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Brabant en Antwerpen 
BRABANTSE SPOT· EN SCHELDNAMEN: VAN BARLOEF TOT 
LANGE ZWINGEL 
Har Brok 

Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) om
vat de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams
Brabant en is in 2005 voltooid. Tussen 1967 en 2005 ver
scheen het in 29 afleveringen. die samen bijna een boeken
plank van één meter beslaan. Het gebruik van het Brabants 
dialect mag in diezelfde periode dan wel sterk afgenomen 
zijn, maar het ligt in het WBD voorgoed vast! Aan de tot
standkoming van deze gigantische onderneming hebben in 
de loop der jaren onder leiding van Prof. A. Weijnen talloze 
wetenschappers en student-assistenten gewerkt. 

Terwijl het WBD in 1974 nog maar gevorderd was tot afle
vering 2 (1-2), verscheen in de reeks Mededelingen van de 
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde als speciaal 
nummer de uitgave Brabantse spot- en schertswoorden, sa
mengesteld door J. Berns, P. Van Sterkenburg, A. Weijnen 
en ondergetekende. Deze kleine studie was een voorloper 
van deel 111 van het WBD, de Algemene woordenschat, die 
in 2000 begon te verschijnen. Met name in de aflevering 
Karakter en gevoelens (111 -1,4), die in 2005 verscheen, vindt 
men volop benamingen voor domme, gekke, geniepige, ba
zige' koppige, driftige personen. Meer met betrekking tot 
het uiterlijkbiedt de aflevering Het menselijk lichaam (111-1, 
1) uit hetzelfde jaar ook nog eens allerlei spotnamen voor 
kleine, gedrongen, dikke, magere, pafferige en opgeblazen 
personen. U kunt het niet zo gek bedenken of het staat er 
wel in, hoewel spotnamen natuurlijk onuitputtelijk zijn en 
blijven. 

Het bijzondere van het zo goed als nergens meer bereikbare 
boekje Brabantse spot- en sèhertswoorden is dat de toen be
schikbare dialectbenamingen etymologisch, semantisch en 

klankexpressief grondig bestudeerd zijn, wat in het WBD 
zelf nooit het geval is. Daarnaast werd er in onderzocht wie 
(man/vrouw/kind) en waarom (lang/kort, dun/dik en on
derlinge combinaties) ermee bespot worden. Dat was niet 
zo eenvoudig, omdat de omschrijvingen vaak van alles om
vatten. Ik geef daarvan een voorbeeld: schralie of schranie 
heeft in het Kempenlands bij De Bont (1958, 641) als sim
pele betekenisomschrijving: 'Schrale, magere vrouw, resp. 
lang en mager meisje (ofkoe)' en valt daardoor zowel in de 
categorie vrouwen kind als in de categorie lang en mager. 

De in 1974 bestudeerde Brabantse spot-en schertswoorden 147 
zijn voornamelijk afkomstig uit de toen beschikbare dia
lectwoordenboeken, want vragenlijsten in verband met dit 
soort woorden waren toen nog maar zelden verzonden. 

Met name de semantische benadering is als invalshoek in
teressant, want hoewel er met niet zoveel gegevens gewerkt 
is, zijn er toch bepaalde tendensen te onderkennen. De 
aantallen zijn te laag om er statistisch verantwoorde con
clusies uit te trekken, maar ik geef hier toch de opvallendste 
tendensen: 
• Mannen worden het vaakst bespot om hun geringe leng
te. 
• Vrouwen worden het vaakst bespot om hun dikte, zoals 
in de benaming molenpaard, een spotnaam die nooit voor 
mannen gebruikt wordt. 
• Vrouwen worden ten opzichte van mannen vaker bespot 
om hun dikte of om een combinatie v.;an hun grote lengte 
én dikte. 
De conclusies voor zover die op grond van de gegevens ge
trokken mogen worden, zijn de volgende: 



• Het is voor mannen voornamelijk smadelijk om klein te 
zijn. Dit hoeft geen verwondering te wekken in de mannen
maatschappij, waaruit het materiaal dateert: een man moet 
groot en sterk zijn . 
• Het is voor vrouwen voornamelijk smadelijk om dik te 
zijn en ook dit wekt geen verwondering: een vrouw moet 
slank en mooi zijn. 

Het aardige van het boekje uit 1974 is dat de daar onder
zo~hte dialectwoorden van ruim een halve eeuw geleden al 
een vooroordeel hebben blootgelegd dat in rurale gebieden 
nog steeds niet helemaal verdwenen is. Kortom het vastleg
gen en de bestudering van de verdwijnende dialecten is en 
blijft een nuttige bezigheid. 

Berns, J., H. Brok, P. van Sterkenburg en A. Weijnen 
(1974), Brabantse spot- en schertswoorden. Nijmegen. In: 
M~dedelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en 
Naamkunde. Speciaal nummer, met daarin de gebruikte 
bronnen die dateren van 1836 tot en met 1958. 




