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DIALECTKOMEDIE EN -STRIPVERHAAL

Naar aanleiding van haar zilveren jubileum presenteerde de heem-

kundige kring ‘Hertog Hendrik I’ van Vilvoorde in het najaar van

2005 De neuven Diksjonnèèr van ’t Vilvouts – De toal van de pjèère-

fretters. Het is een aangevulde heruitgave van de tien jaar eerder

verschenen eerste diksjonnèèr, eveneens van de hand van Marcel

Stappers. Het boek bestaat vooral uit een 201 bladzijden tellend

idioticon van Vilvoordse dialectwoorden. Achteraan zijn enkele bij-

lagen opgenomen met literatuur en liedjesteksten in het Vilvoords.

Tot daar een zeer doorsnee Vlaamse dialectpublicatie om de eigen

taal van één van de vele gemeenten te eren, te conserveren en te

celebreren. Vernieuwend is de laatste bijlage: een dvd met daarop

de volkskomedie 10 Joar Hotel du Commerce gebracht door de

Koninklijke Toneelvereniging De Violier. De auteur/regisseur Josse

Ceulemans schreef voordien al vijf andere dialectstukken in het

Vilvoords. Met deze professionele opname en verspreiding op dvd

wordt de doorsteek gerealiseerd van het traditionele dialectwoor-

denboek naar dialectbeleving en moderne digitale informatiedra-

gers om het dialect in zijn levende verschijningsvorm onder de aan-

dacht te brengen. Ook het Brussels Volkstejoeter speelt in het

Kaaitheater met stijgend succes komedies in het dialect van de

hoofdstad: momenteel staat Tailleur pour Dames van Georges

Feydeau, in een Brusselse vertaling van René Willems en geregis-

seerd door Mark Bultereys, op de affiche. Zij hebben van vorige

stukken ook al registraties op videocassette uitgebracht.

Een ander medium in opmars om aandacht voor het lokale dialect

te genereren, is het stripverhaal. De voorbije maanden verschenen

bijvoorbeeld twee Brusselse strips. Eén van de klassiekers uit de

Kuifje-reeks van Hergé werd door uitgeverij Casterman heruitgege-

ven als De Bijous van de Castafiore in een Brusselse vertaling van

Joseph Justens. Het nieuwste album in de reeks Stam & Pilou, een

initiatief van de Dienst Filatelie van De Post in samenwerking met

Studio Max! van De Marck en Dewulf, verscheen begin dit jaar met

een extra oplage van 2.000 exemplaren eveneens in het Brussels.

Hier werd de vertaling gemaakt door Robert Delathouwer.

Dergelijke initiatieven slagen er wellicht in om een heel jong lezers-

publiek dialect – zij het in geschreven vorm – te laten ontdekken.

Al enige tijd geleden verscheen in Gent de door tekenaar Pierre

Gillis rijkelijk geïllustreerde brochure ’t Gentsch spant de kruune.

Leer Gents in 125 dagen. Auteur en president van de ‘Gentsche

Sosseteit’, Eddy Levis, bundelde daarin 125 korte humoristische

stukjes over Gentse uitdrukkingen en markante woordenschat. ’t Is

bij dit project vooral de aanleiding die vernieuwend was en die

verband houdt met dialectbeleving. De stadskrant De Gentenaar

bestelde deze dialectstukjes immers naar aanleiding van haar 125-

jarig jubileum en publiceerde ze dagelijks in de krant. De vele posi-

tieve reacties op dit originele verjaardagscadeau aan het dialect-

sprekende deel van het lezerspubliek gaven aanleiding tot het

bundelen van deze dialectteksten.

DIALECTEVENEMENTEN

Een zeer directe manier van dialectbeleving is het programmeren van

een één- of meerdaags evenement in het teken van een (of verschei-

dene) dialect(en).Van 21 tot 30 april 2006 zal de vzw Ara!, een samen-

werkingsverband van de Brusselse dialectverenigingen, de derde edi-

tie van de ‘Weik van ’t Brussels’organiseren (cf. www.ara-vzw.be).

Op zaterdag 10 juni 2006 zal de vzw Variaties bovendien haar eerste

Vlaamse Dialectendag organiseren in het Cultuurcentrum van

Lokeren. Variaties is de nieuwe koepel-vzw die in 2005 werd opge-

richt als overleg- en samenwerkingsverband tussen de lokale, regio-

nale en provinciale dialectverenigingen uit gans Vlaanderen en die

nauw samenwerkt met de consulent dialectologie van het VCV.

Momenteel bestaan er vijftien zelfstandige dialectverenigingen, die

ook allemaal lid zijn van de koepel-vzw, maar hun lokale en regiona-

le activiteiten werken inspirerend, zodat er her en der te lande ook

nieuwe dialectverenigingen in oprichting zijn. Variaties wil als koe-

pelorganisatie ook steun bieden aan de individuele erfgoedwerker

met aandacht voor haar of zijn dialect als vorm van immaterieel erf-

goed. Het programma van en praktische informatie over de eerste

Vlaamse Dialectendag van 10 juni is te raadplegen op de website

www.variaties.be.Meer info zal ook te verkrijgen zijn via het VCV.Het

Vlaams Centrum voor Volkscultuur begeleidt als steunpunt én als

expertisecentrum deze nieuwe koepelorganisatie. ■

DIALECTBELEVING 
IN VLAANDEREN 

Het veld organiseert (zich)
De aandacht voor dialecten als vormen van immaterieel erfgoed neemt in

Vlaanderen de jongste jaren gestaag toe. Daarbij vallen twee tendensen

op. Bij de doelstellingen verschuift de focus van het inventariseren en

bestuderen van dialecten en hun onderlinge variatie als lokale, niet-stan-

daardtalige taalsystemen naar het koesteren en (her)ontdekken van aller-

lei vormen van omgang met het (eigen) dialect als de groepstaal binnen

de sociale kring van vrienden en dorps- of streekgenoten.Qua presentatie-

of belevingsvorm wordt daarbij volop geëxperimenteerd met digitale

media en eventvormen. Enkele actuele voorbeelden maken duidelijk hoe-

zeer de 21e-eeuwse dialectsprekers die hun dialect als talig erfgoed zien

en zichzelf als erfgoedzorgers, voortdurend zoeken naar nieuwe commu-

nicatie- en belevingsvormen.

[ Rob Belemans ]
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