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GRONINGEN * 1982 

Ede Staal zingt de tune voor een moestuinrubriek van Radio Noord 

Dialectmuziek en regionale identiteit 

Groene handen had Ede Staal niet - ooit had hij uien met de wortels naar boven in de 
grond gepoot. Maar hij vertoefde graag in het tuintje bij zijn boerderij op het Groningse 
platteland. Amateurtuinier Staal schiep in 1982 het walsje Mien toentje, de herkennings
melodie van de wekelijkse moestuinrubriek van Radio N oord: 

Mien waikschilde bonen die komen zo slecht op, 
En de sprutters vreten d'aalbeerns op. 
Mien vrougen stoan dun en mien sloat schut al deur, 
As t zo deur gaait din wordt dat n strop. 
Mar mien toentje, mar mien toentje 
Ja dij mis ik nait geern, 
Der is altied diverdoatsie veur mie. 

Staals stamslabonen doen niet veel, zijn aardbeien worden door de spreeuwen opgevre
ten, de vroege aardappels staan er dunnetjes bij en de sla schiet door. Deze mengeling 
van zelfironie en liefde voor de tuin - de grond, de boerderij, het platteland - sloeg in als 
een born, temeer daar het gezongen werd in het Groningse dialect dat, hoewel op zijn 
retour, nog onvervreemdbaar met het platteland en met de provincie als geheel werd ge
associeerd. De dan eenenveertigjarige Staal, in het dagelijks leven leraar Engels, had voor 
zijn eigen plezier liedjes gemaakt, vaak niet meer dan flarden, meestal in het Engels, ook 
weI in het Frans, Deens en Oost-Fries. Zijn talent was niet geheel onopgemerkt gebleven. 
In 1974 had Phonogram een singletje van hem uitgebracht, dat echter weinig teweeg
bracht, mede doordat Staal het had vertikt zich te voegen naar de wensen van een Hil
versumse tv-regisseur. Een plaatselijk trio had dit Engelstalige liedje willen coveren in het 
Gronings maar was niet uit de tekst gekomen, waarop Staal het maar zelfhad vertaald. 
Een tape was een muziekmedewerker van Radio Noord ter ore gekomen, een verstokte 
Groninger die onmiddellijk de artistieke potentie van Staal had ingezien en hem vroeg 
een tune voor het tuinprogramma te maken. Mien toentje maakte Staal tot de Groningse 
volkszanger, al hield hij optredens zoveel mogelijk af. Pas twee jaar later kwam er een 
plaatje uit met vier liedjes in dialect, na een aantal maanden gevolgd door een lp die voor 
een regionaal product ongehoorde verkoopcijfers behaalde. 

Kort daarop onderging Staal een zware operatie wegens longkanker. In het laatste 
jaar van zijn leven had hij een wekelijkse radiorubriek op de zondagochtend, met verhaal-
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tjes in dialect waarin hij de rol speelde van een Groningse boer voor wie het moderne 
leven net iets te vlug ging - een speIletje met zijn eigen levensstijl. Een tweede lp sloot de 
kortstondige bloei van dit talent af, wiens roem na zijn dood in 1986 tot bijna mythische 
proporties zou uitgroeien. Dat geldt zeker voor Groningen, maar ook landelijk werd de 
aandacht op Staal gevestigd door een documentaire (1996) en de film De Pooise bruid (1998), 
die zich afspeelt op het Groningse platteland. In de film legt een zwijgzame boer zijn ge
voelsleven bloot door middel van Staals lied 't Hooge Laand waarin ldei klank wordt. Het 
lied is te beschouwen als een noordelijke tegenhanger van Mijn vlakke land van Jacques 
BreI (zie p. 7II). 

Staal zelfbeantwoordde ook aan het stereotiepe beeld van de gesloten noorder
ling. De enige videoband die van zijn schaarse optredens bestaat, toont een hoekige man 
in een wat slordig colbertje die zijn liedjes zingt vanaf een metalen muzieklessenaar. Dat 
ongekunstelde droeg ongetwijfeld bij aan zijn succes. Zijn liedjes spelen in op een Gro
nings oergevoel en bezingen het landschap, de huisjes achter de dijk, de tijd van vroeger, 
en dat aIles in de taal van dat land en van vroeger. Hoewel Staal van huis uit Nederlands 
sprak en het dialect van de straat had, is de streektaal de beslissende factor van zijn door
braak geweest. Staals Gronings was niet einwandftei en daarbij een ratjetoe - hij had over
al in de provincie gewoond en daar taaleigenaardigheden opgepikt - maar het was voor 
elke dialectspreker herkenbaar. In zijn teksten ging hij ook in op het dialect en de ver
schiIlen. Naast dergelijke regionale thematiek gafhij uiting aan algemeen menselijke 
gevoelens als de lief de en de tijdelijkheid van het leven. 
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1 Ede Staal (links) en zijn vaste 
begeleider Henk Bemboom in 
Studio I van Radio Noord, 1984. 



2 Overziehtskaart van de streektaal
muziek in Nederland: het aantal 
zangers/groepen per provineie, per 
oktober 2000. Gegevens ontleend 
aan www.people.zeelandnet.nl/ 
vdbremen (Joop van den Bremen). 
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De streektaal is niet pas in 1982 ontdekt als artistieke drager van gevoelens van regionale 
identiteit. AI in de negentiende eeuw werd ze in Friesland ingezet om dergeIijke gevoe
lens vorm te geven. Dichters als Eeltsje Halbertsma schreven liederen in het Fries, vaak op 
klassieke melodieen van Mozart en Mendelssohn. Het was in eerste instantie de provin
ciale elite die het volksleven als iets waardevols beschouwde en de streektaal als artistiek 
medium ontdekte. Het Friese Lieteboek (1876) werd op afstand gevolgd door t Grunneger 

zankbouk (1930). Hier is sprake van een invention 
of tradition, om met de histaricus Hobsbawn te 
spreken. Het gewone plattelandsvolk, dat in het 
dagelijks leven de streektaal bezigde, zong merk
waardig genoeg vooral in het Nederiands. Het 
dialect, en ook het Fries, had nauwelijks een 
schriftelijke traditie, ofbeter gezegd: die bestand 
aIleen bij de elite. Rondtrekkende zangers ver
kochten hun liedbladen met Nederiandse tek
sten, en zo werden ze ook gezongen. Slechts en
kele dialectliederen - zoals in Groningen Ain boer 
wol noar zien noaber tou - drongen tot bredere la
gen door. 

Toen Radio Noord in 1982 Mien toentje uit
zond, bestond er dus al weI een latente traditie 
van dialectzang, die nu werd gereactiveerd en 
breed aansloeg door Staals talent in combinatie 
met enkele andere factoren. Een daarvan was het 
groeiend regionaal bewustzijn, in reactie op de 
voortschrijdende eenwording van Europa en de 
algehele globalisering. Toen nationale grenzen 
minder belangrijk leken te worden, ging men 
zich meer op de regio orienteren. Men realiseer
de zich bovendien dat het platteland ingrijpend 
aan het veranderen was: de dorpsjeugd trok naar 
de grote stad, scholen en winkels sloten, gemeen
schappen verdwenen. Ook de dialecten verander
den; ze smolten meer en meer samen tot regio
lecten. Het dialect belichaamde echter voor velen 

eigenheid, verbondenheid, geborgenheid. Een en ander vertaalde zich in de zogenoemde 
dialectrenaissance: de status van het verdwijnende dialect werd verhoogd doordat men 
erin ging schrijven, preken en zingen. 

Een concrete factor voor de opkomst van de streektaalmuziek was in de jaren 
tachtig en negentig de regionale omroep. In Hilversum had een dialectzanger weinig te 
zoei<en, maar de regionale radio bood hem het ideale bereik en omgekeerd vormde zijn 
muziek het perfecte middel voor zo'n omroep om het regionale profiel aan te scherpen. 
De meeste regionale omroepen zenden in het NederIands uit en besteden enkele uurtjes 
per week aandacht aan regionale onderwerpen in het dialect; aIleen Omrop FrysLin bezigt 
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overwegend Fries. De dialectmuziek sloot daarop aan en menig dialectzanger is dan ook 
door de regionale omroep 'ontdekt'. Zoals Ede Staal, en in zijn kielzog enkele tientallen 
zangers en groepen, die nog steeds in Groningen actiefzijn. 

Het verhaal van Staals succes in Groningen kan model staan voor de doorbraak 
van de dialectmuziek in de jaren tachtig en negentig in aile Nederiandse provincies buiten 
de Randstad, hoewel deze overal zijn eigen verloop en fasering heeft gehad. Veruit de 
grootste omvang heeft de streektaalmuziek in Limburg, dat al in de jaren vijftig zijn eigen 
Ede had in de persoon van Jo Erens (1928-I955). Evenals Staal werd Erens op hand en ge
dragen en stierfhij veel te vroeg. De warme bariton met gitaar - zijn bekendste liedjes 
zijn Limburg mie landj en Loeende klokke - is nog steeds favoriet bij oudere Limburgers, zo 
bleek in 1995 uit een dialectenquete onder lezers van regionale dagbladen. Hij werd in 
populariteit slechts overvleugeld door Rowwen Heze, de band uit het Noord-Limburgse 
kerkdorp America die ook nationaal doorbrak. Het succes van Rowwen Heze kwam en
kele jaren na dat van Ede Staal. In I987 bekende Jack Poels, de leider en dichter van de 
groep, dat het dichten in het dialect hem niet makkeIijk afging. De groep zong toen nog 
voorde pauze in het Engels. Rowwen Heze kwam in de publiciteit met een dorpspolitiek 
getint carnavalshitje - een genre dat in Limburg al vele tientallen jaren in het eigen dialect 
werd gezongen, al dreigde het een tijdlang door het Hollands uit Hilversum te worden 
overvleugeld. 

Typerend voor streektaalgroepen als Rowwen Heze is de keuze van eigentijdse 
Amerikaanse plattelandsstijlen. De texmex waarvan de groep zich bedient, is een stijl uit 
het zuiden van de Verenigde Staten, een vermenging van accordeonpolka's van Duitse im
migranten met Mexicaanse elementen, die voor Poels aanknopingspunten bood met zijn 
eigen dorpsverleden van carnavals- en harmoniemuziek. Een kort verblijf in de grote stad 
- Venlo - deed hem inzien dat zijn geboortedorp America de plek is waar hij thuishoort. 
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3 Rowwen Heze in aetie. Van links 
naar reehts: Jaek Poels (zang, 
gitaar), Jan Philipsen (bas), 
Tren van Enekevort (aeeordeon), 
Theo Joosten (gitaar). 
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3 Normaal met leadzanger Benny 
lolink (tweede van links). 
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Op poetische wijze bezingt hij het landschap en jeugdherinneringen (De Piel in brand), 
maar er zijn ook extraverte feestliederen als Bestel mar, over Rowwen Hezes stamkroeg, en 
Limburg, met het uitgelaten refrein 'Het is een kwestie van geduld I Rustig wachten op de 
dag I Dat heel Holland Limburgs lult' - in het 'Hollands', zodat het ook buiten de provin
cie kan worden meegebruld. 

In het oosten van het land was het de band Normaal die al in de jaren zeventig 
popmuziek in het Achterhoeks zong. Bandleider Benny Jolink was in de grote stad ge
weest en had daar zijn neus gestoten: in Amsterdam leek hij een hele bink, maar zodra hij 
er zijn mond open deed, bleek hij een 'boer' en werd hij buitengesloten. Een zekere rancu
ne tegen de westerling doortrekt dan ook het oeuvre van de succesvolle groep, die zich 
geheel op de belevingswereld van de plattelandsjongere richt. Dat impliceert hard werken 
en zuipen, tractoren en motoren waarop 'oerend hard' door het lege landschap wordt ge
scheurd, veel aandacht voor de 'wichies' en een vleugje vandalisme. Normaal scoorde in 
1977 zijn eerste hit en bouwde consequent voort aan een nationale carriere die nog immer 
voortduurt. Kenmerkend zijn de optredens in tenten, waarbij de bierspuit lustig sproeit 
en de menigte er halfnaakt op los 'hokt', zonder dat het daarbij overigens echt uit de 
hand loopt. Vaste prik is het optreden van mascotte Boer Haverkamp; deze stort grote 
hoeveelheden stro uit over het publiek, dat deels op klompen loopt en boerenzakdoeken 
draagt. Klassiek is ook de strontemmer die in de hossende menigte rondgaat. Op het 
platteland eindigen de optredens, met het Wilhelmus, om middernacht - de volgende 
ochtend moeten er immers weer vroeg koeien worden gemolken. 

Normaallwestert zijn boerenimago. In 1982, het jaar van Mien toentje, l<wam de lp 
De boer is troef uit. Op de hoes presenteert de groep zich infancy-boerendracht en de titel
song geeft uiting aan anti-westerse, anti-stadse, anti-Europese sentimenten: 
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Zo deur de eeuwen heen, was 't boertje niet in tel, 
Maor toen kwam de hongerwinter, toen wisten ze 't weI, 
Op Jietse zonder biinde, kwamm'n zie schooien um spek; 
De EEG trapt ons weer terug, moar de boer die is niet gek. 
De boer is troef(bis,) 
De ene keer geet 't gIadjes, 
De ander keer geet 't stroef. 

Hoewel het vrij lang duurde voordat N ormaal navolging kreeg, bloeit de streektaalmuziek 
in de Achterhoek. Een bijzondere mix van volks- en populaire muziek biedt het gemoede
lijke Boh Foi Toch, razend populair ten oosten van de l]ssel. De Jan Ottink Band onder
scheidt zich door de poetische teksten van zijn leider, die weliswaar in het Achterhoeks 
zijn gesteld maar nauwelijks verwijzingen naar het plattelandsleven bevatten. 

Drenthe bezit sinds 1989 een eigen.regionale omroep die hard aan de weg tim
mert en de streektaalmuziek bevordert waar het maar kan. Nationaal talent openbaarde 
zich in 1995 met de driemansformatie Skik, die diverse muziekstijlen - ska, reggae, 
country, rock-'n-roll - combineert met gevoelige teksten van leadzanger Daniel Lohues. 
Bij hem wordt het doodgewone bijzonder: 'dreuge worst' ('k zol ni weten wat ik zunder 
mos'), fietsen met 'de banden vol met wind' door het Drentse landschap of zonder licht 
tegen 'betonpaolties' aanrijden. Ook Lohues probeerde het een tijdje in de grote stad, in 
zijn geval Utrecht, maar ervoer evenals Poels en Jolink dat hij daar te ver van zijn wortels 
was geraakt. Dit leverde meteen zijn eerste Drentse liedje op: Noar huus. 

De talrijke vocalisten en bands die in het Fries zingen, drongen lange tijd niet 
door buiten hun provincie, maar rond de millenniumwisseling scoorden de band De 
Kast, die meestal in het Nederlands zong, en vooral Twarres' nationale hits met Fries
talige nummers. Dit jonge duo, koud van de middelbare school, oogstte opvallend ge
noeg ook in Belgie veel waardering. 

De muzikale taalkeuze voor het eigen dialect dan weI het Fries hebben aIle ge
noemde zangers en groepen genomen na een tijd in het Engels te hebben gewerkt. In de 
Anglo-Amerikaanse cultuur vonden ze ook hun muzikale modellen. Behalve voor De Kast 
was het Nederlands voor hen nauwelijks een alternatief: Jolink yond het 'hoogdravend', 
Poels 'te kitscherig', Mirjam Timmer van Twarres 'te hoekig'. Het dialect is hun eigen 
taal. De problemen die ze ondervonden met het pass en van hun dialect op de muziek zijn 
dezelfde als die pioniers van de Nederlandstalige popmuziek ervoeren. In eerste instantie 
was de keuze voor de eigen taal tegendraads. De res pons van het publiek bleek evenwel 
groot, en opmerkelijk is dat bij voldoende kwaliteit de provinciegrenzen wegvielen. Nor
maal, Rowwen Heze, Skik, De Kast en Twarres werden ook buiten de eigen provincie 
populair, zeker op het platteland en ook in de steden. 

Een Nederlandstalig verleden heeft cabaretier Herman Finkers: zowel van huis uit 
als op het podium spreekt hij Nederlands. Sedert het midden van de jaren negentig 
brengt de Almeloer zijn liedjes en conferences echter ook in het Twents - althans in 
Twente. Juist doordat hij, evenals Ede Staal, de streektaal aanvankelijk aIleen passiefbe
heerste, raakte hij erdoor gefascineerd. Bij de vertaling in het Twents l<wamen ook nieuwe 
ideeen op. Het Duet met Brigitte Kaandorp werd van: 
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Discografie 
De belangrijkste cd's van Ede Staal 
zijn Mien loenlje en As vaaier woorden 
(Mollebone Music CDESK 1284 en 
ro86). Rowwen Heze produceerde 
van I990 tot 2000 acht cd's, waar
onder Blieve Loepe (Hans Kusters, 
HKM IOO.27-I-2; I990), In de wei 
(HKM 656.820-2; I992), Slalion 
America (HKM 2000I33; I993), '1 Besle 
van 2 werelden (HKM 42072; I999) 
en Vandaa,g (HKM 42038; 2000). 
Van Normaal verschenen tientallen 
singles, Ip's en cd's, waaronder de 
cd's Oerend Hard (Sky TCD Io09I, 
oorspronkelijke Ip I977) en De boer is 
lroef(Warner Bros, WB 2292400992, 
oorspronkelijke Ip I983). Van Skik 
is er tot nu toe in het Drents Sldk 

(Silvox 0071 Polydor 53I 7I72; 1995), 
Niks is zoas'l lek (Polydor 537 3962; 
1997) en's Nachls (Polydor 559 9402; 
I999). Tweetalige cd's van Herman 
Finkers zijn Geen spatader veranderd I 
Gen Spaloader aans is (twee cd's, Arca
de CNR 2oo3392;I997) en Zijn minsl 
beroerde liedjes (boek met twee cd's, 
ISBN 90 6806 308 1; 1999). Voor een 
actueel overzicht van honderden dia
lect-ed's zie: www.people.zeeland
net.nl/vdbremen. 
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tot 

Jij bent de sleutel, ik het slot, 
Jij bent de gids, ik ben de grot. 
Jij bent de deksel, ik de pot, 
We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. 

Ie bint't haakken, ik de pier. 
Ik bin 't laand en ie de gier. 
Ie bint de stoete, ik 'n Iwrs. 
Ik bin 't vel en ie 'n wars. 

Finkers zong het duet nu met Joke Wanschers alias Dika van de Wierdense Revue. Daar
mee sloeg hij een brug naar een dialecttraditie die gewoonlijk buiten de streektaalmuziek 
gehouden wordt: de revues en dialectavonden met lokale humoristen in het 'plat', die 
door de streektaalliefhebbers vaak als banaal worden beschouwd. De revues zijn vooral in 
het oosten des lands nog springlevend en geven jaarlijks commentaar op plaatselijke ge
beurtenissen. Ongetwijfeld heeft Finkers' ontdekking van het dialect zijn humoristische 
wortels blootgelegd. 

De genoemde beroepsartiesten vormen het topje van een muzikale ijsberg die in 
Nederland honderden dialectzangers en -groepen telt, veelal mens en die muziek maken 
naast hun dagelijkse werk als leraar, f)rsiotherapeut, kapper of boer. Hun publiek bestaat 
uit veertig- en vijftigplussers. Het fenomeen komt voor in aIle delen van het land, de 
Randstad uitgezonderd. In de Hollanden wordt overigens weI enige streektaalmuziek 
bedreven: in West-Friesland en in kleine traditionele gemeenschappen als Katwijk en 
Naaldwijk. In de grote stad vindt ook een herwaardering van de (stads)dialecten plaats. In 
Amsterdam was dat eerder het geval met het Jordaanlied, waarvan het Amsterdamse ac
cent een onmisbaar element vormt (zie p. 653). Daarnaast wordt een typisch grotestads
genre als de rap door de Osdorp Posse bewust in een grotestadstongval gepresenteerd, ge
tuige nummers als In z'n moerstaal en Origineel Amsterdams (zie p. 831). Het Haags, dat ~en 
ware revival doormaakt dankzij stripfiguur Haagse Harry, heeft echter geen muzikale tra
ditie, enkele liedjes van Harry Klorkestein, Koot en Bie en Paul van Vliet ten spijt. Rotter
dam is in talrijke verzen bezongen, maar zelden in het Rotterdams. 

Opmerkelijk is dat in Vlaanderen het dialect als zangtaal juist wel in de steden is 
geconcentreerd. Het meest opvallend is er de popgroep Katastroof, die het goed doet bij 
de Antwerpse jeugd. Eerder maakten de Strangers furore in de Scheldestad, met covers 
van internationaal repertoire in het stadsdialect. Folkzanger Wannes Van de Velde zong 
reeds in de jaren zestig in het Antwerps (zie p. 724). Ook in Brussel, Gent, Brugge en 
Leuven zijn zangers actiefin het lokale dialect. 

Zingen in de streektaal is zeker geen typisch Nederlands ofVlaams fenomeen. In 
Duitsland bijvoorbeeld, onder meer in Ostfriesland, en in Oostenrijk bloeit het evenzeer. 
De muzikale dialectrenaissance is een Europees verschijnsel. 

LOUIS PETER GRIJP 
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