
Brabantse Eft elingsprookjes

Het voorwoo¡d van het boekje D7
u.,aar 's. SprooÞjes uit dh Efieling, in
I Brøbants (t) ... dur Brabanße aer-

tellcrs. .. begint zelf als een sprookje:
'E¡ was eens een klein gezelschap van
dialecdiefhebbe¡s. Het kwarn al jaren

regelmatig in 's Hertogenbosch bii
een en droeg de weinig sprookjes-
achtige naam Commissie Dialecro-
logie van het Noordbrabants
Genootschap. Op een goede dag

groeide binnen dir gezelschap hec

idee om sprookjes in het B¡abants

te gaan schri.jven.' Net als in menig
sprookje wordt her besluit eigenlijk
niet gemotiveerd - het wordt ge-

woon als feit gepresentee¡d. En wie
een sprookje wil horen, zal het waa¡-

schijnlijk ook een zorg zijn...
Eers¡ en voo¡a.l moet worden gezegd

dat het gebonden boekwerkje-met-
goudenleeslint er prachtig uitzier
qua vormgeving en lay-out: het 16¡-
jarige Genoorschap en de 5o-jarige
Efteling waardig. Voo¡ts bevat het
boek ook een cd waa¡op zes van de

achttien ve¡halen te beluisteren zijn.
Alle sprookjes - var Roodkapje tor
Doornroosje en van de Chinese

Nachtegaal rot de Langnek - zijn te

bezichtigen in het sprookjesbos van
de Efteling (met uitzondering van
Assepoester, die alleen te zien is in
de Sprookjesshow in het Efteling
Theater). ln de meeste gevallen staat

er in hec boek ook een foto van afge-

drukt.
Vijftien sprookjes in Di utaar 'sve¡-

lopen goeddeels zoals we ze uit de

'traditie' kennen, heøij uit de mon-
delinge overlevering, heøij uit de

sprookjesboeken (zoa.ls de Rode

Dansschoentjes van H.C. Andersen).

Drie sprookjes, namelijk het Ga-nzen-

meisje, de Magische Klok en de Ste-

nen Kip, zijn speciaal bij rafereeltjes

uit de Efteling nieuw verzonnen.

Een ander sprookje, ove¡ de Indische
\Øate¡lelies, dat ooit door koningin
Fabiola van België voor de Efteling
werd verzonnen, ontb¡eekt in het
boek.

De gruwel die sprookjes soms eigen

is, blijft in het boek beperkt. Het
afhakken ya¡ de voe¡en mec de ¡ode
dansschoentjes, een akelig detail uit
het sprookje van Andersen (vol reli-
gieuze doem), wordt zo ve¡anderd
dat de beul alleen de schoentjes nog
maar loshakt - en die schoentjes

damen rot op de dag van vandaag in
de Efteling. De woedende Repel-
steeltje scheurt zichzelf aa¡ het slot
niet in tweeën, zoals bij de gebroe-

ders Grimm, maar hij verandert in
een bloempje. De reus in Klein
Duimpje eet niet langer per vergis-
sing zijn eigen dochtertjes op. De
stiefmoeder van Sneeuwwitje wordt
aan het eind niet gestraft met gloei-
ende ijzeren schoenen aan haa¡ voe-
ten, maa¡ ze valt na het vergiftigen
ran her meisje met de appel per

ongeluk (!) in een afgrond - zoals

vaker is het sprookje vooral een com-
binarie en bewerking van de versies

van de gebroeders Grimm en !7alt
Disney.
Soms veroo¡loven de auteurs zich
kleine variaties en grapjes, zonder
dat dit storend wordt. Terwijl Asse-

poesrer moet sloven, ve¡toeven de

De uormgeuing uan 'D'r waar \.
Sprookþs ait cl'n Efieling, in 't Brabønts

...dur Brabantse uet'tellers...'is mooi en

opoallend. Zo is er uan de meeste

rytooÈjes een foto opgenomen: hi¿r uan

Hans en Griaje.
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sdefinoede¡ en de stieËusters Cora
en Dora bijvoorbeeld de hele dag in
het zwembad ofop de tennisbaa¡.
De vader van Klein Duimpje gaat

met de Zevenmi.jlslaarzen bij de pos-

terten werken en verdient zodoende

veel geld. In weer een ander sprookje

onwangen de prinsen een 'ie-meeþe'

(p.¡).
De sprookjes zijn geen optekeningen
van venellingen uir de volksmond.
Het zijn feitelijk (na)vertellingen op

papier door zeven (dialect)schrijvers,

die hun sporen hebben ve¡diend in
het onderwijs en de lokale media.
Soms hebben de schrijvers wel op-
merkingen toegevoegd die bij de

voo¡dracht ho¡en, zoals'Li¡sterr!'.
Een enkeling richt zich ook nad¡uk-
kelijk op een kinderpubliek ('Beste

kienders...'). Iedere auteu¡ heeft in
zijn eigen dialect geschreven, respec-

úevelijk van Oud Gastel, Bergeijk,
Enen-Leur, Be¡licum, Rooèendaal

en Boxmeer (het dialect van Kaa¡s-

heuvel zit er overigens niet bij).
Strikt genomen zijn de zes sprookjes



op de cd âl evenmin echte mondelin-
ge venellingen, want de auteurs lezen

hun zelfgeschreven verhalen van

papie¡ op. Keurig en zonder haperen;

waarbij het talent varr meesterve¡teller

Johar Biemans zich ten opzichte van

de dia.lectologen niec ve¡loochenr.

Bij het denjarig jubileum van de
Efteling verscheen in 1962 van de

ha¡rd va-¡¡ Bob Venmans het boekje

Het sprooþe uan dz Efieling waarin
niet alleen uitgebreid werd stilgestaa¡

bi.j de ontstaarsgeschiedenis van her

familiepark, maar waarin ook de bij-
behorende sprookjes storiden opge-
nomen, met zwart-wir tekeningen
van geesrelijk vader Anton Pieck
erbij. Al vele jaren nu is in het park
en in de boekhandel SprooÞjes aøn

de Ejìelìng te koop, geschreve¡ doo¡
Manine Bijl (toen ze voo¡al bekend
stond als zangeresje van lieve luister-
lied.jes) en voorzien van kleurenreke-
ningen van Pieck.

Het schrijversduo Cor en Jos Swa-
nenberg had voor D 'r waør 's ke¡re-
lijk niec zoveel inspiratie, wânt zt
hebben Roodkapje, Vrouw Holle en

de \Øolf en de Zeven Geirjes van

Martine Bijl voornamelijk lenerlijk
in het Be¡licums ve¡taald:

MARTINE BIJL (28 DRUK 1974,
P.41):

"Vlat zallen ae eens gaan doen?' uroeg

ha oud:te geitje.
'Ganzeb oden' riep h a þ ngste.
'Kaaftefte !'
' G e itj e- e rger-þ - n i et !'
t -.1
'Doe eens wat meel o¡t mijn poot', zei de
uolf
Waarom?' woeg de molenaar.
'Daarom',
'Je bent last ieß ,an PIan.
IÞ doe er niet aan mee', spraÞ de nole-

'O nee? Døn úijt ih in je benen', zei d¿

wolf Ex tom hij zijn tan¿lzn liø zien,
s?raþ ¿e moletutut niet meer îegen.

Ja, zo zijn sommige mmsen.

Ik denk niet dat D'¡ waar 'she¡
sprookjesboek van Bijl snel zal ver-
vangen. Voor een aìgemeen Neder-
lands publiek is het B¡abantse dia-
Iect gewoonweg te lasdg leesbaar en

de cd helpt wel iets, maar waar-
schijnlijk niet genoeg. Di waør i z¿l

voo¡al aft¡ek vinden als cadeau op de

Iokale B¡aba¡me ma¡kt, met name bij
de dialectologisch en heemkundig
geÏnteresseerde lezers.

\Øat her boek (en ook het sprookjes-
park) eens te meer aa¡toont, is dat
het traditionele sprookje nog a.ltijd
niet dood is. Het blijft relkens wee¡
opduiken, in beeld, geluid en op
schrift. Enige direct wetenschappe-

li.jke prerentie heeft het boek niet.
Her gaat de makers - volkomen
legitiem - vooral om 'lees- en luis-
terplezier'. llel zijn de sprookjes een

toonbeeld van hoe dialecten gespeld
moeten worden.
Voor vollakundigen heeft her boek
als bron alleen op een zijdelingse
manier waârde. Bezien we hiervoor
nogmaals de vraag waa¡om de Com-
missie Dialectologie van het Noo¡d-
b¡abants Genootschap op een dag

besloot 'om sprookjes in het B¡aba¡ts
te gaan schri.jven'. Een deel va¡ het

COR ENJOS SVI'ANENBERG
(P. 95-96):

'Wè zumme nou i gòx d.oen?'uroeg 't
oudsu gètje.
'Gaanzeborde,' riep 't jongae.
'Kuattètte! zin I clordc gètje.
' G è èt- èrge t't- o e - n i e !'
t..l
'Doe ! wè meel op mënne poot,'zin de
*olî
Womrm?' uroeg dc mùLlzr.
'Um¿lìl.m.tm.'
'Gè h¿r zeþer uir iett geî¿¿j¿.

Nee, iÞ doe doaròn nie mel,' zin dz
mùldet Jèrm.
'Oo nee? Dan uþ oe 's in oew been bééte,'

zin dz aolf En øm ie zh ta"xnd tiet zim,
troÞ de mùldzr z'n nlmme gazw o¡t.

Jø zoo nn nmmigte minse.

antwoord lìgt natuurJijk vreseli.jk voor
de hâ¡d: om de liefde voor het eigen

dialect uit te dragen. Voo¡al ove¡ de

co wo¡dt in het voo¡woord gezegd:

'U zult me¡ken hoe mooi onze echte

moede¡taa.l klinkt'. llaarv-¿¡r ake.
Maar waarom nu juist sprookjes?

Vooral, denk ilç omdat traditionele
volkwerha-len mer gevoelens vaû nos-

taìgie zijn omgeven. Bij de meesle-

pende navenelling van Doornroosje
door Jan van Nassau moest ik daâr

sterk aan denken bij de woo¡den:

'Aòch, wa waar da toch 'ne gelukki-
gen tijd' (p. ro6). De Isze¡ wordt
teruggevoerd naa¡ een cijd dat er nog
volop dialect werd gesproken en het
leven goed was. Voorts moet de

vollakundige vasatellen dat men in
heden en ve¡leden met volL<sve¡halen

heeft willen aantonen dat een regio

over een eigen taal en cultuur be-

schik. Volksverhalen we¡den en wor-
den regelmatig ingezet om de eigen

identiteit te benadruftken en thans

kan dat niet worden losgezien van de

processen van globalisering en loka-
lisering. In howerre de geclaimde

lokale eþnheid een menrâle con-
st¡rlctie is, is voe¡ voor etnologen.
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Draaiboek van een kermisgek

Ook dit.jaar was in Tilburg de beer

weer voor neger dagen los: de jaar-

lìjkse kermis trok ook dit jaat naax

schatting om en nabij de miljoen
bezoekers. Dit festijn is met mee¡

dan tweehonde¡d attracties, die als


