het gedachtegoed van een gemeen
schap maken deel uit van het cultureel erfgoed van 
die gemeenschap. Taal speelt een essentiële rol bij 
de verspreiding en vastlegging van dat erfgoed. Taal 
is daarmee het voertuig van een cultuur. Maar taal is 
daarnaast ook onlosmakelijk verbonden met diezelfde 
cultuur. 
De taal, waarin de Tilburger zich pleegt uit te druk
ken, wijkt — zoals geldt voor alle dialecten — in tal 
van opzichten af van het Standaardnederlands. Niet 
zozeer in zinsbouw, maar wel in woordenschat en uit
spraak. 
Iemand die zich al vele jaren bezighoudt met het 
Tilburgs dialect in al zijn verschijningsvormen is Ed 
Schilders. Zo is hij al ruim tien jaar redacteur van de 
website CuBra (Cultureel Brabant). Onlangs ver
scheen van hem Van Aajkes tót Zaandkèül, waarin hij 
met een vernieuwende blik kijkt naar het Tilburgs di
alect. 
Als basis voor het boek diende het op rijm gestelde 
'Tilburgs ABC' van Jace van de Ven. Van de Ven, even
als Schilders 'Tilburger met terugwerkende kracht' 
(want niet in Tilburg geboren) koos voor zijn gedicht 
een aantal voor hem karakteristieke Tilburgse woor
den, elk beginnend met steeds een andere letter van 
het alfabet. Omdat het Tilburgs dialect geen woorden 
kent die beginnen met C, Q, X of Y, moest Van de Ven 
daarvoor een creatieve oplossing verzinnen. 
Schilders kende niet de beperkingen die Van de Ven 
zichzelf had opgelegd waardoor in Van Aajkes tót 
Zaandkèül bij ieder lemma ook synoniemen en ver
wante begrippen nader worden verklaard. 
Een van de lemma's in het boek is 'iepert' (bed). 
Hoewel ik in Tilburg geboren en getogen ben, hoorde 
ik het woord voor het eerst bij mijn schoonouders. 
Volgens Schilders is 'iepert' een woord dat uitsluitend 
in Tilburg en directe omgeving in gebruik was (is?). 
Naast 'iepert' noemt en verklaart Schilders hier ook 
'töddenhóop', 'korf', 'nist' en 'poetzak'. 
Schilders had zich ten doel gesteld om niet alleen de 
taalkundige aspecten van het Tilburgs te beschrijven, 
maar om de woorden in een sociaal-culturele context 
te plaatsen. Ook schenkt hij veel aandacht aan wat 
hij de 'letterkundige kant' noemt: gedichten, verha
len, columns en taalrubrieken. Om enkele auteurs te 

noemen: Cees Robben ('Prent van de week') en Pierre 
van Beek, die tien jaar lang in Het Nieuwsblad van het 
Zuiden de rubriek 'Tilburgse Taaiplastiek' verzorgde. 
Het boek is daarmee tevens een eerbetoon aan de 
vele auteurs die de afgelopen eeuw geschreven heb
ben over of in het Tilburgs dialect. 
Wat Van Aajkes tót Zaandkèül zo waardevol maakt, 
is de combinatie van taal, volkscultuur en literaire 
fragmenten. Het boek is bovendien zeer rijk voorzien 
van ondersteunende illustraties. Het verdient daar
om een plaats naast een Tilburgs woordenboek als 
Goedgetóld. 

Ed Schilders, Van Aajkes tót Zaandkèül. Een Tilburgs 
ABC-boek (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 2012), 
Stadsmuseum Tilburg Cahier 14, 132 blz., ISBN 978-
90-77643-14-3, €12,50. 



Het Tilburgs ABC 
Jace van de Ven* 

N is de NÖRRECHT, meej nen omwaas of drie 

O is nen OETS, enen onnêüzele gèl< 
P dè is PEEJSTAMP, petözzie meej spek 

Q is en OKSKE, bij koffie óf teej 
R is ne RAMSCHEUT daor komde wèèd meej 

S is de SNEEVEL, nie gaaw af te slaon 
T dè is TRAAWE, dan zèdder meej aon 

U is den UUNENT, die hurt er vort bij 
V is en VÈÈREKE, krek nèt zóo as gij 

W is ne WAAJBÖOM, die rèüst as de zeej 
X is en X-BÊEN, èn die hèdde tweej 

Y is van YAMYAM, dan hèdde veul zin 
Z is ne ZAANDKÈÜL, daor èndegde in • 

tr' »J 
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'Het'Tilburgs ABC' 
verscheen in 1999 in drul<. 
De tekst werd geschreven 
door Jace van de Ven en 
vervolgens geïllustreerd 

en gezeefdrukt door 
Walter Kerkhofs: een grote 

rijmprent, in een oplage van 
125 stuks 

A dè zèn AAJKES, die lus ik wèl twee 
B is nen BISSEM, daor bissemde meej 

C is CÈRVELAATWÖRST die hief sesies 
D dè is DABBE, dè is nogal vies 

E dès de ÈÈRDE, nen ból mar tóch plat 
F is ene FRUTBLAOS, van de slachter gehad 

G is oew GOEJ PAK, dè kóstte wèl duur 
H is et HÖSKE, dè mêürt tóch zo zuur 

I is den IEPERT mar valt nie in slaop 
J is en JÖNTJE, dus ginne knólderaop 

K is de KNÖRRIE, die flöt tóch zo fèèn 
L is ene LEKSTEEL, agge zèügt wórt ie klèèn 

M is et MOKKEL, dèk zo gèère zie 



Cees Robben: 
Tilburgs Prentebuukske 11 

'kzie oe daor zo gèère ligge... Tilburgse 
stadsgezichten van Cees Robben 

' k z i e o e d a o r 

z o g è è r e l i g g e . . . 

loegL'licht door td Schilders en Ronald l'ueters 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
Cees Robben Stichting verscheen onlangs het 
Tilburgs Prentebuukske 11 van Cees Robben, sa
mengesteld door Ed Schilders en Ronald Peeters. 

Op de allereerste Prent van de week die Cees Robben 
publiceerde — 10 oktober 1953 — stond het stand
beeld van koning Willem II centraal, Deze prent siert 
nu het omslag van het elfde Tilburgs Prentebuukske, 
waarin vrijwel alle tekeningen verzameld zijn waarop 
Robben sindsdien Tilburgse monumenten en stads
gezichten een belangrijke rol liet spelen. Van koning 
Willem II tot Boerke Mutsaers, van de Heikant van 
Peerke Donders tot de waterkant van de Piushaven. 
Het Tilburg van de wederopbouw en van de ingrij
pende stadsvernieuwingen. Een stad waarin gesloopt 
en gebouwd werd, maar die Robben altijd graag heeft 
zien liggen met zijn eigen, unieke oogopslag. 

Met het nieuwe 'buukske' viert de Cees Robben 
Stichting haar tienjarig bestaan. Deze stichting be
heert het erfgoed van de legendarische tekenaar, en 
stelt zich ten doel initiatieven in zijn geest te stimule
ren. In opdracht van de stichting hebben Ed Schilders 
en Ronald Peeters de stadsprenten geselecteerd. 
Peeters combineerde de prenten met foto's uit de col
lectie van het Regionaal Archief Tilburg en zocht er de 
historische feiten bij. Schilders schreef een algemene 
tekst over de manier waarop Robben naar zijn geboor
testad keek en hoe hij haar in beeld bracht. 

Het grootste deel van de prenten werd getekend in de 
jaren '50 en '60, de tijd van de wederopbouw en de 
stadsvernieuwing. Robben blijkt daarover gemengde 
gevoelens te hebben gehad. Hij begreep dat de stad 
de nodige veranderingen moest ondergaan, maar hij 
betreurde ook het verlies, de sloop, van menig monu
mentaal gebouw. Hij kon lachen met nieuwbouw als 
het Burgemeester van de Mortelplein en de eerste 
flats langs de Ringbaan, maar hij kon ook woest zijn 
over de sloop van de Sint Annakerk, de kerk waar hij 
misdienaar was geweest. 

Opvallend is ook de aandacht die Robben had voor 
het landelijk aspect van zijn Tilburg. De Tongerlose 
Hoef, de Warande, maar ook een in die tijd ver buiten 
de bebouwde stad gelegen uitspanningen als 'Peerke 
Staak', die nu midden in de Reeshof ligt. 

Al met al laat het elfde Prentebuukske ook een over
zicht zien van wat er in die twee decennia in Tilburg 
verloren is gegaan en wat er behouden is gebleven. 
De balans valt achteraf toch mee. Daaraan heeft Cees 
Robben met zijn prenten zeker een bijdrage geleverd. 

Ed Schilders en Ronald Peeters (toelichting), 'k zie 
oe daor zo gèère ligge... Tilburgse stadsgezichten van 
Cees Robben. Tilburgs Prentebuukske deel 11 (Goirie, 
Cees Robben Stichting, 2012), € 13,95. ISBN/EAN 
978-90-819752-0-9 



Houdoe, houdoe, baaj baaj 
Harry Swinkels 

Harry Swinkels Is componist. 
Hij studeerde Orgel en 
Ivluziektheorie aan het 

Conservatorium in Tilburg. 

'Kènderkwèèk' is een dialectliedjesfesti
val dat jaarlijks wordt georganiseerd door 
Factorium Tilburg, Stichting Tilburgse Taol 
en Stadsmuseum Tilburg. In het kader van 

'Taal van Tilburg' werd dit jaar een lied 
geschreven door Harry Swinkels over de 

meertalige stad. BS Vlashof bracht dit lied 
op 18 april ten gehore tijdens het festival in 

Euroscoop. 

Irst kwaame ze öt Indieje 
Melukkers, Ambonneeze 
Die han sateejkes bèdder 
Èn sambal: wèn heet spul 
Den baamie èn de kroepoek 
Die aate bè Sjieneeze 
In hullie rèsterantjes 
Wast aatij en gesmui 

Al die nuuwe Tilboos han der èège verhaol 
Èn al die vrimde woorde paase in de Tilbootaol 

Houdoe, houdoe, baaj baaj 
Tekst en muziek: Harry Swinkels 2012 

Zon honderd jaorgeleeje 
Zaagd'hier énkel blanke 
Dieprótte toen alleen mar 
PlatTilbörgs, vérder niks 
Naa heurde in de straote 
Allerhaande klanke 
Van alle kleure meense 
Tis êene bonte miks 

Kènt^cï̂ èè» 

Refrein: 
Houdoe, houdoe, baaj baaj 
Haawtoe èège goed 
Te aworo, güle güle 
Beslèma,tang boeng 
Houdoe, houdoe, baaj baaj 
Amato, komde nóg es trug 
Jassas, sie joe, zaitsjèn 
Tsjaaw, èn ast kan en bietje vlug 

We kreege gastarbeiers 
Irst Grieke, leteljaane 
Ok Turke, Marókkaane 
Ze wérkten ammól meej 
De Suurienaamers heurde 
Nèt as de Antiijaane 
Al hil lang bè ons laandje: 
Et rèèksdêel overzeej 

Zo wier et alsmar drukker 
Ötmiras honderd laande 
Kwaame ze nór hier toe 
Hil dikkels op de vlucht 
Ze kosse daor nie blèève 
Verbraake alle baande 
Hier kreege zet wè beeter 
Hier kreege ze wir lucht 

Al die nuuwe Tilboos han der èège verhaol 
Èn al die vrimde woorde paase in de Tilbootaol 

Refrein 2x 



ONZE PEER 50 JGAR TIS GEK 
Lantaarnpaalposters 

' t I s h e f t 

Kat kwijt, poes gezocht, Abraham of Sarah zien, 
eindelijk 16 of 18, raar maar waar: Tilburgers 
laten de meest uiteenlopende boodschappen 
achter op lantaarnpalen, bij verkeerslichten en 
op andere plekken. In elke wijk zijn wel aange
plakte posters - vaak niet meer dan uitgeprinte 
of gekopieerde A4'tjes - te vinden die voor
bijgangers deelgenoot maken van lief en leed. 
(foto's: Jeroen Ketelaars) 

mycnzo onze lieve schat 

Het is ongelop m 
O n z e Henk i s BOJMR 

l O u s w o r d t 

v e f t i g 

Vèftig joar wuit ze toch? 
Mar zo zuur kèkt ze nu no£ 

L I A 50 J A A R 

V 

^et de roilator maar vast klaar 
want Toon wordt 50 jaar! 

a ? E E N T J E 

J A R I ^ !!!!!!! 

ONZEN BERTUS 
sinds 21/07/1977 



w Graffiti 
WAST U ë R Ë H . , 

Graffiti is van alle tijden. Eeuwen geleden wer
den al boodschappen op muren achtergelaten 
en anno 2012 zijn graffitischrijvers nog altijd 
actief. Ook in Tilburg, waar zij de meest uiteen
lopende teksten achterlaten op bijvoorbeeld 
schuttingen, bruggen, muren en bankjes, (foto's: 
Jeroen Ketelaars) 

1 



Tilburgse Foto Akkedeemie 

ELZENSTRAAT 

De Tilburgse Foto Akkedeemie organiseert in 
het kader van het project Taal van Tilburg een 
fotowedstrijd. Als je in Tilburg om je heen kijkt, 
zie je overal talrijke uitingen van de hedendaag
se taal. Dat kan bijvoorbeeld Arabisch zijn op de 
winkelruit van een islamitische slagerij, graffiti, 
reclames of oude opschriften op een gevel. 
Zo zijn er zeer veel opschriften die zich laten 
'lezen' als een boek over hedendaags Tilburg. 
We noemen dat in de taalwetenschap 'linguis-
tic landscape', (foto's: Peter Buitenhuis, Ruud 
van Doorn, A. van der Gouw, H. Harink, Gerrit 
Michielsen, Daniëlle Vermeer, Jan van de Wiel) 
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Begunstigers: 

CATALONIË VERPAKKINGEN BV 

REEDS MEER DAN 100 JAAR 

r 

VÖLLENHOVEN 

AANNEMINGSBEDRIJF 

C.J.M. VAN GAAL B.V. 
TILBURG 

VAN SON 
e : ASSURANTIËN BV 

• ^ ^ H H ^ H ^ H M A K E L A A R D I J I 

• H u a n Beikel 

se lexyz g g i a n o t t e n 
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Rabobank 

C€D 
Bressers Metaal B.V. - Tilburg 

Melis Gieterijen b.v. Tilburg 

GIETEN 
d r u k k e r i j 

www.drukkerijgianotten.nl 

Peerke Donders 
Paviljoen 

StadsmuMum 
Tilburg 

'Ranhuijsen 
S l r K ^ . i " verpakkingen 

www.panhuijsen.nl 

Vincents 
Tckcniokaal 

DESTIL 
voor bouw en industrie I sinds 1865 

Hoefnagels Groep 
.in Gevels 

Xje-ile^Ut^ kot HCClCfl 

m 

DHIU 
u w partner voor bouwprojecten 

t a e d a l u s m o o i e s i t e . n 
een mooie website maak je gewoon zelf 

rob v\/agemakers 
landschapsarchitect b.n.t. 


