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WOORD VOORAF  

Het is intussen al vier jaar geleden dat ik vol enthousiasme aan mijn opleiding Taal- en 

Letterkunde begon. Elk jaar werd een avontuur vol nieuwe uitdagingen, waarvan het schrijven 

van deze scriptie zonder twijfel de grootste was. Gelukkig kon ik hierbij steeds rekenen op de 

hulp en steun van een aantal mensen. Zonder hen had deze scriptie nooit tot stand kunnen 

komen en daarom trek ik graag even de tijd uit om deze personen te bedanken.  

In de eerste plaats gaat mijn oprechte dank uit naar mijn promotor, professor Johan De 

Caluwe. Met zijn goede raad en interessante opmerkingen heeft hij me meermaals op het 

juiste spoor gezet. Bovendien stond hij steeds klaar om mijn vele vragen uitgebreid te 

beantwoorden. Kortom, zonder zijn deskundige advies was deze scriptie nooit geworden tot 

wat het nu is. 

Verder wil ik ook graag mijn medestudenten bedanken, die mij de voorbije vier jaar steeds 

met raad en daad hebben bijgestaan. Zij wisten als geen ander hoe moeilijk het soms was en 

ik kon dan ook steeds rekenen op hun steun en advies. Bovendien hebben zij er in die zware 

periodes vaak voor gezorgd dat de glimlach nooit lang van mijn gezicht verdween.   

Tot slot wil ik nog een speciaal woord van dank richten aan mijn ouders, mijn broer en mijn 

vriend Nick, die mij de voorbije vier jaar op allerlei manieren gesteund hebben. Bij hen kon ik 

steeds terecht als ik behoefte had aan een aanmoedigende babbel of een luisterend oor. Ze 

hebben mij vaak de moed gegeven om door te gaan en verdienen voor hun jarenlange steun, 

begrip en geduld een welgemeende dankjewel!   

 

Carolien Saey,  

Mei 2010 
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0 INLEIDING  
 

Hoewel VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx (1998) het gebruik van de standaardtaal hoog in 

het vaandel draagt, zorgt één druk op de radio- of televisieknop ervoor dat we geconfronteerd 

worden met een brede waaier aan taalvariëteiten. Zo blijkt dat in allerlei programma’s zoals 

talkshows en amusementsprogramma’s vaker tussentaal te horen is dan het verwachte 

Standaardnederlands.  

 

Volgens De Caluwe (2006a: 524-525) staan veel mensen positief tegenover deze opmars van 

tussentaal in de media, omdat ze beantwoordt aan de reële taalsituatie in Vlaanderen. 

Bovendien zorgt deze evolutie ook nog voor een democratisering van het medialandschap. 

Door het gebruik van tussentaal op radio en televisie krijgen immers niet enkel de 

standaardtaalsprekers, maar ook de tussentaalsprekers toegang tot de media.  

Natuurlijk ondervindt deze ontwikkeling grote tegenstand van onder andere VRT-taaladviseur 

Ruud Hendrickx. Die vindt namelijk dat dialect en tussentaal enkel toelaatbaar zijn “in 

programma’s waarin ze functioneel zijn, zoals in fictie en in uitzendingen over streekcultuur” 

(Hendrickx 1998). Dat wil dus zeggen dat in amusementsprogramma’s en talkshows de 

standaardtaal als norm geldt. Volgens De Ridder (2007: 92) beantwoordt deze redenering 

echter niet aan de taalrealiteit en zou Hendrickx hierover wat toegeeflijker moeten zijn.   

 

Naar de opkomst, het gebruik en de functie van tussentaal in de media is de voorbije jaren al 

veel onderzoek verricht. Hierbij werd echter vooral de nadruk gelegd op tussentaal in 

fictieprogramma’s. Zo analyseerde De Ridder (2007) bijvoorbeeld het taalgebruik in het 

humoristische Canvasprogramma In De Gloria. Verder werd ook het taalgebruik in 

reclamespotjes al grondig onderzocht (Saman 2003 ; Van Gijsel, Speelman & Geeraerts 

2008). Over het taalgebruik en tussentaal in radioprogramma’s werd echter nog niet zoveel 

geschreven. Toch kan het interessant zijn om na te gaan wanneer en waarom de 

radiopresentatoren overschakelen van het Standaardnederlands naar tussentaal.  

 

In deze scriptie zal onze aandacht dan ook uitgaan naar het taalgebruik in vier verschillende 

radioprogramma’s van de openbare omroep, namelijk De Wereld Van Sofie (Studio Brussel), 

Tomas Staat Op! (Studio Brussel), De Ann & Dave Show (MNM) en En Nu Serieus! (Radio 

2). Deze programma’s kunnen geklasseerd worden onder de noemer ‘amusement’ en zouden 

dus volgens het Taalcharter (1998) in het Standaardnederlands moeten worden gepresenteerd. 

De vraag die wij ons in dit onderzoek onder andere zullen stellen is of deze regel wel zo strikt 

wordt toegepast door de radiopresentatoren.   

 

Bovendien vinden we in elk van de geanalyseerde radioprogramma’s gesprekken met onder 

andere bekende en minder bekende Vlamingen, die niet altijd de standaardtaal hanteren 
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wanneer ze aan het woord zijn. Toch zijn de omroepmedewerkers volgens het Taalcharter 

(1998) in deze gevallen nog steeds verplicht om zelf wel hun taal te verzorgen. We zullen met 

dit onderzoek dan ook nagaan of de radiopresentatoren in alle omstandigheden de 

standaardtaal hanteren of hun taalgebruik alsnog aanpassen aan de situatie. Zo is het mogelijk 

dat ze in bepaalde situaties het Standaardnederlands hanteren, terwijl ze in andere 

omstandigheden overschakelen naar een andere taalvariëteit (‘code-switchen’).  

 

Samengevat zullen we ons in deze scriptie dus concentreren op het gebruik van tussentaal op 

de radio en meer bepaald op de manier waarop de presentatoren overschakelen van de ene 

taalvariëteit naar de andere. In een eerste hoofdstuk beschrijven we het Vlaamse 

taallandschap, waarbij we vooral de nadruk zullen leggen op de huidige sterke positie van 

tussentaal. 

In een volgend hoofdstuk gaan we dan dieper in op het taalgebruik in de media. We bekijken 

onder andere het taalbeleid van de VRT en gaan na in welke mate tussentaal in bepaalde 

programma’s wordt toegelaten.  

In het derde hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de methodologie van het onderzoek. 

Hierin bespreken we in detail de geanalyseerde radioprogramma’s en lichten we ook onze 

werkwijze toe. Vervolgens beschrijven we ook nog de manier waarop we de mogelijke 

kenmerken van tussentaal hebben ingedeeld.  

In een vierde hoofdstuk gaan we dan aan de slag met die mogelijk tussentalige kenmerken. Zo 

bekijken we welke van die kenmerken vaak gebruikt worden door de presentatoren en welke 

minder populair zijn.  

Vervolgens wordt in het vijfde hoofdstuk het fenomeen ‘code-switching’ uitvoerig besproken. 

Hierin gaan we aan de hand van enkele voorbeelden na in welke situaties de 

radiopresentatoren kiezen voor de standaardtaal en wanneer er precies wordt overgeschakeld 

naar tussentaal.  

Ten slotte zetten we in een laatste hoofdstuk de voornaamste bevindingen en conclusies van 

dit onderzoek nog eens op een rijtje.  

 

  



6 

 

1 HET VLAAMSE TAALLANDSCHAP  
 

De voorbije jaren werd al heel wat geschreven over de informele spreektaal in Vlaanderen, 

ook wel ‘tussentaal’ genoemd. Vaak gaan die artikelen over hoe die spreektaal zich 

ontwikkeld heeft en hoe ze is geëvolueerd. Bovendien laten de auteurs van die studies vaak 

hun ongenoegen merken over het succes van die Vlaamse tussentaal. Zo heeft Van Istendael 

(1989) het bijvoorbeeld over ‘Verkavelingsvlaams’, terwijl Geeraerts (1999) de term ‘soap-

Vlaams’ verkiest (Jaspers 2001: 133). De auteurs van deze waardeoordelen houden echter 

geen rekening met het feit dat tussentaal zich toch op een heel natuurlijke manier heeft 

ontwikkeld.  Wanneer men geen dialect of standaardtaal meer wil of kan spreken, ontstaat er 

namelijk een soort van mengtaal, die enerzijds kenmerken bevat van het endogene dialect en 

anderzijds ook elementen overneemt van de exogene standaardtaal (De Caluwe 2006b: 23).  

Hoewel de artikelen over de evoluties in het taallandschap van vrij recente datum zijn en het 

merendeel ervan zich concentreert op de ontwikkelingen in tussentaal, heeft Vlaanderen al 

veel vroeger enkele belangrijke taalkundige ontwikkelingen doorgemaakt. Daarom overlopen 

we in wat volgt enkele cruciale evoluties in het Vlaamse taallandschap vanaf de 19e eeuw. 

Om te beginnen bekijken we kort de taalsituatie in het Vlaanderen van de 19e en 20e eeuw. 

Daarna gaan we dieper in op de huidige taalsituatie, waarbij we ons vooral zullen toespitsen 

op de Vlaamse tussentaal. Ten slotte werpen we nog een blik op de toekomst en beschrijven 

we enkele mogelijke evoluties van het Vlaamse taallandschap.  

1.1 De taalsituatie in het Vlaanderen van de 19e en 20e eeuw 
 

De eerste jaren na de Belgische onafhankelijkheid heeft het Nederlands het hard te verduren 

gekregen. Na 1830 werd immers het Frans en dus niet het Nederlands erkend als de officiële 

landstaal van België, waardoor de eeuwenlange verfransing opnieuw aan kracht won. In de 

19e eeuw was het Frans namelijk de officiële taal van het onderwijs, de administratie en het 

gerecht, terwijl het gebruik van de Vlaamse dialecten gereserveerd was voor alledaagse en 

informele omstandigheden (De Caluwe 2006a: 519-520). 

Deze situatie viel echter niet in goede aarde bij de Vlaamse Beweging, die vanaf de tweede 

helft van de 19e eeuw allerlei acties ondernam om de toenemende verfransing tegen te gaan. 

De leden van de Vlaamse Beweging ijverden onder andere voor het gebruik van de 

Nederlandse standaardtaal in alle domeinen van het Vlaamse openbare leven. Hierbij viel de 

keuze echter niet op een eigen Vlaamse standaardtaal (particularistisch standpunt), maar 

opteerde men voor de standaardtaal van onze noorderburen (integrationistisch standpunt). 

Bovendien werd er alles aan gedaan om het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen te 

bevorderen. Zo werden er bijvoorbeeld tal van acties ondernomen tegen het gebruik van 

dialecten, die tegenover het Standaardnederlands als minderwaardig werden beschouwd (De 

Caluwe 2006a: 520).  

Ook in de eerste helft van de 20e eeuw bleven de acties ter bevordering van het Algemeen 

Nederlands heel populair. In deze periode werden er onder andere tal van ABN-acties op touw 
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gezet, waarbij men de Vlamingen opriep voortaan het Standaardnederlands te gebruiken. 

Bovendien droegen de media ook hun steentje bij door bijvoorbeeld uit te pakken met talloze 

programma’s en rubrieken waarin taaladvies werd gegeven (Goossens 2000: 5).  

Tot de jaren ’80 van de 20e eeuw vertoonden deze talrijke acties een sterk integrationistisch 

karakter. Daar kwam echter een einde aan toen er aan het einde van de jaren ’80 een debat op 

gang kwam waarin gepleit werd voor een eigen, Belgische norm van het Standaardnederlands, 

het zogenaamde ‘Belgisch-Nederlands’. De standaardtaal in België verschilt op enkele 

vlakken van de noordelijke norm. Zo kenmerkt het Belgisch-Nederlands zich onder andere 

door een eigen Vlaamse uitspraak en door de aanwezigheid van bepaalde Belgische 

institutionele termen1 (Janssens & Marynissen 2008: 199-200).  

De norm voor het Standaardnederlands in Vlaanderen is dus de laatste jaren sterk versoepeld 

en bovendien wordt er steeds vaker ruimte gelaten voor een eigen Vlaamse inbreng in de 

standaardtaal. Ondanks deze versoepeling heeft er zich de laatste decennia toch een 

tussenvariëteit weten te ontwikkelen in Vlaanderen: de zogenaamde ‘tussentaal’, waarop we 

ons verder in dit hoofdstuk nog zullen toespitsen.  

1.2 De taalsituatie in het Vlaanderen van vandaag  

1.2.1 Inleiding 
 

Na een korte beschrijving van de taalsituatie in het Vlaanderen van de 19e en 20e eeuw, 

vestigen we nu uitgebreid onze aandacht op de huidige Vlaamse taalsituatie. Een handig 

vertrekpunt hiervoor is het artikel van Geeraerts uit 2001, waarin in vier punten wordt 

samengevat hoe het in de 21e eeuw met het Nederlands in Vlaanderen is gesteld. Ten eerste 

merkt Geeraerts op dat Vlaanderen in de 20e eeuw een gunstig standaardiseringproces heeft 

doorlopen. Het resultaat daarvan is dat het Nederlands sindsdien als cultuurtaal wordt 

gebruikt in Vlaanderen.  

Vervolgens wordt vermeld dat die standaardisering gepaard gegaan is met een overname van 

de standaardtaal uit Nederland. Toch hoeft dit niet te betekenen dat de standaardtaal in 

Vlaanderen identiek is aan die in Nederland. Geeraerts merkt namelijk ook op dat het 

Belgisch-Nederlands op enkele punten verschilt van het Nederlands-Nederlands (cf. ook 1.1). 

Toch zijn er tegelijkertijd te veel gelijkenissen om van twee verschillende talen te kunnen 

spreken. Beter is dus om ze te beschouwen als twee varianten van hetzelfde Nederlands.  

Ten slotte beschrijft Geeraerts de Vlaamse taalsituatie als een continuüm. Zo onderscheidt hij 

binnen het Belgisch-Nederlands drie lagen. De hoogste laag wordt ingenomen door de 

Belgische variant van het Standaardnederlands, het zogenaamde ‘VRT-Nederlands’, dat te 

horen is in de nieuwsuitzendingen op radio en televisie. Onderaan het taalcontinuüm situeert 

hij de Vlaamse dialecten. Tussen die twee lagen bevindt zich verder nog een tussenlaag, die 

ingenomen wordt door de Vlaamse tussentaal (Geeraerts 2001: 337-339).  

In onderstaande figuur wordt het Vlaamse taalcontinuüm schematisch weergegeven:  

                                                           
1
 Enkele voorbeelden hiervan zijn rijkswacht, schepen, licentiaat, vrederechter,… (De Caluwe 2000: 51).  
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Figuur 1: Het Vlaamse taalcontinuüm (Geeraerts 2001: 339) 

 

Dit schema geeft naast het Vlaamse taalcontinuüm (rechts) ook het Nederlandse 

taalcontinuüm (links) weer. Door deze twee continua naast elkaar te plaatsen, wordt het 

duidelijk dat de linguïstische afstand tussen de bestaande registers in Nederland en 

Vlaanderen niet dezelfde is. Zo zien we dat de afstand tussen het verzorgde 

Standaardnederlands en de informele omgangstaal groter is in Vlaanderen dan in Nederland. 

Met andere woorden: in Nederland staat de informele omgangstaal dichter bij het 

Standaardnederlands, terwijl de omgangstaal in Vlaanderen nauwer aansluit bij de dialecten. 

Hoewel bovenstaand schema handig kan zijn om de linguïstische afstanden tussen de 

verschillende taalvariëteiten weer te geven, dient het toch enigszins genuanceerd te worden. 

Zo stelt het de Vlaamse tussentaal voor als een mooi afgebakende variëteit die ver van de 

standaardtaal afstaat, terwijl tussentaal en standaardtaal in werkelijkheid eigenlijk heel wat 

gelijkenissen vertonen (De Caluwe 2009: 15-16). Verder lijkt bovenstaand schema ervan uit 

te gaan dat de gemiddelde Vlaamse taalgebruiker tussentaal ziet als een aparte taalvariëteit, 

terwijl het concept eigenlijk een recente taalkundige constructie is (De Caluwe 2009: 16).   

Het bovenstaande model van Geeraerts vertoont dus enkele onvolmaaktheden en daarom kan 

het interessant zijn om ook eens een andere visie op het Vlaamse taalcontinuüm te bekijken. 

In wat volgt gaan we dan ook wat dieper in op het Vlaamse taalcontinuüm en bespreken we 

de verschillende taalvariëteiten die we op dat continuüm kunnen situeren. 
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1.2.2 Het Vlaamse taalcontinuüm 
 

Hierboven zagen we al dat Geeraerts (2001) drie verschillende taalvariëteiten situeert op het 

Vlaamse taalcontinuüm. De Ridder (2007) onderscheidt echter nog twee extra variëteiten, 

namelijk het regiolect en de informele standaardtaal. In tegenstelling tot Geeraerts vermeldt 

De Ridder dat de verschillende variëteiten op het taalcontinuüm in elkaar overvloeien en dus 

moeilijk af te bakenen zijn (De Ridder 2007: 13). Hij houdt dus met andere woorden wel 

rekening met mogelijke overlappingen en overeenkomsten tussen de verschillende 

taalvariëteiten.   

In deze paragraaf bespreken we de taalvariëteiten die De Ridder onderscheidt op het Vlaamse 

taalcontinuüm, dat hij als volgt schematiseert:  

 

 
Figuur 2: Het Vlaamse taalcontinuüm (De Ridder 2007: 13) 

 

Aan de ene pool van het taalcontinuüm bevinden zich de dialecten, die zich onder andere 

kenmerken door hun geografische gedifferentieerdheid. Bovendien bezit elk lokaal dialect 

eigen kenmerken, waardoor het verschilt van de andere lokale dialecten (Van Keymeulen 

2008: 5-6). De voorbije jaren heeft men echter moeten constateren dat de dialectkennis heel 

snel achteruitgaat. Volgens Janssens & Marynissen (2008: 183) vinden we de authentieke 

dialecten vrijwel enkel nog terug bij de oudere generatie en in de lagere sociale klassen.  

Aan de andere kant van het taalcontinuüm wordt de standaardtaal gesitueerd. Dit is de 

taalvariëteit die in principe in alle situaties gebruikt kan worden, maar in werkelijkheid wordt 

het gebruik ervan vaak beperkt tot de meest formele aangelegenheden. Het is de officiële taal 

die we in “contacten met de overheid, in het onderwijs, de kunst en de literatuur gebruiken” 

(Hendrickx 1998).  

Naast de Vlaamse dialecten en het Standaardnederlands vermeldt De Ridder ook nog drie 

tussenvariëteiten. Ten eerste vinden we dicht bij de pool van de Vlaamse dialecten het 

regiolect. Deze variëteit vertoont enkele overeenkomsten met de dialecten, maar het 

distantieert zich ervan doordat de meest opvallende dialectkenmerken worden uitgevlakt (De 

Caluwe 2000: 49).  

Een tweede tussenvariëteit die De Ridder aanhaalt is de informele standaardtaal.  Zoals de 

naam al aangeeft, vertoont deze variëteit veel gelijkenissen met de standaardtaal. De Ridder 

geeft echter aan dat deze twee variëteiten op fonologisch vlak toch niet helemaal identiek zijn. 

Zo blijven de moeilijk te onderdrukken fonologische kenmerken (zoals bijvoorbeeld de 

Brabantse scherpe uitspraak van de korte i) vaak nog hoorbaar in de informele standaardtaal.  
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Ten slotte vinden we op het taalcontinuüm van De Ridder ook nog de ‘tussentalen’. 

Aangezien deze tussenvariëteit een belangrijke rol speelt in ons onderzoek en er door de vele 

studies heel wat over te vertellen valt, zullen we deze ‘tussentaal’ in de volgende paragrafen 

apart en uitgebreid behandelen.  

1.2.3 Tussentaal 
 

Over de opkomst en het succes van de Vlaamse tussentaal werden de laatste decennia al heel 

wat artikelen geschreven. De inhoud van die bijdragen blijft echter vaak beperkt tot het geven 

van enkele waardeoordelen, waardoor concrete beschrijvingen over tussentaal vaak uitblijven. 

Toch hebben enkele taalkundigen zich de laatste jaren gewaagd aan een meer taalkundige 

beschrijving van tussentaal (Rys & Taeldeman 2007 ; Taeldeman 2008). Vooraleer we echter 

hier wat dieper op ingaan, bekijken we eerst wat er eigenlijk verstaan wordt onder 

‘tussentaal’, hoe ze zich ontwikkeld heeft en welke factoren bijdragen tot het succes ervan. 

1.2.3.1 Definitie en het ontstaan van tussentaal 
 

De Caluwe (2006b: 19) definieert tussentaal als de taal die tussen het dialect en de 

standaardtaal gesitueerd kan worden. Het is namelijk een “gemengde variëteit met zowel 

standaardtalige als dialectische ingrediënten” (De Caluwe 2006a: 521). Ook Jaspers (2001: 

129) heeft het over een variëteit die “noch Algemeen Nederlands, noch dialectisch is, maar 

‘ertussenin’ ligt”. Bovendien geven beide auteurs aan dat tussentaal niet vast af te bakenen is. 

Er is dus met andere woorden niet één tussentaal, maar er zijn verschillende tussentalen. Wel 

heeft Taeldeman (2008) recentelijk vastgesteld dat er zich een min of meer ‘stabiliserende 

tussentaal’ aan het ontwikkelen is. Wat hiermee precies bedoeld wordt en welke argumenten 

hij hiervoor aanhaalt, zal later in dit hoofdstuk nog aan bod komen. Eerst gaan we wat dieper 

in op de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van de informele omgangstaal in 

Vlaanderen.  

 

Volgens Taeldeman (2008: 29) liggen twee belangrijke talige factoren ten grondslag aan de 

Vlaamse tussentaal. De eerste factor die hij vermeldt is de negatieve houding van de 

Vlamingen tegenover het dialect. Die attitude ontstond toen in de jaren ’50 en ’60 allerlei 

ABN-acties op touw werden gezet. Die ABN-acties hadden als doel de standaardtaal te 

bevorderen en te promoten, maar zorgden er tegelijkertijd ook voor dat men het dialect als 

onbeschaafd ging beschouwen (Debrabandere 2005: 28).  

Ten tweede heeft ook de gebrekkige kennis van de standaardtaal bijgedragen tot het ontstaan 

van de Vlaamse tussentaal. Vaak gaat die gebrekkige kennis ook gepaard met een negatieve 

houding tegenover deze taalvariëteit, die vaak als een vreemde taal wordt gezien. Toen de 

verfransing tegen het einde van de 19e eeuw immers min of meer werd teruggedrongen, had 

Vlaanderen behoefte aan een nieuwe cultuurtaal die de concurrentie met het Frans kon 

doorstaan. Aangezien Vlaanderen geen eigen cultuurtaal had, koos men voor een aansluiting 
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bij de noordelijke standaardtaal (Janssens & Marynissen 2008: 148). De Vlamingen kregen 

dus met andere woorden een vreemde cultuurtaal opgedrongen, waarmee ze bovendien 

helemaal geen affiniteit voelden (cf. 1.1).   

Hieruit blijkt dus dat Vlamingen zowel het dialect als de standaardtaal hebben afgewezen als 

uitdrukkingsmiddel in informele situaties. Daardoor was er nood aan een informele 

omgangstaal die zich enerzijds distantieert van het dialect en zich anderzijds ook onderscheidt 

van de standaardtaal. Er was met andere woorden behoefte aan een tussenvariëteit, die enkele 

taalkundigen de voorbije jaren ‘tussentaal’ hebben gedoopt. 

1.2.3.2 De succesfactoren van tussentaal 
 

Ondanks de overvloed aan artikelen die het bestaan van tussentaal verketteren, valt niet te 

ontkennen dat deze taalvariëteit een enorme opmars kent. Hieronder geven we een overzicht 

van enkele factoren die hebben bijgedragen aan de populariteit van de Vlaamse tussentaal.  

Een eerste belangrijke factor voor het succes is het feit dat tussentaal voor het merendeel van 

de Vlaamse jongeren de thuistaal is. De meeste ouders kiezen er namelijk voor om hun 

kinderen niet meer op te voeden in het dialect, dat vaak als een sociaal minderwaardige 

taalvariëteit wordt gezien. Doordat de ouders vaak zelf geen vlekkeloos Nederlands praten, 

slagen ze er echter niet in hun kinderen groot te brengen in de standaardtaal. Om die reden 

doen de Vlaamse ouders vaak een beroep op tussentaal, de variëteit die tussen het dialect en  

het Standaardnederlands gesitueerd kan worden (De Caluwe 2006b: 24).  

Een tweede factor heeft te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen die Vlaanderen de 

voorbije vier decennia heeft doorgemaakt. Zo is de Vlaamse economie er de laatste jaren sterk 

op vooruitgegaan, waardoor Vlaanderen het rijkste deel van België genoemd kan worden. Dit 

heeft op zijn beurt geleid tot een groter Vlaams zelfbewustzijn, dat gepaard gegaan is met een 

zeker taalautocentrisme. De gunstige maatschappelijke situatie heeft ervoor gezorgd dat 

Vlamingen behoefte hebben gekregen aan “een eigen Vlaamse taal, een taal waarin ze zich op 

hun gemak voelen en zichzelf herkennen en waarmee ze zich van Nederland kunnen 

onderscheiden” (Janssens & Marynissen 2008: 198). Deze ‘eigen Vlaamse taal’ vindt gestalte 

in wat in de literatuur bestempeld wordt als ‘tussentaal’.  

Vervolgens heeft het succes van tussentaal ook te maken met de toegenomen mobiliteit. 

Wanneer Vlamingen vaker in contact komen met mensen uit andere regio’s, kan het dialect 

niet langer als communicatiemiddel gebruikt worden. Daardoor ontstaat er een behoefte aan 

een taalvariëteit die over het algemeen bruikbaar en verstaanbaar is. De standaardtaal blijkt 

hier echter geen optie te zijn, omdat die vaak als te formeel wordt ervaren. Wanneer noch het 

dialect, noch de standaardtaal geschikt zijn voor communicatie, doet men een beroep op een 

andere variëteit, namelijk tussentaal (De Caluwe 2006b: 24). 

Een laatste belangrijke succesfactor heeft te maken met de toegenomen ‘democratisering en 

informalisering van de omgangsvormen en van de media’, die men de voorbije jaren heeft 

vastgesteld (De Caluwe 2006b: 24). De informalisering van communicatie heeft ervoor 

gezorgd dat er nood was aan een nieuw, passend register. Door de toegenomen mobiliteit zijn 
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de dialecten namelijk niet langer geschikt als communicatiemiddel in informele situaties. 

Toch is ook de standaardtaal geen mogelijk communicatiemiddel in alledaagse 

omstandigheden, omdat die vaak als te formeel of afstandelijk wordt gezien. Deze toestand 

heeft ervoor gezorgd dat de tussentaal zich ten volle heeft kunnen ontwikkelen (De Caluwe 

2006b: 24). Ook de media zijn zich bewust van deze informalisering van omgangsvormen. Zo 

zien we bijvoorbeeld dat in verschillende programma’s vaak aandacht wordt besteed aan het 

alledaagse leven van de gewone man (De Caluwe 2006b: 24). Human-interestprogramma’s 

zoals Man Bijt Hond en Het Leven Zoals Het Is leggen de nadruk op de opmerkelijke 

gebeurtenissen van gewone mensen. Aangezien tussentaal de taalvariëteit is waarin in het 

alledaagse leven gecommuniceerd wordt, hoeft het niet te verbazen dat ze ook steeds vaker 

opduikt in de media, wat haar positie bovendien nog versterkt (Slembrouck & Van 

Herreweghe 2004: 868).  

1.2.3.3 Op naar een gestabiliseerde tussentaal?  
 

Zoals we al hebben vermeld, wordt tussentaal de laatste jaren meer en meer als een 

volwaardig en interessant studieobject gezien. Dit blijkt onder andere uit het steeds groeiende 

aantal publicaties waarin tussentaal uitgebreid bestudeerd en beschreven wordt. Bovendien 

werpen vele van die studies nieuw licht op de verdere ontwikkeling en evolutie van de 

Vlaamse informele omgangstaal. Zo hebben de recente onderzoeken van Rys & Taeldeman 

(2007) en Taeldeman (2008) bijvoorbeeld aangetoond dat Vlaanderen op weg is naar een 

gestabiliseerde tussentaal:  

 
“In de Europese taalgebieden van vandaag is het veel normaler dat er zich tussen de standaardtaal 
en het dialect (als het nog bestaat) een continuüm van tussenvormen aan het ontwikkelen is (� 
diaglossie) dan dat er (uiteraard op het vlak van de gesproken taal) een steeds duidelijker 
herkenbare tussentalige variëteit aan het ontstaan is. Volgens de perceptie van de meeste 
onderzoekers […] is Vlaanderen echter wel degelijk die laatste weg aan het opgaan: steeds 
duidelijker tekenen zich de contouren af van een zich min of meer stabiliserende tussentaal.” 
(Taeldeman 2008: 27)  

 

In die stabiliserende tussentaal zijn er volgens Taeldeman (2008: 27) drie soorten ingrediënten 

waar te nemen. Ten eerste zijn er de standaardtalige elementen, die ervoor zorgen dat er een 

zekere overlapping is tussen de informele omgangstaal en het Standaardnederlands. 

Tegelijkertijd zorgen de dia- en regiolectische ingrediënten er echter voor dat de Vlaamse 

omgangstaal in zekere zin ook afwijkt van de verzorgde standaardtaal. Ten slotte kenmerkt de 

stabiliserende tussentaal zich ook nog door de aanwezigheid van nieuwe, typisch tussentalige 

elementen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van noemen in de betekenis van heten. Deze drie 

soorten ingrediënten staan volgens Taeldeman voorlopig nog met elkaar in conflict, wat leidt 

tot een zekere instabiliteit en diversiteit. Toch is uit onderzoek gebleken dat een heleboel 

elementen aan het opklimmen zijn tot vaste ingrediënten van Vlaamse tussentaal, die op hun 

beurt zorgen voor een zekere uniformisering van de informele omgangstaal (Taeldeman 2008: 
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28). Hieronder bekijken we aan de hand van de studies van Rys & Taeldeman (2007) en 

Taeldeman (2008) welke elementen een vaste stek lijken te veroveren in Vlaamse tussentaal.  

1.2.3.3.1 Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal  
 

Een eerste domein waarin we de uniformisering van de informele omgangstaal kunnen 

waarnemen is de fonologie. Dit blijkt uit een interessant artikel van Kathy Rys en Johan 

Taeldeman (2007), dat handelt over de fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal. 

Voor deze studie baseerden ze zich op een scriptie van Annelies van Laere (2003), waarin het 

spontane taalgebruik van 38 Vlaamse politici onder de loep genomen werd. Die studie stelde 

Rys & Taeldeman in staat om enkele algemene conclusies te formuleren met betrekking tot de 

(dia- en regiolectische) fonologische kenmerken van de Vlaamse omgangstaal. Een eerste 

belangrijke conclusie die in het onderzoek tevoorschijn komt, is dat de Vlaamse 

tussentaalspreker de tertiaire kenmerken2 van zijn dialect onbewust meeneemt naar de hogere 

taalvariëteit. Door hun lage opvallendheidsgraad of saillantie lenen deze kenmerken zich 

namelijk uitstekend tot een transfer naar een hogere taalvariëteit zoals tussentaal. Zo zal 

bijvoorbeeld een Brabander de scherpe uitspraak van de korte i en de korte u onbewust 

overnemen in zijn tussentaal, terwijl een West-Vlaming deze klinkers veel opener zal 

uitspreken (Taeldeman 2007).  

Ten tweede herkennen Rys en Taeldeman naast deze regionale ‘accenten’ ook nog andere 

fonologische elementen in de Vlaamse tussentaal. Het gaat hier om “fonologische kenmerken 

die binnen de Vlaamse context niet meteen als regionale accentelementen kunnen worden 

bestempeld, maar toch wortelen in de Vlaamse dialecten/regiolecten” (Rys & Taeldeman 

2007: 6). Deze elementen vertonen bovendien heel wat overeenkomsten met de tertiaire 

dialectkenmerken. Zo zijn ze geldig over het hele Vlaamse dialectgebied, vallen ze niet of 

nauwelijks op en hebben ze een heel taaie overlevingskracht (Rys & Taeldeman 2007: 6).  

Volgens Rys en Taeldeman vormen die verschijnselen “het fonologische bindmiddel binnen 

de Vlaamse tussenvariëteiten” en zorgen ze voor “de herkenbaarheid van een enigszins 

gestabiliseerde Vlaamse tussentaal” (Rys & Taeldeman 2007: 6). Hieronder geven we een 

overzicht van de vijf meest frequente fonologische tussentaalkenmerken3 uit het politicicorpus 

(cf. Rys & Taeldeman 2007: 6-7):  

 
1. Fonologische alternanties in de kleine (functie)woorden dat, wat, niet en met. Naargelang van 

de omgeving waarin ze zich bevinden, krijgen deze woordjes de volgende verschillende 

verschijningsvormen:  

- da, wa, nie en mè in absolute auslaut en als het volgende woord met een consonant    

  begint   (bv. Is da zo?)     

                                                           
2
 “Tertiaire dialectkenmerken manifesteren zich in vrij grote gebieden; het zijn diep ingeslepen articulatiegewoontes 

waarvan de ‘gebruikers’ zich doorgaans nauwelijks of niet bewust zijn en die zelfs bij monitoring moeilijk onderdrukt 
kunnen worden” (Rys & Taeldeman 2007: 3).  
3
 Deze kenmerken illustreerden we aan de hand van enkele voorbeelden uit ons corpus van Vlaamse 

radioprogramma’s. De voorbeelden die niet afkomstig zijn uit ons corpus, werden aangeduid met een asterisk (*).    
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- dad, wad, nied en med voor een vocaal   (bv. Dad is wel zo.)  

- dat, wat voor een enclitisch element met vocaalbegin (bv. En wat er dan niet in  

   moest zitten?) 

 

2. Wegval van de eind-sjwa voor een vocaal   (bv. Ah, z’ ebben verloren tegen Germinal 

Beerschot.)  

 

3. De neiging om in sequenties als V (C) C # V… de auslautconsonant over de woordgrens heen 

naar de volgende syllabe te transfereren (‘hersyllabering’)   (bv. * on-terven i.p.v. onterven) 

 

4. De assimilatie van t + d tot [t]   (bv. * da[t]ing  i.p.v. dat ding)  

 

5. De weglating van de h (‘h-procope’)   (bv. Ik eb et weer gemist, een niessessie van Van Elsen 

zelf.)  

 

Samenvattend blijkt uit bovenstaande gegevens dat de dialectogene fonologische ingrediënten 

van Vlaamse tussentaal ingedeeld kunnen worden in twee categorieën. De eerste categorie 

bestaat uit de regionale (of tertiaire) kenmerken, die zorgen voor een divergerend effect op 

tussentaal. Ten tweede zijn er ook nog de algemeen-Vlaamse kenmerken, die een zekere 

uniformiteit teweegbrengen in Vlaamse tussentaal. Bovendien concluderen Rys en Taeldeman 

op basis van bovenstaande gegevens dat er een aparte fonologie van Vlaamse tussentaal in de 

maak is. In die ontwikkeling is bovendien een heel belangrijke rol weggelegd voor de 

Brabants gekleurde tussentaal, die de voorbije jaren een hoge status heeft verworven in 

Vlaanderen.   

 

1.2.3.3.2 Grammaticale ingrediënten van Vlaamse tussentaal  
 

Als aanvulling op het onderzoek naar de fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal 

publiceerde Taeldeman in 2008 een artikel waarin dieper werd ingegaan op de grammaticale 

kenmerken van deze taalvariëteit. Hiervoor werd een beroep gedaan op de scripties van vier 

Gentse studenten (Lebbe, Roggeman, D’hanens en Van Laere) waarin de analyse van 

spontaan taalgebruik in informele situaties centraal stond. Op basis van deze scripties werd 

het mogelijk om de meest frequente dialectogene tussentaalingrediënten op te lijsten. Volgens 

Taeldeman komen de volgende grammaticale kenmerken4 vaak genoeg voor in de corpora om 

ze als vaste ingrediënten van Vlaamse tussentaal te kunnen beschouwen (cf. Taeldeman 2008: 

32-39):  
1. Morfo-fonologische verschijnselen 

- diminutiefvormen op –ke, -eke en –ske  

  (bv. bij substantieven zoals in boekskes, eterkes, slurfke) 

  (bv. bij bijwoorden zoals in efkes, friskes, sympathiekskes) 
 

                                                           
4 Opnieuw verduidelijken we deze kenmerken aan de hand van enkele voorbeelden uit ons corpus.  
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2. Morfo-syntactische verschijnselen 

- adnominale woorden voor mannelijke substantieven die beginnen met een vocaal, 

  een t, een d (soms een b) of een h krijgen een uitgang op –n.   

  (bv. den bouw, dienen dweil, de volgenden dag) 
 

- het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord ge i.p.v. je  

  (bv. ‘k Moet zeggen, ge ziet er 5 kilo lichter uit.)  

 

- subjectverdubbeling bij persoonlijke voornaamwoorden 

  (bv. ‘k Ben kik  niks meer gewoon é, vriend!) 

 
3. Syntactische verschijnselen 

- aanwezigheid van de expletieve complementeerder da(t) na onderschikkende  

  woorden  

   (bv. ‘k Weet ook nie waarom da ‘k iedereen die dan echt niet kan zingen aan     

            bod wil laten komen vandaag.)  

 
-  dubbele negatie  

   (bv. Da zou gene gewone zijn ook nie.) 

 

- het gebruik van voor of van (i.p.v. om)  in beknopte bijzinnen 

      (bv. Da ’s voor schrik van te krijgen.) 

              (bv. Misschien moeten we ’t toch ’s proberen van ‘m op één of andere manier   

                                    op te peppen.) 

 

4. Semantische verschijnselen 

- het gebruik van gaan i.p.v. zullen in zinnen met een puur futurale betekenis 

  (bv. * Volgend jaar gaan we een nieuwe burgemeester hebben.) 

 

De aanwezigheid van bovenstaande dialectogene grammaticale kenmerken in tussentaal kan 

opnieuw worden verklaard door het feit dat deze verschijnselen allerlei ‘tertiaire kenmerken’ 

bezitten (cf. 1.2.3.3.1). Zo manifesteren deze fenomenen zich in grote gebieden, kenmerken 

ze zich door hun onopvallendheid en worden ze door de taalgebruikers doorgaans niet als 

dialectisch beschouwd. In tegenstelling tot de primaire en secundaire dialectkenmerken lenen 

ze zich dus uitstekend tot een transfer naar een hogere taalvariëteit (Taeldeman 2008: 40-41).  

Bovendien merkt Taeldeman op dat al deze grammaticale kenmerken bijzonder sterk staan in 

de Brabantse dialecten, wat opnieuw wijst op de toonaangevende rol van Brabant in de 

ontwikkeling naar een gestabiliseerde tussentaal (Taeldeman 2008: 41).  

Bovenstaande onderzoeken hebben dus aangetoond dat Vlaanderen op weg is naar een 

gestabiliseerde tussenvariëteit. Het blijkt immers dat in informeel taalgebruik verschillende 

tertiaire dialectkenmerken herhaaldelijk terugkeren. Toch zou het verkeerd zijn om die 

gestabiliseerde tussentaal als een afgesloten, monolithische variëteit te beschouwen. Of een 
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taalgebruiker al dan niet gebruik maakt van bepaalde tussentaalkenmerken hangt immers sterk 

af van de situatie waarin hij zich bevindt:  

 
“Sommige tussentaalkenmerken dringen verder door op standaardtalig terrein dan andere en   
 sommige tussentaalingrediënten worden door sommige Vlamingen nog als dialectischer 
 aangevoeld dan andere. Kleine verschuivingen op de as formele-informele taalgebruikssituatie  
 kunnen in een iets standaardtaliger of in een iets dialectischer repertorium resulteren. Precies die 
 waarneming komt duidelijk tot uiting in het proefschrift van Plevoets (2008). Vandaar z’n 
 conclusie dat ‘Journaalnederlands’ (=ST) en ‘Soapvlaams’ geen aparte clusters vormen en vrijwel 
 naadloos in elkaar overgaan.” (Taeldeman 2008: 45-46) 

 

Toch hoeft deze observatie niet te contrasteren met het feit dat een heleboel elementen goed 

op weg zijn een vaste stek te veroveren in Vlaamse tussentaal. Welke gevolgen dit mogelijk 

heeft voor het toekomstige Vlaamse taallandschap zal in de volgende paragraaf besproken 

worden.  

1.3 De taalsituatie in het toekomstige Vlaanderen  
 

In de vorige paragrafen werd een gedetailleerd beeld geschetst van de huidige Vlaamse 

taalsituatie. Zo zagen we onder andere dat de zogenaamde tussentaal zich de voorbije jaren 

opgewerkt heeft tot dé gesproken taal bij uitstek in Vlaanderen. De vraag die nu nog rijst is 

natuurlijk welke invloed die recente talige ontwikkelingen zullen hebben op de toekomst van 

het Vlaamse taallandschap. Met andere woorden: hoe zal die tussentaal zich de komende jaren 

verder ontwikkelen en wat zullen de gevolgen daarvan zijn voor de standaardtaal?  

Deze vragen komen onder andere uitgebreid aan bod in het artikel van Geeraerts uit 2001. 

Hierin worden immers drie mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het Nederlands in 

Vlaanderen beschreven, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de verhouding tussen 

tussentaal en het Standaardnederlands.  

Een eerste mogelijke evolutie is dat de linguïstische afstand tussen tussentaal en het Belgisch-

Nederlands stabiel blijft. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat de Vlaming de bestaande 

kloof tussen de informele omgangstaal en het Standaardnederlands best wel weet te 

appreciëren. In dit scenario blijft de standaardtaal een zogenaamd ‘zondagspak’ waarin de 

Vlaming zich niet op z’n gemak voelt. Dit betekent echter niet dat de standaardtaal wordt 

afgewezen als officiële norm, maar wel dat ze enkel wordt gebruikt in de meest formele 

situaties. Als die ‘zondagsepakmentaliteit’ blijft bestaan, dan zal de kloof tussen het 

Standaardnederlands en tussentaal niet snel gedicht worden (Geeraerts 2001: 342-343).  

Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat het Standaardnederlands kwalitatief en kwantitatief 

terrein verliest ten opzichte van de informele omgangstaal. Het kwalitatieve verlies heeft te 

maken met het feit dat er steeds vaker typisch spreektalige elementen te vinden zullen zijn in 

de standaardtaal. Het kwantitatieve verlies bestaat erin dat de standaardtaal in steeds minder 

situaties gebruikt zal worden en dit ten voordele van de tussentaal (Geeraerts 2001: 342). 

Ten slotte oppert Geeraerts nog de mogelijkheid dat tussentaal slechts een tussenstadium 

vormt en langzaamaan zal evolueren in de richting van het Standaardnederlands. In dit 
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scenario zal de informele omgangstaal zich geleidelijk ontdoen van typisch tussentalige 

kenmerken en zal ze op die manier vervolgens overgaan in een informele spreektaal die dicht 

bij het Belgisch-Nederlands staat. Geeraerts merkt hierbij echter wel op dat deze ontwikkeling 

slechts mogelijk is wanneer Vlamingen hun tussentaal als een onvolmaakte taal beschouwen, 

wat echter niet overeenstemt met de immense populariteit en snelle verspreiding die deze 

taalvariëteit de voorbije jaren heeft gekend (Geeraerts 2001: 342).  

 

Ongeveer tien jaar na deze voorspellingen moeten we vaststellen dat het laatste 

ontwikkelingsscenario van Geeraerts vrij onrealistisch lijkt. Zo zagen we eerder al dat 

Taeldeman recentelijk heeft vastgesteld dat Vlaanderen op weg is naar een gestabiliseerde 

tussentaal waarin een heleboel niet-standaardtalige elementen een vaste plaats lijken te 

veroveren (cf. 1.2.3.3). Deze vaststelling komt dus duidelijk niet overeen met de mogelijke 

voorspelling dat tussentaal langzaamaan zal opschuiven in de richting van de standaardtaal 

door zich te ontdoen van de typisch tussentalige kenmerken.   

De Caluwe (2009: 21) is evenmin van mening dat tussentaal zal evolueren in de richting van 

het Standaardnederlands en geleidelijk aan zal overgaan in een informele standaardtaal:  

 
[…] “Aan de andere kant lijkt er een groeiende groep Vlamingen te zijn die het onrealistisch 
vinden om de lat zo hoog te leggen [i.e. het gebruik van een informele standaardtaal – CS] en die 
zonder schroom meer en meer omgangstaal5 gebruiken in situaties waar volgens de traditionele 
taalpropaganda informele standaardtaal zou moeten worden gesproken. Nu meer en meer ook 
bekende Vlamingen zonder schroom die omgangstaal gaan gebruiken in informele gesprekken, 
zelfs voor radio en televisie, is het misschien niet onrealistisch om te verwachten dat de 
grotendeels virtuele informele standaardtaal in Vlaanderen […] de baan zal moeten ruimen voor, of 
meer en meer beïnvloed zal worden door de reële standaard-taal voor de informele communicatie 
in Vlaanderen, de omgangstaal.” (De Caluwe 2009: 21) 

 

De Caluwe gaat er dus van uit dat de Vlaamse omgangstaal zich verder zal opwerken tot dé 

taalvariëteit voor informele communicatie. Aangezien die omgangstaal door steeds meer 

mensen wordt gesproken valt het ook te verwachten dat zij terrein zal winnen ten opzichte van 

de informele standaardtaal. Bovendien duikt de omgangstaal ook steeds vaker op in de media, 

wat haar populariteit enkel maar versterkt.  

Hoe de media gebruik maken van deze taalvariëteit en wat de reacties daarop zijn, wordt 

gedetailleerd besproken in het volgende hoofdstuk.  

 

  

                                                           
5
 De Caluwe prefereert in zijn artikel de term ‘omgangstaal’  in plaats van ‘tussentaal’, omdat deze laatste een 

term is die geconstrueerd werd door taalkundigen. Voor vele Vlaamse jongeren is tussentaal echter hun 
moedertaal die ze gebruiken in de dagelijkse omgang. Vandaar dat ‘omgangstaal’ een geschikter begrip is om te 
verwijzen naar de taalvariëteit die zowel standaardtalige als dialectische ingrediënten bevat (De Caluwe 2009: 
17).    
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2 HET TAALGEBRUIK IN DE VLAAMSE MEDIA  
 

In het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat tussentaal de laatste jaren steeds 

makkelijker haar weg vindt op de Vlaamse radio en televisie. Zo hebben verschillende 

onderzoeken aangetoond dat in bepaalde programma’s van de openbare en commerciële 

omroep gretig gebruik wordt gemaakt van de informele omgangstaal. Deze ontwikkeling 

wordt echter niet door iedereen even positief onthaald. Zo vindt Taeldeman (2007) het 

bijvoorbeeld jammer dat in de gesproken media de inbreng van de standaardtaalsprekers in 

vele gevallen beperkt blijft tot informatieve en serieuze programma’s. De vraag is echter hoe 

de VRT zelf tegenover deze evolutie staat en daarom bekijken we in dit hoofdstuk zijn 

standpunt ten opzichte van het gebruik van tussentaal in radio- en televisieprogramma’s. Om 

te beginnen gaan we dieper in op het taalbeleid van de openbare omroep, dat gedetailleerd 

wordt beschreven in het Taalcharter van VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx. Vervolgens 

bekijken we aan de hand van enkele recente onderzoeken hoe de richtlijnen uit dat Taalcharter 

in de praktijk worden omgezet. Die onderzoeken zullen immers een handig opstapje vormen 

naar ons eigen onderzoek, waarin het taalgebruik van enkele Vlaamse radiopresentatoren zal 

worden geanalyseerd.  

 

2.1 Het taalbeleid van de openbare omroep 
 

Toen taalraadsman Eugène Berode in 1996 de VRT (toen nog de BRTN) verliet, stelde de 

openbare omroep Ruud Hendrickx aan als nieuwe taaladviseur. Net als Berode hecht 

Hendrickx veel aandacht aan een mooie en verzorgde taal. Zo is hij van mening dat een 

“correcte, aantrekkelijke en duidelijke standaardtaal” een must is voor elke 

omroepmedewerker van de VRT. Toch zijn er ook enkele verschillen tussen het taalbeleid van 

Berode en dat van Hendrickx. Zo laat Hendrickx in zijn beleid wel ruimte voor het Belgisch-

Nederlands, terwijl Berode veeleer pleitte voor een aansluiting bij de noordelijke norm. In 

tegenstelling tot Berode, ziet Hendrickx de VRT dus als de omroep die “de norm voor de 

Belgische variant van de Nederlandse standaardtaal wil zijn en blijven”. Hoe die standaardtaal 

er precies moet uitzien staat uitgebreid beschreven in het Taalcharter, dat in 1998 door 

Hendrickx werd gepubliceerd.  

In wat volgt bekijken we aandachtig het Taalcharter van Hendrickx, waarin het taalbeleid van 

de VRT uitgebreid aan bod komt. We zullen hierbij vooral de nadruk leggen op de visie van 

de openbare omroep tegenover de standaardtaal en tussentaal.  Met andere woorden: welke 

omstandigheden vereisen onvermijdelijk het gebruik van de standaardtaal en in welke 

situaties wordt het gebruik van tussentaal enigszins getolereerd op de openbare omroep?  
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2.1.1  De openbare omroep en het gebruik van standaardtaal 
 

Het gebruik van de standaardtaal wordt bij de openbare omroep heel hoog in het vaandel 

gedragen. Dat blijkt onder andere uit de eerste zinnen waarmee Hendrickx (1998) de 

verduidelijking van zijn taalbeleid begint:  

 
“De VRT hanteert als openbare omroep in beginsel de standaardtaal. Een openbare omroep wil een 
zo ruim mogelijk publiek bereiken en doet dat in een taal die binnen zijn cultuurgroep als 
gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gehanteerd. Dat kan niet anders dan de cultuurtaal 
(de standaardtaal) zijn, de taal die de leden van die cultuurgemeenschap in hun contacten met de 
overheid, in het onderwijs, in de kunst en de literatuur gebruiken.” (Taalcharter van de VRT, 
Hendrickx 1998) 

 

De VRT ziet het dus met andere woorden als zijn taak om de standaardtaal in zoveel mogelijk 

situaties te gebruiken. Het is immers zo dat de openbare omroep al jarenlang een 

standaardtalige traditie heeft en Hendrickx ziet dan ook geen enkele reden om het gebruik van 

het Standaardnederlands opeens af te zweren. Dit zou bovendien niet overeenstemmen met de 

wil van de kijkers en luisteraars, die de taal van de VRT immers zien als de bron en het 

voorbeeld van correct en verzorgd taalgebruik. Om aan die wil van het publiek te voldoen, 

hanteert de openbare omroep daarom de standaardtaal “in alle programma’s waarin het 

publiek ze verwacht”.  Meer bepaald gaat het hier om informatieve programma’s, human-

interestprogramma’s, amusementsprogramma’s en programma’s waarin het contact met 

kijkers en luisteraars centraal staat. Er wordt dus met andere woorden van alle 

omroepmedewerkers verwacht dat ze te allen tijde hun taal verzorgen. Zelfs wanneer de 

presentatoren een gesprek hebben met iemand die tussentaal of dialect spreekt, zijn zij zelf 

nog steeds verplicht om de standaardtaal te hanteren. In dit opzicht deelt Hendrickx de 

mening van professor Beheydt:  

 
“Ik gruw van het neerbuigende Vlaams dat sommige journalisten menen te moeten gebruiken om 
‘af te dalen’ naar het niveau van hun slachtoffers. […] Iedereen heeft het recht om benaderd te 
worden in de standaardtaal van onze cultuurgemeenschap en dat is het Nederlands, dat wij als 
cultuurtaal delen met de hele Nederlandstalige gemeenschap.” (Beheydt, geciteerd in het 
Taalcharter van de VRT, Hendrickx 1998) 
 

Uit een interview uit 2003 blijkt echter dat Hendrickx zijn mening hierover ondertussen al wat 

bijgesteld heeft. In een gesprek met het tijdschrift Taalschrift uit hij immers z’n bewondering 

voor presentatoren die uitblinken in het spelen met registers. Bart Peeters en Jo De Poorter 

zijn hier volgens hem uitstekende voorbeelden van:  
 
“Hij speelt met registers. Peeters beheerst de standaardtaal wel degelijk, maar stemt zijn taal af op 
zijn gesprekspartners en het onderwerp. Merkwaardig genoeg spreekt hij keurig, zelfs met een licht 
Hollandse tongval, als hij in Nederland een programma presenteert. Ook Jo De Poorter wordt daar 
wel eens op betrapt.” (Hendrickx in Permentier 2003) 
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Ondanks deze laatste uitspraak kunnen we uit het Taalcharter toch afleiden dat de openbare 

omroep in het overgrote deel van zijn programma’s de standaardtaal verkiest. De vraag is dan 

natuurlijk in welke mate er bij de VRT rekening wordt gehouden met de taalrealiteit. Het is 

immers zo dat in verschillende situaties een andere variëteit dan de standaardtaal wordt 

verwacht. Wanneer de gemiddelde Vlaming een gesprek voert met familie, vrienden of 

kennissen zal dat namelijk niet in het Algemeen Nederlands gebeuren, maar wel in een 

informelere taalvariëteit, zoals het dialect of tussentaal. Daarom is het interessant om in een 

volgende paragraaf na te gaan welke houding de VRT aanneemt tegenover de steeds 

populairder wordende informele variëteit in Vlaanderen, namelijk tussentaal.  

 

2.1.2 De openbare omroep en het gebruik van tussentaal 
 

Hierboven zagen we dat Ruud Hendrickx in zijn Taalcharter een hoge status toekent aan het 

Standaardnederlands. De voorkeur van de VRT-taaladviseur gaat dan ook uit naar het gebruik 

van deze variëteit, waardoor er weinig plaats lijkt te zijn voor tussentaal op de openbare 

omroep.  Zo keurt Hendrickx bijvoorbeeld tussentaal als presentatietaal af, omdat hij vindt dat 

die taalvariëteit niet geschikt is om televisie te maken (Van Beversluys 2004: 154). Toch wil 

dit niet zeggen dat de openbare omroep het gebruik van dialect en tussentaal zonder meer 

uitsluit:  

 
“Dialect en tussentaal zijn geenszins uitgesloten, maar ze kunnen alleen worden gebruikt in 
programma’s waarin ze functioneel zijn, met name in fictie en uitzendingen over streekcultuur. In 
soaps, feuilletons en comedyseries van eigen bodem mag dialect en tussentaal te horen zijn. Als er 
personages uit een bepaald milieu opgevoerd worden, mogen ze klinken zoals die mensen spreken. 
Het komt de geloofwaardigheid van de personages alleen maar ten goede.” (Taalcharter van de 
VRT, Hendrickx 1998) 

 
Hendrickx vindt dus met andere woorden dat het gebruik van tussentaal en dialect in bepaalde 

programma’s perfect aanvaardbaar is. Toch vindt hij tegelijkertijd dat het gebruik van 

informele taalvariëteiten op radio en televisie de verstaanbaarheid van de programma’s niet in 

de weg mag staan. Zo beseft hij dat verschillende kijkers en luisteraars vaak moeite hebben 

met het begrijpen van tussentaal of dialect. De openbare omroep moet er dus op letten dat de 

aanwezigheid van deze variëteiten geen gevaar vormt voor de communicatie (Hendrickx 

1998).  

Het feit dat tussentaal wordt toegelaten in fictieprogramma’s wil echter niet zeggen dat de 

standaardtaal hierin opzijgeschoven wordt. In bepaalde soaps en feuilletons treden immers 

personages op die verondersteld worden standaardtaal te praten en dan is het gebruik van het 

Algemeen Nederlands natuurlijk op z’n plaats:  

 
“Ik vind dat die tussentaal in fictie te horen moet zijn, omdat die taal daar een weerspiegeling van 
de realiteit moet zijn. Maar dan moet er in fictie ook standaardtaal te horen zijn, want dat is ook de 
realiteit. […] Als daar [i.e. in een serie zoals Thuis – CS] een rechter of een advocaat in acteert, 
dan verwacht ik van hen de standaardtaal, want dat is de realiteit.” (Hendrickx in Van Beversluys 
2004: 155) 
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De VRT staat dus slechts in een beperkt aantal programma’s het gebruik van tussentaal toe. 

Dit heeft volgens Hendrickx onder andere te maken met de onzekere status van deze 

taalvariëteit. In tegenstelling tot de informele omgangstaal in Nederland en de 

Umgangssprache in Duitsland kan tussentaal immers niet als een verworven register van de 

Nederlandse standaardtaal gezien worden. Om die reden hoopt Hendrickx dan ook dat 

tussentaal langzaamaan zal verdwijnen en plaats zal maken voor een informele variant van de 

standaardtaal. Doordat die informele standaardtaal wel gezien kan worden als een verworven 

register van het Nederlands, wil hij dat die in de toekomst in veel meer programma’s te horen 

zal zijn dan tussentaal of dialect (Hendrickx 1998).  

 

2.2 Enkele onderzoeken over het taalgebruik op Vlaamse radio en televisie  
 

Hierboven hebben we gezien dat het taalbeleid van de VRT veel aandacht besteedt aan correct 

en verzorgd taalgebruik. Zo worden alle omroepmedewerkers verondersteld het 

Standaardnederlands te gebruiken en worden tussentaal en dialect in geen geval aanvaard als 

presentatietaal. Wel worden ze in beperkte mate getolereerd in programma’s waarin ze 

functioneel zijn, zoals bijvoorbeeld in fictie. De vraag is echter of dit strikte taalbeleid in de 

werkelijkheid wel altijd even consequent wordt nagevolgd. Daarom bekijken we kort een paar 

recente onderzoeken waarin het taalgebruik in enkele radio- en televisie-uitzendingen werd 

geanalyseerd. Deze onderzoeken kunnen ons immers een beter beeld geven van hoe het 

taalbeleid in de praktijk wordt omgezet.  

2.2.1 Het taalgebruik in fictieprogramma’s  
 

Om de herkenbaarheid en geloofwaardigheid te vergroten, aanvaardt de openbare omroep het 

gebruik van verschillende taalvariëteiten in fictieprogramma’s. Zo constateerde De Laere 

(2006: 43) bijvoorbeeld dat de scenaristen van de Eén-soap Thuis het taalgebruik van een 

personage bepalen op basis van zijn of haar sociale klasse. Zo zal het personage Marianne 

haar taal veel beter verzorgen dan bijvoorbeeld Frank, die zijn gesprekken in tussentaal zal 

voeren.  

Ook het onderzoek van De Ridder (2007) over het taalgebruik in het humoristische 

programma In De Gloria heeft aangetoond dat tussentaal gezien wordt als een belangrijk 

middel om het werkelijkheidsgehalte van het programma te vergroten. In De Gloria was 

immers bedoeld als een satire op human-interestprogramma’s zoals Man Bijt Hond, waarin 

het leven van de gewone man in de straat centraal staat. Aangezien tussentaal de taal is van de 

dagelijkse omgang is het dan ook niet verwonderlijk dat ze een belangrijke plaats krijgt in het 

humoristische reportageprogramma.  

Bovenstaande onderzoeken tonen dus aan dat het gebruik van tussentaal in fictieprogramma’s 

een realistisch effect teweegbrengt en de geloofwaardigheid dus zeker ten goede komt. Verder 

lijken de programmamakers en scenaristen ook min of meer rekening te houden met de 
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taalrealiteit en met de voorschriften uit het Taalcharter. Zo proberen ze er bijvoorbeeld op te 

letten dat personages uit een hogere sociale klasse verzorgder praten dan personages die tot 

een lagere sociale klasse behoren, wat strookt met de reële taalsituatie in Vlaanderen.  

2.2.2 Het taalgebruik in reclameboodschappen 
 

In 2003 onderzocht Veerle Saman het taalgebruik in reclameboodschappen die op de 

radiozenders van de VRT werden uitgezonden. Ze analyseerde hiervoor verschillende 

reclamespotjes uit 1991, 1996 en 2001, waaruit duidelijk bleek dat de reclameboodschappen 

een weerspiegeling vormen van de taalevolutie. Zo werd in de spotjes uit 1991 opvallend 

meer standaardtaal gesproken dan in die uit 2001, waarin tussentaal de dominante taalvariëteit 

leek te zijn. Vaak bevatten die reclameboodschappen immers een kort gesprekje tussen 

gewone mensen, dat normalerwijs in tussentaal plaatsvindt. Toch wil dit niet zeggen dat de 

radiospots uit 2001 uitsluitend tussentaal bevatten. Zo omvat elke reclameboodschap ook een 

gedeelte dat werd ingesproken door een voice-over, die in verzorgde standaardtaal meer 

informatie geeft over het product of het bedrijf waarvoor reclame gemaakt wordt. Hieruit 

blijkt dus dat ook de makers van reclameboodschappen zich bewust zijn van de specifieke 

functie van de bestaande taalvariëteiten in Vlaanderen. Tussentaal is namelijk geschikt voor 

informele gesprekken, terwijl in formele situaties wordt geopteerd voor de standaardtaal  (De 

Caluwe 2006b: 27).  

Het onderzoek van Saman toont dus aan dat ook in reclamespots gebruik wordt gemaakt van 

tussentaal om tot een zekere herkenbaarheid en geloofwaardigheid te komen bij het publiek. 

Bovendien vormen de tussentalige reclamespots geen inbreuk op het taalbeleid van de 

openbare omroep. Zo kunnen de informele gesprekjes immers opgevat worden als 

toneelstukjes en hierin staat de VRT het gebruik van tussentaal toe. De voice-over 

daarentegen maakt geen deel uit van het toneelstukje, maar richt zich rechtstreeks tot het 

publiek en dat gebeurt normalerwijze in de standaardtaal.  

2.2.3 Het taalgebruik in radioprogramma’s  
 

Hierboven zagen we dat in de meeste onderzoeken over het taalgebruik in de Vlaamse media 

voornamelijk werd gefocust op de taal in fictieprogramma’s. Zo stond in enkele Gentse 

scripties het taalgebruik in soaps (De Laere 2006), in humorprogramma’s (De Ridder 2007) 

en in reclameboodschappen (Saman 2003) centraal. Bovendien gaat het hier in de meeste 

gevallen over programma’s die worden uitgezonden op televisie, waardoor het taalgebruik in 

radioprogramma’s onderbelicht bleef. Hoewel de VRT zijn radiopresentatoren verplicht om 

het Standaardnederlands te gebruiken, lijkt het ons toch meer dan waarschijnlijk dat ook zij 

met verschillende registers spelen. Om na te gaan in welke mate dit gebeurt, zullen we ons in 

deze scriptie toeleggen op het taalgebruik in vier radioprogramma’s van de openbare omroep. 

Hierbij zullen we ons onder andere de vraag stellen welke tussentaalkenmerken populair zijn 

bij de radiopresentatoren en welke kenmerken er veel minder of helemaal niet worden 
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gebruikt. Verder proberen we ook een antwoord te vinden op de vraag waarom en wanneer de 

presentatoren gebruik maken van tussentaal. Zorgt bijvoorbeeld een andere situatie of een 

andere gesprekspartner voor een ander soort taalgebruik? Met andere woorden: welke 

factoren leiden ertoe dat een radiopresentator overschakelt of ‘switcht’ van de ene taalvariëteit 

naar de andere?  

 

Vooraleer we echter een antwoord kunnen geven op deze vragen, is het aangeraden om eerst 

te kijken hoe we precies te werk zijn gegaan bij dit onderzoek. Daarom wordt het volgende 

hoofdstuk volledig gewijd aan de methodologie van het onderzoek, waarin duidelijk zal 

worden hoe het precies tot stand is gekomen.  
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3 METHODOLOGIE  
 

Na even te hebben stilgestaan bij het Vlaamse taallandschap en het taalgebruik in de Vlaamse 

media, gaan we nu dieper in op ons eigenlijke onderzoek. In dit derde hoofdstuk geven we 

namelijk een beeld van hoe we precies te werk gegaan zijn bij onze zoektocht naar tussentaal 

op de radio. Om te beginnen bekijken we hoe we het materiaal voor ons onderzoek hebben 

geselecteerd en geven we een korte beschrijving van de geselecteerde radioprogramma’s. 

Vervolgens lichten we toe hoe we met ons geselecteerde materiaal precies aan de slag zijn 

gegaan. Ten slotte eindigen we dit hoofdstuk met een uitgebreid overzicht van tussentalige 

kenmerken, dat we illustreren aan de hand van enkele voorbeelden uit ons corpus. Die lijst 

met kenmerken zal immers van belang zijn in het vierde hoofdstuk, waarin we zullen nagaan 

welke tussentalige kenmerken het frequentst gebruikt worden door de radiopresentatoren en 

welke kenmerken weinig of niet voorkomen in ons corpus.  

3.1 Selectie van het materiaal 
 

Wanneer we het taalgebruik van de Vlaamse radiopresentatoren in kaart willen brengen, is er 

in de eerste plaats nood aan een uitgebreid corpus. Aangezien het onmogelijk is om een 

analyse te maken van alle Vlaamse radioprogramma’s, waren we genoodzaakt om een selectie 

te maken van enkele radio-uitzendingen. Hiervoor beluisterden we in eerste instantie een 

aantal programma’s die gedurende het najaar van 2009 werden uitgezonden op verschillende 

Vlaamse radiozenders.  

Aanvankelijk werden radio-uitzendingen van zowel de openbare als de commerciële omroep 

beluisterd. Merkwaardig genoeg bleek echter dat de radiopresentatoren van de commerciële 

zenders Qmusic, JOEfm en Radio Nostalgie maar weinig gebruik maken van tussentaal. Dit 

kan in de eerste plaats te maken hebben met het geselecteerde materiaal, want we beluisterden 

natuurlijk niet alle programma’s van deze zenders. Een andere mogelijke reden is dat in vele 

programma’s van de commerciële omroep vooral de nadruk wordt gelegd op muziek. Hieruit 

volgt dat de inbreng van de radiopresentatoren vaak beperkt is tot het aankondigen van liedjes 

en dat gebeurt natuurlijk in een verzorgd Standaardnederlands. Bovendien hadden de 

radiopresentatoren van de commerciële omroep maar weinig contact met hun luisteraars. De 

interactie tussen de presentatoren en de luisteraars beperkte zich in vele gevallen tot het 

oplossen van quizvragen, waardoor echte gesprekken vaak uitbleven en er dus voornamelijk 

standaardtaal werd gesproken. Aangezien de radiopresentatoren van Qmusic, JOEfm en Radio 

Nostalgie hoofdzakelijk hun programma’s in het Standaardnederlands brengen en dus zelden 

of nooit overschakelen van de ene taalvariëteit naar de andere, werden deze uitzendingen 

buiten beschouwing gelaten.  

Enkele radioprogramma’s die werden uitgezonden op de openbare omroep boden ons echter 

wel interessante stof voor ons onderzoek. Zo beluisterden we een aantal programma’s van de 

zenders Radio 1, Radio 2, Studio Brussel en MNM en constateerden we dat in verschillende 



25 

 

radio-uitzendingen gebruik gemaakt wordt van tussentaal. Met uitzondering van Radio 1, 

vonden we op elke zender van de openbare omroep één of meer programma’s waarin 

tussentaal te horen was. Dat in de programma’s van Radio 1 weinig of geen tussentaal 

gesproken werd, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze zender vooral de nadruk 

legt op informatieoverdracht. Opdat die informatie duidelijk en begrijpelijk zou zijn voor de 

luisteraar, verlopen de radioprogramma’s van deze zender bijgevolg in het 

Standaardnederlands. Hoewel we geen programma’s hebben beluisterd die werden 

uitgezonden op Klara, valt het toch te verwachten dat ook op deze zender relatief weinig 

gebruik gemaakt wordt van tussentaal. Klara wordt immers geprofileerd als de cultuurzender 

van de VRT en concentreert zich bijgevolg vooral op culturele feiten en minder op 

entertainment. Dit zorgt ervoor dat de omroepmedewerkers van Klara vooral in het 

Standaardnederlands zullen presenteren en dus minder gebruik zullen maken van tussentaal.    

Bij de overige radiozenders van de openbare omroep was er echter wel vaak tussentaal te 

horen. Hoewel VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx van al zijn omroepmedewerkers een 

correcte en verzorgde standaardtaal verwacht, stelden we toch vast dat enkele presentatoren 

van Radio 2, Studio Brussel en MNM niet altijd een verzorgd Standaardnederlands hanteren. 

Zo werden in de volgende programma’s verschillende tussentalige uitingen gevonden, 

waardoor ze ons uiterst geschikt leken voor het onderzoek:  

 

� De Wereld Van Sofie (Studio Brussel) 

In De Wereld Van Sofie gaat Sofie Lemaire elke weekdag op zoek naar het antwoord 

op een opmerkelijke en interessante vraag. Ze wordt hierbij geholpen door haar 

sidekick Bram Vandendriessche, die op het einde van het programma het antwoord op 

de vraag prijsgeeft. Vaak voeren de twee presentatoren een kort gesprekje met elkaar, 

waarin geregeld enkele tussentalige kenmerken te vinden zijn.  

Verder behandelt Sofie in haar één uur durende show ook steeds een actueel thema, 

waarvoor ze vaak contact opneemt met een specialist ter zake. Deze informatieve 

gesprekjes verlopen logischerwijs wel in de standaardtaal.  

 

� Tomas Staat Op! (Studio Brussel)  

In zijn drie uur durende ochtendshow wordt Tomas De Soete elke ochtend vakkundig 

bijgestaan door zijn sidekick Linde Merckpoel. Samen pluizen ze elke weekdag de 

kranten uit en geven ze commentaar op de actualiteit. In hun programma wordt 

bovendien veel aandacht besteed aan de interactie met de luisteraar. Zo belt Tomas in 

het eerste uur van de uitzending steeds enkele luisteraars wakker, met wie hij een 

gemoedelijk gesprek voert. Aangezien die luisteraars vaak geen standaardtaal maar 

tussentaal praten, schakelt Tomas ook zeer geregeld over naar deze informele 

taalvariëteit.  
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� De Ann & Dave Show (MNM)  

Ter vervanging van Peter Van De Veire namen Ann Van Elsen en Dave Peters tijdens 

het najaar van 2009 het ochtendblok van MNM voor hun rekening. Met De Ann & 

Dave Show probeerden ze elke ochtend van 6 tot 10 hun luisteraars te entertainen. De 

eerste drie uur van hun programma staan vooral in het teken van showbizz en 

actualiteit. In dit deel van de uitzending hebben Ann en Dave ook vaak een kort 

gesprek met elkaar en met hun luisteraars. De informaliteit van deze conversaties zorgt 

er vaak voor dat de radiopresentatoren overschakelen naar de informele tussentaal.  

Het laatste uur van hun show staat bekend als De Ann & Dave Show Draait Door. 

Hierin kunnen de luisteraars hun favoriete plaatjes aanvragen, waardoor dit deel van 

het programma vooral in teken staat van de muziek. Hierdoor blijft de inbreng van de 

presentatoren vaak beperkt tot het aankondigen van liedjes. We hebben er dan ook 

voor gekozen om het laatste uur van het programma niet op te nemen in ons 

onderzoek.  

 

� En Nu Serieus! (Radio 2)  

Elke zaterdagochtend presenteren Christel Van Dyck en Luk Alloo hun twee uur 

durende praatprogramma En Nu Serieus!. Hierin krijgen ze elke week verschillende 

nationale en internationale bekendheden over de vloer, met wie ze het hebben over de 

serieuze en minder serieuze zaken van het leven. Doordat hun gasten vaak geen 

perfect Standaardnederlands praten, durven de presentatoren ook wel eens over te 

schakelen naar een tussenvariëteit.  

 

Uit de bovenstaande omschrijving van het geselecteerde materiaal blijkt dat alle gekozen 

radioprogramma’s sterk de nadruk leggen op ‘amusement’. Dit is echter niet zo verwonderlijk 

aangezien er meer kans is dat presentoren van amusements- en entertainmentprogramma’s 

overschakelen naar tussentaal dan presentatoren van bijvoorbeeld nieuws- en 

duidingprogramma’s.  We hebben ons materiaal dus met andere woorden gericht geselecteerd, 

zodat het onderzoek naar eventuele ‘code-switching’ mogelijk was.  

In tabel 1 worden de voornaamste gegevens van de geselecteerde radioprogramma’s nog eens 

op een rijtje gezet:  

 

Tabel 1: Overzicht radioprogramma's 

PROGRAMMA  RADIOZENDER  GENRE PRESENTATOREN DUUR 
De Wereld van Sofie Studio Brussel  Amusement Sofie Lemaire 

Bram Vandendriessche 

1 uur 

Tomas Staat Op! Studio Brussel Amusement Tomas De Soete 

Linde Merckpoel 

3 uur 

De Ann & Dave Show MNM Amusement Ann Van Elsen 

Dave Peters 

3 uur 

En Nu Serieus!  Radio 2 Amusement Christel Van Dyck 

Luk Alloo 

2 uur 
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3.2 Werkwijze 
 

Nadat we vier geschikte radioprogramma’s hadden uitgekozen, konden we hiermee uitgebreid 

aan de slag. Als uitgangspunt selecteerden we vijf uitzendingen van elk radioprogramma, 

zodat we over voldoende materiaal beschikten voor ons onderzoek. Die opnames werden 

vervolgens aandachtig beluisterd en getranscribeerd. Hierbij moeten wel enkele zaken 

opgemerkt worden.  

Ten eerste transcribeerden we niet alles wat er gedurende een hele aflevering werd gezegd. Zo 

lieten we de nieuwsjournaals, de weerpraatjes en de verkeersinformatie buiten beschouwing. 

Zulke weglatingen werden in de transcripties (tussen haken en cursief) weergegeven:  

 
Dave: ‘k Eb wel ’t gevoel da ‘k op een paard zit, Lily Allen, zo’n lekker  
           countryliedje, Not Fair. Goed, van de boerin Conny gaan we naar de veel  
           belangrijker zaken in et leven, met name et nieuws natuurlijk. Want er gebeurt  
           wel wat in de wereld. Goeiemorgen, Sofie. 
          (nieuws) 

 

Er zijn twee redenen waarom we ervoor gekozen hebben om deze informatieve berichten niet 

te transcriberen. Ten eerste werd deze informatie in verschillende programma’s niet door de 

eigenlijke radiopresentatoren meegedeeld, maar wel door andere omroepmedewerkers. De 

tweede reden heeft te maken met het feit dat het hier vaak om voorgelezen berichten gaat en 

dus niet om spontane spraak, waardoor het ons minder interessant leek om zulke dingen op te 

nemen. Soms maakten zulke items echter wel deel uit van het gedeelte spontane spraak en dan 

werden ze logischerwijs wel getranscribeerd:  

 
Ann: Ja, na ’t weer en na ’t nieuws kan ‘k nog geen verkeer meegeven, ma da ’s  
         eigenlijk alleen maar goed nieuws want da betekent da alles nog redelijk kalm is.  
         En ook nog geen flitsers, goh, ze zijn nog nie wakker ze, de mannen van de  
         bakkerij met de blauwe streep. W’ ebben nog geen snelheidscontroles binnen,  
         maar heb jij er één gezien, sms et dan gerust, liefst eigenlijk, door naar 3322, flits  
         spatie en de exacte plaats van die snelheidscontrole. 

  

Een tweede opmerking heeft te maken met de eigenlijke transcripties. Met uitzondering van 

de informatieve berichten werden alle radio-uitzendingen volledig uitgeschreven. Dit wil dus 

zeggen dat we zowel de spraak van de radiopresentatoren als de spraak van hun 

gesprekspartners hebben getranscribeerd. De stukken van de gesprekspartners zijn immers 

van groot belang wanneer we willen nagaan waarom de radiopresentatoren overschakelen van 

de standaardtaal naar tussentaal (‘code-switching’).  

Ten slotte moeten we ook nog opmerken dat het transcriberen niet altijd probleemloos verliep.  

Zo werd er bijvoorbeeld in verschillende programma’s vaak door elkaar gepraat, waardoor het 

niet altijd mogelijk was alle spraak te transcriberen. Verder hebben we onze uiterste best 

gedaan om alle radioprogramma’s zo nauwkeurig mogelijk uit te schrijven, maar toch blijft 



28 

 

het mogelijk dat we enkele woorden verkeerd hebben begrepen en bijgevolg dus foutief 

hebben getranscribeerd.  

De transcripties van alle opgenomen radioprogramma’s werden als bijlage toegevoegd (cf. 

bijlage 1). Daarin werden bovendien de tussentalige kenmerken in het vet aangeduid. Welke 

deze kenmerken zijn, bekijken we in een volgende paragraaf.  

 

3.3 Lijst met de mogelijke kenmerken van tussentaal  
 

Om te onderzoeken in welke mate de Vlaamse radiopresentatoren gebruik maken van 

tussentaal, is er in de eerste plaats natuurlijk nood aan een uitgebreide lijst met de 

verschillende ingrediënten van tussentaal. Het opstellen van zo’n lijst blijkt echter geen 

simpele klus te zijn. Zo beperken de meeste taalkundigen zich vaak tot het geven van enkele 

voorbeelden, waardoor er slechts weinig artikelen bestaan waarin tussentaal uitgebreid en 

volledig wordt beschreven. Toch ondernamen verschillende taalkundigen en studenten de 

laatste jaren wel al een poging om de mogelijke ingrediënten van tussentaal op te lijsten. Zo 

stelde De Caluwe (2004) een paar jaar geleden een vrij uitgebreide lijst samen waarin hij de 

mogelijke kenmerken van tussentaal beschrijft. Hoewel zeer omvangrijk, wijst hij er toch op 

dat zijn overzicht niet exhaustief is.  

De Ridder (2007) gebruikte deze lijst in zijn zoektocht naar tussentaal in het humoristische 

programma In De Gloria. Toch is zijn overzicht niet helemaal identiek aan dat van De 

Caluwe. De Ridder opteert immers voor een andere categorisering van de tussentalige 

kenmerken en voegt bovendien ook nog enkele extra kenmerken toe.  

Ten slotte maakten Rys & Taeldeman (2007) en Taeldeman (2008) een lijst met de mogelijk 

‘vaste’ ingrediënten van tussentaal. Ze deden dit echter enkel voor de fonologie en 

grammatica van tussentaal, waardoor ook hun lijst niet exhaustief is (cf. 1.2.3.3).  

In wat volgt zullen we werken met de lijsten van bovenstaande auteurs. Om te beginnen 

nemen we het overzicht van De Caluwe (2004) over, maar we gebruiken wel de 

categorisering van De Ridder (2007). Elk kenmerk uit die lijst zal vervolgens kort besproken 

en waar mogelijk geïllustreerd worden aan de hand van enkele voorbeelden uit ons corpus6. 

Om enkele zaken te verduidelijken zullen we ten slotte geregeld verwijzen naar verschillende 

taalkundige artikelen, waaronder dat van Taeldeman uit 2008.  

 

 

  

                                                           
6 Sommige kenmerken uit de lijst kwamen niet voor in ons corpus. In die gevallen haalden we de voorbeelden bij 
De Caluwe (2004) en De Ridder (2007).  



29 

 

3.3.1 Fonologie  
 

We beginnen ons overzicht met een opsomming van de fonologische ingrediënten van 

tussentaal. Uit de beschrijving van die kenmerken zal echter blijken dat sommige ervan niet 

uitsluitend gebruikt worden in tussentaal, maar ook voorkomen in de informele standaardtaal. 

Enkele van de onderstaande kenmerken behoren dus veeleer tot de spreektaal dan tot 

tussentaal.   

 

� De h-procope 

In tussentaal wordt de h- aan het begin van een woord vaak niet uitgesproken. Toch 

beschouwen we dit kenmerk niet als typisch tussentalig, want ook in de informele 

standaardtaal wordt de h- vaak weggelaten. Zo vermeldt De Ridder (2007: 42) bijvoorbeeld 

dat zelfs VRT-nieuwsanker Martine Tanghe de h- wel eens laat wegvallen wanneer ze het 

journaal presenteert. De h-procope lijkt dus veeleer een kenmerk van spreektaal te zijn dan 

van tussentaal. Enkele voorbeelden uit ons corpus:  

 

Luk:  Voila, we staan ier backstage met de enige, echte Obama van België, 

Rik Torfs. 

Tomas: Maar goed, Kevin, jij ebt et eerste duoticket gewonnen, proficiat e. 

 

� De apocope en syncope bij functiewoorden en inhoudswoorden 

Korte functiewoorden en inhoudswoorden verliezen in tussentaal vaak hun eindconsonant, 

een fenomeen dat in de literatuur bekend staat als apocope. Soms is het echter ook mogelijk 

dat er middenin de functie- en inhoudswoorden klanken verloren gaan en dan is er sprake van 

syncope:  

 

Ann:  ‘k Ben daar nie zo in thuis. Bumba, da ken ik. Dora, da ken ik. Ma 

Kaatje ietske minder. (apocope van functiewoorden) 

Tomas:  Ah oké, ça va, Guy, veel sterkte vandaag en goe volhouden e.  

   (apocope van inhoudswoorden) 

Christel:  […] w’ ebben een lange tijd niks meer van em goord […]  

   (syncope van inhoudswoorden) 

 

Net zoals de h-procope, komt ook dit kenmerk niet uitsluitend voor in tussentaal. Ook in de 

informelere registers van de standaardtaal worden sommige klanken of lettergrepen immers 

niet altijd uitgesproken. Of dit al dan niet gebeurt, verschilt echter wel sterk van woord tot 

woord. Zo zullen standaardtaalsprekers bijvoorbeeld veel vlugger geneigd zijn om het 

functiewoord dat te apocoperen (da) dan het inhoudswoord iets (iet).  
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� De apocope van de eind-sjwa als het volgende woord met een vocaal begint 

Volgens De Ridder (2007: 40) gaat dit kenmerk vaak gepaard met de h-procope. Ook wij 

stelden vast dat deze twee kenmerken regelmatig samen optreden:  

 

Sofie: J’ ebt et misschien al gehoord, ma Helmut Lotti is boos op de 

boekskes. 

Linde: Z’ ebben gisteren de val van de Muur van 20 jaar geleden herdacht. 

 

Verder waren er in ons corpus ook nog enkele andere voorbeelden te vinden waarin de eind-

sjwa geapocopeerd wordt: 

 

Christel: Maar dat z’ eerst hun pistoletkes hier nog maar opeten want der valt ier 

nog heel wat te beleven. 

Tomas: Ja ma d’ artikels  waren nog altijd wel goed. 
 

Net zoals de vorige twee kenmerken, is ook dit fenomeen niet typisch tussentalig. De wegval 

van de eind-sjwa komt immers ook vaak voor in informele standaardtaal. Dit wil dus zeggen 

dat ook dit kenmerk veeleer eigen is aan spreektaal dan aan tussentaal.   

 

� De apocope van de auslaut-d in werkwoordstammen eindigend op /nd/ 

Werkwoorden waarvan de stam eindigt op een –d, verliezen in tussentaal vaak hun eind-d. 

Voorbeelden van zulke werkwoorden zijn vinden, branden, winden, binden,… In ons corpus 

kwam dit kenmerk vooral voor bij het werkwoord vinden:  

 

Tomas: ‘k Vin  ’t leuk om ook ’s van jou te horen, sorry de jeugd is gewoon 

verstandig en wen er alvast aan.  

Christel: Man, ik vin ’t zo vermoeiend.  

 

� Insertie van verbindings-n tussen twee vocalen 

Om het hiaat tussen twee vocalen op te vullen en dus de uitspraak te vergemakkelijken, voegt 

men in tussentaal vaak een verbindings-n toe tussen die twee klinkers: 

 

Ann: […] mag ik da boeltjen ier wel vertrouwen mè wat je allemaal ziet op 

tv en zo […] 

 

� Auslaut –t wordt –d voor vocalen 

Wanneer een woord eindigt op een –t, kan die eind-t onder invloed van een volgende vocaal 

veranderen in een –d (regressieve assimilatie):  

 

Luk: Ik maak er een sport van in de wagen van dad is Sien, nee dad is nie 

Sien.  
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Ann: Ja net wanneer jij denkt van nu gaad et eel spannend worden, dan is ’t 

gedaan. 

 

De Ridder (2007: 42) vermeldt dat dit kenmerk regelmatig optreedt in de informele 

standaardtaal, waardoor we het dus veeleer als een spreektalig dan een tussentalig kenmerk 

kunnen bestempelen.    

 

� Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie  

Progressieve assimilatie betekent dat een medeklinker zich assimileert of aanpast aan een 

andere, voorafgaande medeklinker. Zo kan een –t  die voorafgaat aan een d- ervoor zorgen dat 

die d- ook verstemloosd wordt tot een –t. Volgens De Ridder (2007: 42) vinden we 

progressieve assimilatie nooit in de standaardtaal, omdat daar voornamelijk regressieve 

assimilatie opduikt. Om die reden zal progressieve assimilatie ook vlugger als een kenmerk 

van tussentaal gezien worden dan bijvoorbeeld regressieve assimilatie. Dit kan dan ook een 

mogelijke verklaring zijn waarom progressieve assimilatie niet voorkwam in ons corpus. De 

volgende twee voorbeelden komen uit de lijst van De Caluwe:  

  

 bv.  Hoe moete dat toen?  

bv.  Ge moet ta niet toen  

 

Aan deze lijst van fonologische kenmerken van De Caluwe heeft De Ridder (2007: 41) nog 

twee extra kenmerken toegevoegd die wij ook opnemen in onze lijst:  

 

� Het invoegen van klanken of lettergrepen 

Om de uitspraak te vergemakkelijken, worden aan bepaalde woorden vaak extra klanken of 

lettergrepen toegevoegd. De Ridder (2007: 41) geeft in zijn scriptie het voorbeeld van de 

svarabhakti-vocaal, ook wel sjwa-insertie genoemd. Volgens de website van Onze Taal kan 

die svarabhakti-vocaal echter niet zomaar willekeurig aan alle woorden worden toegevoegd:   

 
“Deze stomme e, in vaktaal wel sjwa genoemd, kan niet overal worden ingevoegd. Het invoegen 
van een svarabhaktivocaal is alleen mogelijk in lettergrepen die eindigen op twee medeklinkers 
waarvan de eerste de l of de r is; de tweede mag geen t- of s-klank zijn: [werruk], [dorrup], 
[halluf], [hellup], maar [hals] (niet [hallus]), [held] (niet [hellud]), [milt] (niet [millut]).”  
(Website Onze Taal, http://www.onzetaal.nl/advies/svarabhakti.php)  

 
In ons corpus waren er niet zoveel voorbeelden te vinden van deze svarabhakti-vocaal. Zo 

kwam het fenomeen slechts tweemaal voor, en dan nog eens bij één en hetzelfde woord:  

 

Tomas: En et codewoord van de dag is erewittensoep. Erwtensoep voor de 

vrienden. Uitkijken onderweg, heel veel mist, heel goed uitkijken dus. 

Tomas: […] inderdaad het is wat erewittensoep onderweg, hou daar alsjeblieft 

rekening mee, want da ’s gevaarlijk.  
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� Der i.p.v. er  

Heel vaak wordt het korte woordje er vervangen door het iets langere der. Deze vorm is 

afgeleid van het woord daar en komt vooral voor in de spreektaal (De Ridder 2007: 41):  

 

Sofie:  Ah ja, der moeten toch wel een paar mensen et project genegen zijn.  

Linde:  Der komt namelijk een remake van Dallas.  
 
Dat dit kenmerk veeleer eigen is aan spreektaal dan aan tussentaal blijkt onder meer uit het 

feit dat ook VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten er wel eens gebruik van maakt:  

 

 “De attractie was pas nieuw. Waren der al problemen mee geweest?” 
  (Het Nieuws, 19 uur, VTM, 9 april 2010) 
 
In ons corpus vonden we verder ook nog twee attestaties van de vorm ter, die eveneens 

afgeleid is van het woord daar:  

 

 Tomas:  Da ’s geen probleem, ’t is ter uit bij deze, dus dad is mooi. 

 Ann:  Anders zou ter iets in mijn boek te voelen zijn.  

 

3.3.2 Morfologie 
 

Volgens De Ridder (2007: 44) distantieert tussentaal zich het duidelijkst van de standaardtaal 

door haar afwijkende morfologie:  

 
“Deze kenmerken [i.e. morfologische kenmerken – CS] zijn vanuit de dialecten naar de  tussentaal 
opgestegen en vallen meer op dan de fonologische kenmerken omdat ze sterker contrasteren met 
hun standaardtalige tegenhangers. […] Deze morfologische kenmerken zullen we daarom bijna 
nooit in de standaardtaal aantreffen.” (De Ridder 2007: 44)  

 
Doordat de morfologische kenmerken van tussentaal het meest opvallen, worden zij ook het 

vaakst genoemd in lijstjes met tussentaalkenmerken. Bovendien komen de meeste van deze 

kenmerken niet voor in de standaardtaal, waardoor ze dus een typisch tussentalig karakter 

vertonen. In wat volgt geven we een beschrijving van deze meest in het oog springende 

ingrediënten van tussentaal.   

 

� De verbuiging van lidwoorden 

Uit het artikel van Goossens (2000: 9-10) blijkt dat het tussentalige lidwoordsysteem sterk 

verschilt van het standaardtalige. Naast de standaardtalige lidwoorden de en een vinden we in 

tussentaal immers ook de verbogen vormen den en ne(n). Of de lidwoorden al dan niet 

verbogen worden, heeft in de eerste plaats te maken met het genus van het daaropvolgende 

substantief. Voor een vrouwelijk substantief blijven de lidwoorden de en een onverbogen. 

Worden ze echter gevolgd door een mannelijk substantief, dan treden de vormen den, ne of 
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nen op, waarbij de vormen met een eind-n enkel voorkomen als de eerste letter van het 

substantief een d, t, b, h of vocaal is. Voor onzijdige substantieven blijft het lidwoord een 

onverbogen voor substantieven die beginnen met een vocaal of een h.  In de andere gevallen 

kan het lidwoord een verbogen worden tot e. Enkele voorbeelden:  

 

 Bram:  Alé jong, da ’s ne ‘k weet nie oe boeiende site. 

Tomas: Dat is den trucker en dan spreek ik over den trucker in et algemeen. 

Ann:  Dad is nen handcrème. 

 

� De verbuiging van telwoorden 

In tussentaal krijgen de telwoorden één en geen ook vaak een verbogen vorm. De verbuiging 

van deze telwoorden volgt dezelfde logica als de verbuiging van de lidwoorden:  

 

 Tomas: Alé, Yanina, ene Whoopie, komaan.  

Dave: […] ik zeg dan van ’t is toch genen balkenbrij e want dat moet ik niet 

hebben e. 

 

� De verbuiging van de bezittelijke, aanwijzende en onbepaalde voornaamwoorden  

Net zoals de lidwoorden en telwoorden, worden ook de bezittelijke, aanwijzende en 

onbepaalde voornaamwoorden soms verbogen in tussentaal:  

 

 Christel: […] ik eb 3 maanden moeten wachten op mijne schrijnwerker. 

Tomas: Eb je nog favorieten? Langnek of zo of dienen ezel die dukaten schijt, 

da ’s ook leuk.  

Ann: Elken avond, nee zeg, ‘k was daar wel echt ’t 5e wiel aan de kar e […]  

 

� Afwijkende verbuiging van adjectieven 

In het artikel van Goossens (2000: 9-10) vinden we een gedetailleerde beschrijving van de 

manier waarop in tussentaal de adjectieven worden verbogen. Ook hier zien we enkele 

verschillen met het standaardtalige buigingssysteem. Net zoals bij de lidwoorden, hangt de 

verbuiging van het bijvoeglijke naamwoord af van het genus van het daaropvolgende woord. 

Wanneer het adjectief voorafgaat aan een vrouwelijk substantief zijn er twee mogelijkheden: 

ofwel krijgt het de uitgang –e (als het adjectief op een p, t of k eindigt) ofwel geen uitgang.  

Voor mannelijke substantieven zijn er eveneens twee mogelijkheden. Als het mannelijke 

substantief begint met een vocaal, een h, een b, een d of een t, dan krijgt het voorafgaande 

adjectief de uitgang –en. In alle andere gevallen krijgt het bijvoeglijke naamwoord de 

standaardtalige uitgang –e.  

Wanneer het bijvoeglijke naamwoord ten slotte voorafgaat aan een onzijdig substantief krijgt 

het, net zoals in de standaardtaal, geen uitgang:  
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Dave: Van een schoon tafel, daar kunt ge niet van eten, Van Elsen.  

Ann: […] en dan is mijn ma de volgenden dag speciaal moeten terugrijden 

mè een potje pis.  

 

� Afwijkingen in het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden 
Het systeem van de persoonlijke voornaamwoorden ziet er in tussentaal helemaal anders uit 

dan in de standaardtaal.  Ten eerste kenmerkt tussentaal zich door het frequente gebruik van 

het ge/gij-systeem, waarin de voornaamwoorden ge/gij (als subject), u (als object en reflexief) 

en uw (als bezittelijk voornaamwoord) gebruikelijk zijn. Vele naslagwerken zien deze 

afwijking als hét kenmerk bij uitstek van tussentaal:  

 

 Christel: Oh, gij  vindt dad ook da kik zaag, ma jawel. 

Ann:  Och jongen, g’ ebt em juust zelf gevraagd voor aan uw gezicht te doen.  

 

Verder komen er ook nog andere afwijkende persoonlijke voornaamwoorden voor in 

tussentaal zoals em, gulle, wulle, zulle,…:  

 

 Dave:  […] Wat is da? Da kennen wulle nie.  
 
Ten slotte wordt het standaardtalige voornaamwoordensysteem vaak gecombineerd met het 

tussentalige, waardoor we dus te maken krijgen met een inconsequent gebruik van de 

persoonlijke voornaamwoorden:    

 
Bram:  Je moet et u voorstellen, een berg in Zuid-Afrika, 23 januari 1900 en de 

Britten klimden stillekes die berg op… 

 

� Afwijkende bezittelijke voornaamwoorden 

Ook de bezittelijke voornaamwoorden nemen in tussentaal vaak een andere vorm aan. 

Hiervan waren er echter geen voorbeelden te vinden in ons corpus en daarom illustreren we 

dit fenomeen aan de hand van een voorbeeld van De Caluwe:  

 

 bv.  Met under boekentaal 

 

� Diminuering van substantieven met –ke, -eke en –ske  

In tussentaal worden de verkleinwoorden gevormd met behulp van de suffixen –ke, -eke en  

–ske en verdringen bijgevolg dus de standaardtalige suffixen -je,-pje,-(e)tje en –kje (Impe 

2006: 11):  

 

Sofie: We waren met een polleke bezig. Excuseer, verschoning, met een ‘k 

weet nie oe spannend polleke bezig, over de roddelboekskes.  
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Ook eigennamen krijgen vaak een tussentalig verkleiningssuffix. Hoewel deze 

tussentaalsuffixen volgens Impe (2006: 11) in dit geval vaak wel in een standaardtalig register 

worden gebruikt, hebben wij er toch voor gekozen om ze te beschouwen als een kenmerk van 

tussentaal:  

 

Tomas: Lindeke, kunde ne keer kijken, want Frank De Winne vliegt over met 

zijn spacestation, ISS. 

Dave: Anneke, er ligt me nu toch al iets heel lang op de lever. 

 

� Diminuering van bijwoorden met –(e)ke(s) 

Ook de bijwoorden krijgen in tussentaal vaak een alternatief verkleiningssuffix:  

 

 Christel: Die man is nog nie wakker, laat die nu efkes gerust, Luk.  

Tomas: ’t Is inderdaad friskes, dat hoorden we al aan het geweldige Envoi van 

Absynthe Minded. 

 

� Clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden 

In tussentaal vormen de persoonlijke voornaamwoorden vaak een geheel met het 

voorafgaande woord. Vaak gaat het hier om het clitische element –de (< ge), dat zich aan het 

voorgaande werkwoord hecht:   

 

 Dave:  Is da echt balkenbrij? Da meende nie. 
 
 
Impe (2006: 15) voegt hier nog aan toe dat de -d- uit –de na een stemloze fricatief of occlusief 

verstemloosd wordt tot -t-:  

 

 Ann:  Zo die gehoortesten, weete da nog van die tuut tuut tuut? 

 

In ons corpus vonden we ten slotte ook nog een voorbeeld van de clitische vorm –me (< we):  

 

 Tomas: Ja ma Herman kom, nu gade… Nu game (< gaan we) te ver nu. 

 

� Afwijkende meervouden  

Sommige substantieven krijgen in tussentaal een foutieve meervoudsuitgang. Voorbeelden 

van dit fenomeen kwamen niet voor in ons corpus. Het volgende voorbeeld haalden we 

daarom bij De Ridder (2007: 43):  

 

 bv.  Kinderen kunnen zich lelijk kwetsen aan die uiteindes.   
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� Afwijkende werkwoordsvormen 

De manier waarop de werkwoorden worden vervoegd in tussentaal verschilt op drie manieren 

van de standaardtalige werkwoordsvervoeging. Ten eerste wordt aan de 1e persoon enkelvoud 

soms een –n toegevoegd aan de stam. Onderstaand voorbeeld vonden we bij De Ridder (2007: 

44): 

 

bv. Ik zien et nie goe.  

 

Een tweede afwijking betreft de vorming van de imperatief. In tussentaal wordt die namelijk 

gevormd door een –t aan de stam toe te voegen:  

 

Ann: Awel, pakt die reischeque van Connexions, ge gaat ergens naartoe en 

daar tooverd’ em maar tevoorschijn e, diene ring. Goe? 

 

Ten slotte verliezen de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud in tussentaal vaak hun eind-t:  

 

Tomas: Ca va, ma kijk ‘k ga u laten want ‘k moe nog effe verder met de 

uitzending […] 

 Luk:  Moe je nog bijschaven? Moe je nog dingen verzetten? 

Christel: Nee, ma wat er wel instaa en da valt mij op, jullie eten en drinken toch 

verschrikkelijk veel daar in de Wetstraat?   

 

� Afwijkend formeel paradigma van het werkwoord zijn 

In tussentaal wordt het werkwoord zijn anders vervoegd dan in de standaardtaal. Om te 

beginnen gebruikt men voor de 1e persoon enkelvoud soms de vorm ik zijn in plaats van ik 

ben: 

 

 Dave:  Goh, ik zijn  nie content ze, goh goh.  
 
Ten tweede vinden we voor de 2e persoon enkelvoud vaak de vorm zijt in plaats van bent. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze vorm enkel voorkomt in combinatie met het 

tussentalige gij:  

 

 Ann:  Zot, alé komaan, ge zijt  nie goe zeker, alé, ma serieus, alé, serieus. 

 

Ten slotte gebruikt men voor de voor de imperatief vaak de vormen zij en zijt in plaats van het 

standaardtalige wees. Zulke vormen kwamen we echter niet tegen in ons corpus. In de lijst 

van De Caluwe vonden we volgend voorbeeld:  

 

 bv.  Zijt  dan maar zeker dat ij er zal zijn. 

 



37 

 

3.3.3 Lexicon 
 

Een volgend punt waarop tussentaal enkele verschillen vertoont met het Standaardnederlands 

is de woordenschat. Volgens De Ridder (2007: 46-47) komen de meeste van deze 

‘afwijkingen’ echter ook voor in de informele standaardtaal en behoren ze dus niet uitsluitend 

tot tussentaal. Hieronder volgt een korte beschrijving van de mogelijke lexicale ingrediënten 

van tussentaal.  

 

� Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen  

Vaak krijgen standaardtalige woorden en uitdrukkingen een andere vorm in tussentaal. In ons 

corpus waren er heel wat afwijkingen te vinden van dit type. Omdat het ons te ver zou leiden 

om dit hier allemaal op te nemen, werd een volledige lijst toegevoegd als bijlage (cf. bijlage 

2). Als voorsmaakje geven we hier toch al enkele voorbeelden:  

 

Christel: Ik oop wel da je ’n schoon kleedje aan hebt en da we jouw benen ’s te 

zien krijgen.  

Sofie: Dus als je tijd en goesting hebt, laat et mij dan even weten.  

 

� Hypercorrecties  

Vaak komt het voor dat een taalgebruiker zich bezondigt aan een taalfout doordat hij een fout 

probeert te vermijden. Hypercorrecties ontstaan namelijk uit schrik om dezelfde fout te maken 

als in een ander, gelijkaardig beschouwd geval (De Ridder: 2007: 45).  

Bij geen enkele radiopresentator troffen we zulke hypercorrecties aan en daarom geven we 

een voorbeeld uit het corpus van De Ridder, waarin aan het woord ‘ambtenaar’ ten onrechte 

een h- wordt toegevoegd (2007: 45):  

 

bv. Mijn naam is De Bruyne Henri, hambtenaar op rust.  

 

� Functienamen op –er  

Volgens De Ridder (2007: 46) springt dit lexicale kenmerk goed in het oog, waardoor het 

gemakkelijk als tussentaal wordt herkend. Dit kenmerk was echter niet heel populair bij de 

Vlaamse radiopresentatoren. Zo maakte enkel Tomas De Soete er gebruik van, die bovendien 

slechts herhaalde wat z’n gesprekspartner voordien zei:  

 

Stefan:  En ik moet eigenlijk naar den optieker... 

Tomas:  Naar den optieker? 
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� Het gebruik van het aanwijzend voornaamwoord zo’n in plaats van zulke 

In het Algemeen Nederlands vinden we het aanwijzende voornaamwoord zo’n enkel bij 

enkelvoudige substantieven die een onbepaald lidwoord kunnen hebben. In alle andere 

gevallen is het voornaamwoord zulke verplicht. In tussentaal wordt er met dit onderscheid 

echter geen rekening gehouden, waardoor zo’n een veel algemener gebruik kent dan in de 

standaardtaal:  

 

 Sofie:  Ja, zo’n berichten, dat moet toch iets doen met de mensen. 

Luk: Hebben we zo’n idolen nie meer? Zo’n  sterke vrouwen? Zijn die nog 

voor handen? 

 

� Het gebruik van vanals in plaats van het voegwoord zodra  

Dit fenomeen werd niet aangetroffen in ons corpus en daarom illustreren we het aan de hand 

van een voorbeeld van De Ridder (2007: 46): 

 

 bv.  Vanals dat em binnenkwam, werd het muisstil.  

 

� Het afwijkend gebruik van de lidwoorden 

In tussentaal worden de lidwoorden de en het vaak verkeerdelijk gebruikt: 

 

Dave: Hij is bijna 2 en de mensen zeggen dat ie een spuit tegen et klem moed 

ebben, den tetanus dat we zeggen. 

Luk:  Ah ge zij van ’t stad, ‘k oor et.  
 
 

� Fouten tegen het enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen 

Geen enkele radiopresentator bezondigde zich aan deze taalfout. Het volgende voorbeeld 

komt van bij De Ridder (2007: 46): 

 

 bv.  De baby is 6 maand oud.  

 

� Tussenwerpsels 

In spontaan gesproken taal wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van tussenwerpsels. 

Volgens Taaladvies.net zijn dit “uitroepende of klanknabootsende woorden die buiten het 

zinsverband staan en vaak op zichzelf voorkomen”. De Ridder (2007: 46) maakt hierbij een 

onderscheid tussen tussenwerpsels die uitsluitend in tussentaal voorkomen (zoals alé, ela en 

awel) en tussenwerpsels die ook in andere taalregisters kunnen worden gebruikt (zoals ja, nee 

en oké). Terwijl De Ridder ervoor gekozen heeft om alle tussenwerpsels uit beide categorieën 

te onderzoeken, hebben wij ervoor geopteerd om ons slechts op één tussenwerpsel toe te 

spitsen, namelijk alé. Kloots onderzocht dit tussenwerpsel immers al zeer grondig en kwam 
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tot de conclusie dat het typisch is voor het zuiden van het Nederlandse taalgebied (Kloots 

2007: 17). Enkele voorbeelden uit ons corpus: 

 

 Tomas: Ja, ma alé, ge ziet et zitten e, Mieke, ik oor et.  

Sofie:  Nooit over voetbal of over… Alé, hoe we echt over de zaken denken. 

 

3.3.4 Syntaxis  
 

In zijn scriptie deelt De Ridder (2007: 47-51) de mogelijke syntactische ingrediënten van 

tussentaal op in twee verschillende groepen. In de eerste categorie plaatst hij de kenmerken 

die niet uitsluitend in tussentaal voorkomen, maar ook wel eens durven op te duiken in de 

informele standaardtaal. De tweede categorie daarentegen bevat syntactische kenmerken die 

zelden of nooit in de informele standaardtaal voorkomen en dus bijgevolg veel makkelijker 

tot tussentaal worden gerekend. Hieronder geven we een overzicht van beide categorieën, 

waarbij de kenmerken opnieuw geïllustreerd worden aan de hand van enkele 

corpusvoorbeelden.  

 

3.3.4.1 Syntaxis (1)  
 

� Consecutieve en finale dat-zinnen  

Consecutieve en finale bijzinnen worden in de standaardtaal ingeleid door onderschikkende 

voegwoorden zoals zodat, opdat, doordat,… In tussentaal duikt hier echter vaak de 

gereduceerde vorm dat op:  

 

Tomas: Ga je dan even bellen woensdag, dat we je dan net voor et examen nog 

extra moed kunnen inspreken? 

Dave: […] nu mogen jullie een keer helemaal los gaan, we zetten de radio 

even… dat alleen Ann en ik dat kunnen horen […] 

 

� Redundant/expletief en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden en 

voornaamwoorden 

In tussentaal worden de voegwoorden en voornaamwoorden vaak vergezeld van een extra 

complementeerder dat: 

 

Christel: ‘k Zal ma nie vragen oeveel da je weegt want da wil ik nie weten 

zeker? 

Ann:  Ma die gaan der allemaal ma vanuit da ge eigenlijk als jong gastje of 

zelfs bijna kind da je weet wa da je allemaal moet doen […]  
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� Afwijkend gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden 

De hulpwerkwoorden hebben en zijn worden in tussentaal soms verkeerd gebruikt. Zo vinden 

we in bepaalde uitingen het hulpwerkwoord zijn waar eigenlijk het werkwoord hebben 

gebruikelijk is en omgekeerd:  

 

 Ann:  […] die eeft ier altijd aan mijn zijde in Duitsland geweest […] 

Sofie: Dan is ‘t gewonnen. Perfect, Chris, heel erg bedankt.  

 (context: over het mooiste en best vormgegeven boek)  

 

� Het hulpwerkwoord moeten in negatieve zinnen in plaats van hoeven  

In tussentaal wordt vaak het hulpwerkwoord moeten gebruikt waar het werkwoord hoeven 

eigenlijk op z’n plaats is:  

 

Luk: Je moet je nie te veel verdedigen, Ignace, da ’s nie nodig, ’t is geen 

politieke uitzending.  

Ann:  Ja, et weer, da gaat er elke dag blijven zijn e, Frank, daar moet jij je 

geen zorgen in maken e?  

 

� Het hulpwerkwoord moeten in hypothetische zinnen  

Hypothetische zinnen worden in tussentaal vaak ingeleid door middel van het hulpwerkwoord 

moeten. Dit is echter niet mogelijk in de standaardtaal, waar constructies met als en mochten 

gebruikelijk zijn. Taeldeman (2008: 28) beschouwt het gebruik van de hypothetische moest-

constructie echter niet als typisch tussentalig, maar rekent het tot de standaardtaal in België.  

Taaladvies.net daarentegen vermeldt dat deze moest-constructie nog niet overal algemeen 

aanvaard wordt en daarom hebben we ervoor gekozen om het toch op te nemen in onze lijst 

met tussentalige ingrediënten. Onderstaand voorbeeld haalden we uit de scriptie van De 

Ridder (2007: 48):  

 

 bv.  Moesten der mensen zin die deze situose erkennen.  

 

� Het gebruik van voorzetsels in plaats van achterzetsels 

Er waren in ons corpus geen voorbeelden te vinden van dit kenmerk en daarom illustreren we 

het aan de hand van een voorbeeld van De Caluwe: 

 

 bv.  Hij liep van de trap (i.p.v. hij liep de trap af) 

 

� De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

Taaladvies.net definieert de werkwoordelijke eindgroep als een “ononderbroken groep van 

twee of meer werkwoorden aan het einde van een zin”. In een hoofdzin bestaat die groep uit 

de onvervoegde werkwoordsvormen; in een bijzin vinden we er de persoonsvorm en de 
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overige werkwoordsvormen. Deze werkwoordelijke eindgroep mag in principe nooit 

onderbroken worden. In Vlaanderen zorgen deelwoorden, infinitieven en niet-

werkwoordelijke elementen echter wel vaak voor een doorbreking van de werkwoordelijke 

eindgroep. Taeldeman (2008: 28) beschouwt deze afwijking echter niet als typisch 

tussentalig, maar rekent het tot de Belgische variant van de Nederlandse standaardtaal. Wij 

hebben er echter voor gekozen om dit kenmerk wel op te nemen in onze lijst, onder meer 

omdat het Taalcharter van de VRT het expliciet afkeurt:  

 
“[…] Maar een doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep als dat hij dat wilde op zijn gemak 
doen of een constructie als zo'n mensen accepteren we niet. Er zijn duidelijke grammaticale regels 
voor te geven en die kunnen het best worden toegepast”. (Taalcharter van de VRT, Hendrickx 
1998) 

 

Enkele voorbeelden uit ons corpus:  

 

Tomas: Eind vorige week werd bekend gemaakt dat Xavier Malisse en Yanina 

Wickmayer één jaar zullen geschorst worden […] 

Dave:  Wanneer zou dat moeten af zijn, dat plaatje?  
 
 

� Geen –s bij adjectieven na iets, veel,…  

In de standaardtaal krijgen de adjectieven die volgen op woorden zoals iets en veel een eind-s. 

In tussentaal valt die –s echter geregeld weg:  

 

 Sofie:  Dad eeft iets tegenstrijdig e?  

Christel: Ja, ma je bent fantastisch, ma wat stem betreft ebben we toch voor iets 
beter gezorgd […] 

 

� Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door voor in plaats van om  

In tussentaal worden beknopte bijzinnen vaak ingeleid door voor in de plaats van het 

standaardtalige om:  

 

 Ann:  Da ’s bijna stalking, da ’s voor schrik van te krijgen.  

Dave: […] die vonden dat onwaarschijnlijk boertig om te moeten betalen voor 
euh pipi te doen. 

 

� Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door van in plaats van om  

Naast de vormen om en voor is het in tussentaal ook mogelijk om beknopte bijzinnen in te 

leiden door middel van de vorm van: 

 

Luk: Eb je der ooit mee geflirt, med et idee van ooit een duetje op te nemen  

met uw man? 
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Ann: […] misschien moeten we ’t toch ’s proberen van ‘m op één of andere 

manier op te peppen […] 

 

� Beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord 

Dit kenmerk kwam niet voor in ons corpus. Het volgende voorbeeld haalden we bij De Ridder 

(2007: 49): 

 

 bv.  Ze wist niet wat gezegd (i.p.v. wat te zeggen) 

 

� Werkwoorden zonder te  

In het Standaardnederlands worden bepaalde werkwoorden verplicht gecombineerd met een 

te-infinitief. In tussentaal is die te-infinitief echter vaak afwezig:  

 

Bram: […] der zijn heel veel mensen die gereageerd hebben en die spontaan 

zelf zijn beginnen nadenken. 
Luk: Herr Seele is proberen doorbreken in Engeland […] 

 

 

� Afwijkend gebruik van gaan  

Volgens de ANS (1997) kan het futurale hulpwerkwoord gaan onmogelijk gecombineerd 

worden met de werkwoorden hebben, zijn, gaan, (be)horen, dienen en durven. Ook de 

combinatie van gaan met een modaal hulpwerkwoord beschouwt de ANS als een regionale 

constructie. In tussentaal komen zulke combinaties echter wel zeer geregeld voor:  

 

 Tomas: We gaan ze straks gaan halen, dan kan Linde ze allemaal doorlezen. 

Christel: Want ons pensioen gaat minder vet zijn  dan wij allemaal wel hopen en 

denken. 

 

3.3.4.2 Syntaxis (2)  

 

� Het gebruik van lidwoorden bij persoonsnamen 

In tussentaal worden eigennamen vaak vergezeld van het lidwoord de(n):  

 

Dave: Ja, wij hadden onlangs de Fons aan de lijn, ik vond dat 

onwaarschijnlijk. 

Ann: […] ma den Emile zou der bij geweest zijn in de Carré […]  
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� Subjectsreduplicatie 

In tussentaal komt het subject van een zin vaak meer dan één keer voor. Volgens Taeldeman 

(2008: 34) treedt het verschijnsel op in het hele paradigma (van 1e persoon enkelvoud tot 3e 

persoon meervoud): 

 

 Luk:  Zijde  gij  een papa? 

 Bram:  Ah, dan doe kik da wel e.  
 
Bij de eerste persoon enkelvoud vinden we bovendien vaak ook nog verdrievoudiging van het 

pronomen: 

 

 Ann:   ‘k  ben kik  niks meer gewoon e vriend.  
 
 

� Presentatief ’t  in plaats van er  

In de standaardtaal wordt een informatief belangrijk onderwerp vaak geïntroduceerd door de 

presentatieve er-constructie. In tussentaal wordt die er echter vaak vervangen door ‘t :  

 

Bram: ’t  Is ook geen verband met de sociale klasse of zo, of wat je gestudeerd 

hebt of zo, dat kan je niet uitmaken uit een schrift. 

Linde: ’t  Zijn nog een heleboel andere paar opties met andere sporters en 

andere sporten […]  

 

� Afwijkend gebruik van de betrekkelijke voornaamwoorden die en dat  

Volgens de ANS (1997) wordt in de standaardtaal het betrekkelijke voornaamwoord die 

verplicht gebruikt bij de-woorden, terwijl dat gebruikt moet worden om te verwijzen naar het-

woorden. In tussentaal wordt hier echter vaak van afgeweken:  

 

Ann: Opvallend is wel dat euh de vader, de papa van et meisje die nog vecht 

voor haar leven, geen wrok koestert. 

Christel: […] je biografie dat je gewoon samen met Sandy, je dochter, hebt 

geschreven. 

 

� Redundant gebruik van geworden/geweest in passieve zinnen  

In tussentaal vinden we in passieve zinnen vaak het overbodige gebruik van de voltooide 

deelwoorden geweest en geworden. Taeldeman (2008: 28) ziet dit echter niet als een typisch 

kenmerk van Vlaamse tussentaal en rekent het bijgevolg tot het Belgisch-Nederlands. 

Taaladvies.net keurt deze constructie echter af en daarom besloten we om het toch op te 

nemen in ons overzicht. Bovendien bleek dit kenmerk toch niet zo populair te zijn; enkel Ann 

Van Elsen maakte er gebruik van:  
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 Ann:   Da ’s veel te veel gebruikt geweest door emzelf. 

 

� Dubbele negatie 

In tussentaal worden vaak verkeerdelijk twee negatie-elementen na elkaar gebruikt, die samen 

als één negatie-element functioneren (ANS 1997):   

 

Luk: Krijg je nooit geen brieven van verliefde huisvrouwen die zeggen van 

Dirk, kom bij mij koken? 

 Dave:  […] nog nooit nie van goord jong.  
 
 

� Afwijkend gebruik van voornaamwoorden  

De voornaamwoorden dat en die worden in tussentaal vaak gebruikt in plaats van de 

betrekkelijke voornaamwoorden wie, waar, waarvan, waaraan, waarop,…:  

 

Dave: Staat ook een mooie foto in dat ze een beetje… een bordje muesli aan 

et knabbelen is met 3 van die mondmaskers erachter. 

 

� Gebruik van het congruerend voegwoord 

De voegwoorden dat en als congrueren in tussentaal soms met het onderwerp van de zin. In 

ons corpus waren er echter geen voorbeelden te vinden van zulke congruerende voegwoorden. 

De onderstaande voorbeelden komen van bij De Caluwe (2004): 

 

 bv.  Dat was in Spanje dan ze ingebroken hebben. 

 bv.   An we dat doen,… 

 

� Rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet  

Het negatiepartikel niet staat in tussentaal vaak rechts van het ontkende zinsdeel, waardoor 

het lijkt alsof de hele zin ontkend wordt in plaats van een deel ervan. Een voorbeeld van De 

Ridder (2007: 50): 

 

 bv.   Hij is maandag naar de repetitie niet geweest.  

 

� Afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking 

Vergelijkingen worden in de standaardtaal doorgaans uitgedrukt door middel van het 

voegwoord zoals. In tussentaal maakt men echter vaker gebruik van het voegwoord (ge)lijk:  

 

 Tomas:  Gelijk  Campo Santo in Sint-Amandsberg, schoon ze. 

Ann: Eel de week wordt ier Ann en Dave gezongen en dan staade ier gelijk  

ne pineut. 
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� Als als voegwoord van tijd 

In tussentaal duikt vaak het voegwoord als op in zinnen waar eigenlijk toen zou moeten 

worden gebruikt:  

 

Bram: Vroeger als er woningen gebouwd werden, dan werden er ook 

funderingen gemaakt. 

Dave:  Ik weet wel, als de wax thuis op was, dat ik er dan als Filiberke uitzag. 
 
 

� Het gebruik van voorzetsel + voornaamwoord i.p.v. voornaamwoordelijk bijwoord  

In tussentaal verschijnt in vraagzinnen vaak de combinatie voorzetsel + voornaamwoord, 

terwijl men in de standaardtaal in deze gevallen veeleer gebruik maakt van 

voornaamwoordelijke bijwoorden:  

  

Luk:  Over wat zouden jullie nu beginnen zeveren en roddelen?  

Ann:  Naar wat kijk jij? 

 

 

Bovenstaand overzicht geeft ons een duidelijk beeld van welke kenmerken er in tussentaal 

kunnen voorkomen. Deze lijst maakt echter nog niet duidelijk welke van deze kenmerken het 

meest gebruikt worden in de geanalyseerde radioprogramma’s en welke minder populair zijn. 

Daarom bekijken we in een volgend hoofdstuk enkele cijfergegevens die ons iets meer zullen 

vertellen over de meest en minst voorkomende tussentalige kenmerken uit ons corpus.  
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4 TUSSENTAAL OP DE RADIO: EEN KWANTITATIEVE ANALYSE  
 

In het vorige hoofdstuk stelden we een uitgebreide lijst samen van de mogelijke ingrediënten 

van tussentaal. Hieruit bleek al dat sommige kenmerken zelden of nooit voorkwamen in ons 

corpus, terwijl andere kenmerken heel populair waren. In dit vierde hoofdstuk gaan we dieper 

in op deze lijst en bekijken we onder meer van welke tussentalige kenmerken onze 

radiopresentatoren gebruik maken. Concreet bespreken we hieronder enkele cijfergegevens en 

gaan we op zoek naar de meest en minst gebruikte tussentalige kenmerken. We eindigen dit 

hoofdstuk ten slotte met een paragraaf waarin we nagaan bij welke radiopresentatoren er het 

vaakst tussentaal te horen was en bij welke presentatoren het minst. Vooraleer we echter hier 

dieper op ingaan, bekijken we eerst hoe we precies te werk zijn gegaan bij de berekening van 

onze cijfergegevens.  

 

4.1 Werkwijze 
 

De lijst met tussentalige kenmerken uit het derde hoofdstuk vormde het vertrekpunt voor onze 

zoektocht naar het gebruik van tussentaal in de vier geselecteerde radioprogramma’s. Om te 

beginnen gingen we voor elk kenmerk na hoeveel keer het door een bepaalde radiopresentator 

werd gebruikt. Hierbij kregen we de hulp van het computerprogramma Wordle, waarmee we 

in slechts één muisklik tabellen konden genereren die aantoonden hoeveel keer elk woord 

precies gebruikt werd. Deze tabellen gaven echter niet voor elk kenmerk aan hoeveel keer het 

voorkwam in ons corpus. Zo konden we er bijvoorbeeld niet uit afleiden hoe vaak de 

radiopresentatoren gebruik maakten van de dubbele negatie of van de hypothetische moest-

constructie. Voor bepaalde kenmerken moesten we dus met andere woorden nog steeds zelf 

de absolute cijfers berekenen. Na de telling brachten we deze cijfergegevens samen in een 

tabel, die als bijlage werd toegevoegd (cf. bijlage 3).  

Sommige radiopresentatoren kwamen echter vaker aan bod dan andere, waardoor de omvang 

van het materiaal niet voor alle presentatoren dezelfde was. Om die reden berekenden we ook 

telkens de procentuele waarden, waarbij we de absolute cijfers deelden door het totale aantal 

woorden per radiopresentator en dat cijfer vervolgens vermenigvuldigden met honderd. Deze 

procentuele gegevens brachten we vervolgens ook samen in een tabel, die eveneens als bijlage 

werd toegevoegd (cf. bijlage 4).  

 

Een voorbeeld van de procentberekening:  

 

Sofie Lemaire maakte 192 keer gebruik van de h-procope. De transcriptie van haar 

spraakgedeelte telde in totaal 6.206 woorden.  

� (192/6.206) * 100 = 3,09 %  
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Hoewel het soms verhelderend kan zijn, hebben we er dus niet voor gekozen om de relatieve 

frequentie van de verschillende kenmerken te onderzoeken. We berekenden dus met andere 

woorden niet de relatieve verhouding tussen de tussentalige varianten en de standaardtalige 

alternatieven. De reden voor die keuze is tweeledig. Ten eerste was het in verschillende 

gevallen bijna onmogelijk om na te gaan in welke contexten een bepaald kenmerk had kunnen 

voorkomen. Zo was het bijvoorbeeld onbegonnen werk om op zoek te gaan naar alle 

mogelijke plaatsen waar de radiopresentatoren de doorbreking van de werkwoordelijke 

eindgroep hadden kunnen toepassen. Een tweede reden heeft te maken met het feit dat we in 

deze scriptie vooral zullen onderzoeken wanneer en waarom de radiopresentatoren tussentaal 

gebruiken. Daardoor vormen de eigenlijke cijfergegevens slechts een opstapje naar het 

volgende hoofdstuk, waarin het fenomeen ‘code-switching’ uitvoerig aan bod zal komen.  

  

4.2 De meest en minst gebruikte kenmerken 
 

Om een beeld te krijgen van welke tussentalige kenmerken het populairst zijn bij de 

radiopresentatoren, bekijken we om te beginnen uit welke categorieën de meest gebruikte 

kenmerken komen. Hiervoor telden we per categorie de procentuele cijfers van alle 

radiopresentatoren samen en deelden dat getal door het totale aantal presentatoren. Het 

resultaat werd samengebracht in onderstaande tabel:  

 

CATEGORIE  GEMIDDELD PERCENTAGE  

Fonologie 5,71 % 

Morfologie 0,65 % 

Lexicon 0,45 % 

Syntaxis  0,27 % 

  
Tabel 2: Gemiddelde percentages per categorie (voor alle presentatoren) 

Uit deze tabel blijkt heel duidelijk dat onze radiopresentatoren het meest gebruik maken van 

de fonologische ingrediënten van tussentaal. Met een gemiddelde van 5,71 % staan deze 

kenmerken immers op een ruime eerste plaats in de lijst van meest gebruikte tussentalige 

ingrediënten. Dit is echter niet echt verrassend, want in het derde hoofdstuk zagen we al dat 

veel van deze kenmerken niet uitsluitend voorkomen in tussentaal, maar ook optreden in de 

informele standaardtaal (cf. 3.3.1). Vele van deze fonologische ingrediënten zijn dus met 

andere woorden veeleer eigen aan de spreektaal dan aan tussentaal. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat deze kenmerken het populairst zijn bij de radiopresentatoren. 

 

Verder zien we in deze tabel ook dat de kenmerken uit de overige categorieën veel minder 

sterk vertegenwoordigd zijn. Toch wil dit niet zeggen dat de radiopresentatoren er geen 

gebruik van maken. In het derde hoofdstuk zagen we immers aan de hand van verschillende 
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voorbeelden dat er wel degelijk vaak enkele morfologische, lexicale en syntactische 

tussentalige kenmerken in het discours van de presentatoren sluipen. Bovenstaande tabel geeft 

ons dus met andere woorden nog geen klare kijk op welke tussentalige kenmerken er precies 

gebruikt worden. Daarom gaan we in de volgende paragraaf dieper in op de meest en minst 

voorkomende tussentalige kenmerken uit ons corpus.  

 

4.2.1 De meest gebruikte kenmerken 
 

In deze paragraaf bekijken we welke kenmerken het populairst zijn bij de onderzochte 

radiopresentatoren. Om te beginnen geven we een overzicht7 van de tussentalige kenmerken8  

die door alle geanalyseerde presentatoren worden gebruikt:  

 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 8 RADIOPRESENTATOREN 
H-procope Fonologie 

Apocope en syncope bij korte functie- en inhoudswoorden Fonologie 

Apocope van eind-sjwa voor vocaal Fonologie 

Auslaut –t wordt –d voor vocalen Fonologie 

Der Fonologie 

Afwijkend gebruik persoonlijke voornaamwoorden Morfologie 

Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen Lexicon 

 

Tabel 3: Kenmerken gebruikt door alle radiopresentatoren 

Wat vooral opvalt aan bovenstaande tabel, is dat ze maar liefst vijf fonologische kenmerken 

bevat. Bovendien gaat het hier om vijf kenmerken die we in het derde hoofdstuk hebben 

gedefinieerd als niet typisch tussentalig. Zo komen deze fonologische afwijkingen niet enkel 

voor in tussentaal, maar kunnen ze veeleer bestempeld worden als kenmerken van de 

spreektaal. Andere, meer opvallende fonologische kenmerken werden daarentegen door veel 

minder presentatoren gebruikt. Zo vonden we bijvoorbeeld bij geen enkele radiopresentator 

het gebruik van progressieve assimilatie terug. Hieruit blijkt dus dat de omroepmedewerkers 

hoogstwaarschijnlijk onbewust gebruik maken van bovenstaande fonologische kenmerken en 

ze bovendien niet beschouwen als ingrediënten van tussentaal. De hoge score die de 

fonologische categorie in tabel 2 behaalt, is dus met andere woorden vooral te wijten aan de 

populariteit van de spreektalige fonologische kenmerken.  

 

Verder zien we ook dat alle presentatoren onomasiologische alternatieven in hun discours 

stoppen. Bovendien is dit het enige lexicale kenmerk dat door alle radiopresentatoren wordt 

gebruikt. Er zijn verschillende redenen te geven waarom dit lexicale kenmerk zo populair is 

bij de radiopresentatoren. Ten eerste hebben we onze lijst met onomasiologische alternatieven 

en lexicale afwijkingen zeer ruim opgevat. Zo bevat ons overzicht ook woorden en 

                                                           
7 Een volledig overzicht van de meest en minst gebruikte tussentalige kenmerken is te vinden in de vijfde bijlage. 
8 Voor enkele voorbeelden van deze tussentalige kenmerken verwijzen we naar hoofdstuk 3.   
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uitdrukkingen die de gemiddelde Vlaming niet als tussentaal zal beschouwen. Woorden zoals 

bijvoorbeeld appelsien, fruitsap en kleedje worden immers algemeen gebruikt in Vlaanderen 

en klinken dus helemaal niet ongewoon in Vlaamse oren. Niet alle woorden uit onze lijst zijn 

dus als zwaar tussentalig te beschouwen, waardoor de kans ook groter is dat de 

radiopresentatoren er gebruik van zullen maken. Ten tweede hebben we ons bij het 

samenstellen van die lijst vooral laten leiden door onze intuïtie. Hoewel we de hulp kregen 

van verschillende naslagwerken, was het voor bepaalde woorden en uitdrukkingen toch niet 

altijd gemakkelijk om uit te maken tot welk register ze precies behoorden. Zo kunnen 

sommige woorden en uitdrukkingen veeleer beschouwd worden als taalfouten dan als 

kenmerken van tussentaal (bv. nauw aan het hart liggen, weddingschap,…). Zulke uitingen 

komen dus met andere woorden niet enkel en alleen voor in tussentaal, maar kunnen ook 

opduiken in de (informele) standaardtaal.  

 

Ten slotte blijkt uit tabel 3 ook nog dat alle omroepmedewerkers fouten maken tegen het 

systeem van de persoonlijke voornaamwoorden. Dit is op het eerste gezicht ietwat verrassend, 

want hierboven zagen we dat de radiopresentatoren vooral gebruik maken van de kenmerken 

die we als ‘spreektalig’ hebben beschouwd. Nu blijkt echter ook hét tussentalige kenmerk bij 

uitstek heel populair te zijn bij alle geanalyseerde presentatoren. Bovendien zien we in tabel 4 

dat ook nog verschillende andere morfologische kenmerken regelmatig voorkomen in ons 

corpus:  

 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 6 RADIOPRESENTATOREN 
Verbuiging van lidwoorden Morfologie 

Diminuering van bijwoorden met –(e)ke(s) Morfologie 

 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 5 RADIOPRESENTATOREN 
Verbuiging van telwoorden Morfologie 

Verbuiging van bezittelijke, aanwijzende en onbepaalde vnw Morfologie 

Afwijkende verbuiging adjectieven Morfologie 

Diminuering van substantieven met –ke, -eke, -ske Morfologie 

Clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden Morfologie 

Afwijkende werkwoordsvormen Morfologie 

Afwijkend formeel paradigma van het werkwoord zijn Morfologie 

 

Tabel 4: De meest gebruikte morfologische kenmerken 

Hoewel tabel 2 liet uitschijnen dat de morfologische ingrediënten van tussentaal slechts in 

beperkte mate aanwezig zijn in de radioprogramma’s, toont bovenstaande tabel aan dat het 

overgrote deel van onze radiopresentatoren er toch regelmatig gebruik van maakt. De lage 

score uit tabel 2 wil dus met andere woorden niet zeggen dat de morfologische kenmerken 

minder populair zijn. Integendeel, maar liefst 10 van de 12 tussentalige morfologische 

kenmerken worden door meer dan de helft van de presentoren gebruikt. De morfologische 

kenmerken mogen dan misschien wel wat minder sterk in aantal zijn, ze treden dus wel 
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degelijk vrij regelmatig op in ons corpus van Vlaamse radioprogramma’s. Wat de 

radiopresentatoren precies aanzet om deze meer opvallende kenmerken te gebruiken, zullen 

we in het vijfde hoofdstuk bekijken, waarin het fenomeen ‘code-switching’ centraal staat.  

 

4.2.2 De minst gebruikte kenmerken  
 

Na enkele van de meest populaire kenmerken besproken te hebben, schakelen we in deze 

paragraaf over naar de minst gebruikte kenmerken. Tabel 5 geeft een overzicht van alle 

kenmerken9 die door geen enkele radiopresentator werden gebruikt:  

 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 0 RADIOPRESENTATOREN 
Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie Fonologie 

Afwijkende bezittelijke vnw Morfologie 

Afwijkende meervouden Morfologie 

Hypercorrecties Lexicon 

Gebruik van vanals i.p.v. zodra  Lexicon 

Fout tegen het enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen Lexicon 

Hulpww moeten in hypothetische zinnen Syntaxis (1) 

Voorzetsels i.p.v. achterzetsels Syntaxis (1) 

Beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord Syntaxis (1) 

Gebruik van het congruerend voegwoord Syntaxis (2) 

Rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet Syntaxis (2) 

 

Tabel 5: Kenmerken gebruikt door geen enkele radiopresentator  

Hoewel we in de vorige paragraaf hebben gezien dat verschillende fonologische, 

morfologische en lexicale kenmerken heel populair waren bij de radiopresentatoren, blijkt nu 

uit bovenstaande tabel dat enkele van die kenmerken zelden of nooit voorkomen in ons 

corpus. Zo zien we dat maar liefst 1 fonologisch, 2 morfologische en 3 lexicale kenmerken 

door geen enkele presentator worden gebruikt. De afwezigheid van deze kenmerken kan 

onder meer verklaard worden door het feit dat ze een andere status hebben dan bijvoorbeeld 

de kenmerken uit tabel 3. De bovenstaande fonologische, morfologische en lexicale 

kenmerken zullen immers veel vlugger gekwalificeerd worden als ingrediënten van tussentaal 

dan de kenmerken die in tabel 3 te vinden zijn. Zo zal het gebruik van progressieve 

assimilatie meer in het oog springen dan de meer spreektalige kenmerken zoals bijvoorbeeld 

de h-procope of het gebruik van der. Bovendien zullen enkele kenmerken uit tabel 5 nog 

vlugger als tussentalig en zelfs als dialectisch ervaren worden dan de tussentalige kenmerken 

die we in de vorige paragraaf hebben besproken. Zo gaan we er bijvoorbeeld van uit dat het 

gebruik van het bezittelijke voornaamwoord under nog meer in het oog springt dan het 

gebruik van het pronomen ge, omdat het veeleer als een dialectisch dan een tussentalig 

kenmerk beschouwd wordt. Aangezien de vorige paragraaf duidelijk heeft gemaakt dat de 

                                                           
9  Voorbeelden van deze kenmerken zijn te vinden in het derde hoofdstuk. 
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radiopresentatoren vooral gebruik maken van de minder opvallende tussentalige kenmerken, 

is het dan ook niet verwonderlijk dat de meer opmerkelijke, regionale vormen niet aanwezig 

zijn in ons corpus.  

Verder blijkt uit tabel 5 ook nog dat maar liefst vijf van de minst gebruikte kenmerken van 

syntactische aard zijn. Wanneer we bovendien bekijken welke kenmerken er door minder dan 

de helft van de presentatoren worden gebruikt, lijken de syntactische kenmerken opnieuw in 

de meerderheid te zijn:  

 

CATEGORIE  
KENMERKEN DOOR MINDER DAN 

DE HELFT GEBRUIKT  

Fonologie 3 kenmerken 

Morfologie 2 kenmerken 

Lexicon 6 kenmerken 

Syntaxis 11 kenmerken 

 
Tabel 6: Kenmerken gebruikt door minder dan vier radiopresentatoren  

Bovenstaande tabel geeft dus duidelijk aan dat de syntactische kenmerken het minst populair 

zijn bij de radiopresentatoren. Van de 22 kenmerken die door minder dan 4 presentatoren 

worden gebruikt, zijn er maar liefst 11 van syntactische aard. Toch dienen deze gegevens wat 

genuanceerd te worden. Hoewel het merendeel van de minst gebruikte tussentalige 

kenmerken uit de categorie syntaxis komt, zijn er namelijk toch nog 14 syntactische 

kenmerken die wel door minstens 4 radiopresentatoren gebruikt worden. Het is dus met 

andere woorden niet makkelijk om uit te maken of de syntactische ingrediënten van tussentaal 

wel degelijk de minst populaire kenmerken uit ons corpus zijn. De gegevens over de 

syntactische kenmerken in ons corpus zijn dus erg onduidelijk. Die onduidelijkheid is 

waarschijnlijk te wijten aan het feit dat we de lijst met syntactische kenmerken vrij ruim 

hebben opgevat. Die syntactische lijst bevat immers maar liefst 25 kenmerken, wat sterk 

contrasteert met fonologische, morfologische en lexicale lijsten die veel minder uitgebreid 

zijn. Doordat de lijst met syntactische kenmerken vrij omvangrijk is, is de kans natuurlijk 

groter dat niet alle genoemde kenmerken aanwezig zijn in ons corpus.   

 

Samengevat mogen we er dus van uitgaan dat de radiopresentatoren vooral gebruik maken 

van de onopvallende of tertiaire kenmerken van tussentaal (cf. ook 1.2.3.3). Zo zagen we 

bijvoorbeeld dat de kenmerken die niet uitsluitend in tussentaal voorkomen het vaakst 

opduiken in ons corpus, terwijl de meer opvallende, dialectische kenmerken in veel mindere 

mate aanwezig zijn. Hieruit blijkt dus dat de meeste presentatoren over het algemeen de 

(informele) standaardtaal hanteren. Dit sluit echter niet uit dat er hier en daar toch enkele 

tussentalige kenmerken te vinden zijn in ons corpus. Bij welke radiopresentatoren er het 

meest en het vaakst tussentaal te horen is, bekijken we in een volgende paragraaf.  
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4.3 De radiopresentatoren en hun tussentaal  
 

Uit bovenstaande gegevens is gebleken dat niet alle radiopresentatoren even gretig gebruik 

maken van tussentaal. Sommige omroepmedewerkers zullen immers veel meer en veel 

vlugger enkele tussentalige kenmerken in hun discours stoppen dan andere. Waarom bepaalde 

presentatoren vaker gebruik maken van tussentaal zullen we in deze paragraaf onderzoeken. 

Hiervoor bekijken we eerst bij welke radiopresentatoren er het meest tussentaal te vinden is 

en bij welke het minst. Daarna proberen we aan deze verschillen enkele korte verklaringen te 

geven, die in het vijfde hoofdstuk verder zullen worden uitgewerkt.    

Onderstaande tabel geeft ons een volledig overzicht van de meest en minst tussentalige 

radiopresentatoren:  

 

RADIOPRESENTATOR  TUSSENTAAL  

Ann Van Elsen 11,47 % 

Christel Van Dyck 9,30 % 

Luk Alloo 8,19 % 

Tomas De Soete 6,36 % 

Bram Vandendriessche 6,13 % 

Dave Peters 5,77 % 

Sofie Lemaire 5,25 % 

Linde Merckpoel 4,18 % 

 

Tabel 7: Overzicht van tussentaal bij de radiopresentatoren 

Bovenstaande tabel geeft zonder enige twijfel aan dat Ann Van Elsen het vaakst gebruik 

maakt van tussentaal. Met een totale score van 11,47 % gebruikt zij in haar presentatie 

immers de meeste tussentalige kenmerken. Dat totaalcijfer contrasteert bovendien sterk met 

de score van haar medepresentator Dave Peters, die maar liefst de helft minder tussentaal 

gebruikt dan z’n collega Ann. Hoewel ze dus beiden hetzelfde programma presenteren, zijn er 

blijkbaar toch grote verschillen in hun taalgebruik. Deze discrepanties kunnen we mogelijk 

verklaren doordat de twee presentatoren een verschillende opleiding en carrière hebben 

doorlopen. Zo is Ann na haar jaar als Miss België in 2002 meteen aan haar carrière in de 

media begonnen. Na haar Missjaar presenteerde ze immers het ene programma na het andere 

zonder daar eigenlijk een echte opleiding voor te hebben gevolgd. Ze heeft dus met andere 

woorden minder ervaring dan haar collega Dave en daardoor bestaat de kans dat ze - zeker in 

spontane situaties - vlugger zal vervallen in tussentaal.  

 

Daarnaast toont de bovenstaande tabel aan dat de totaalcijfers van de Radio 2-presentatoren 

Christel Van Dyck en Luk Alloo wel vrij dicht bij elkaar liggen. Hun score van respectievelijk 

9,30 % en 8,19 % wijst er bovendien op dat ook zij heel wat tussentalige kenmerken 
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integreren in hun discours. Dat beide presentatoren regelmatig gebruik maken van tussentaal 

heeft waarschijnlijk voor het grootste deel te maken met de aard van hun programma. Christel 

en Luk presenteren immers een praatprogramma waarin de geïnterviewde personen niet altijd 

perfect Standaardnederlands praten. Dit zorgt ervoor dat de presentatoren zelf ook 

gemakkelijker zullen overschakelen naar een informele variëteit zoals tussentaal.  

 

Ook de scores van Studio Brussel-presentatoren Bram Vandendriessche en Sofie Lemaire 

liggen dicht bij elkaar. Uit hun totaalcijfers van respectievelijk 6,13 % en 5,25 % blijkt 

bovendien dat beide presentatoren vrij weinig gebruik maken van tussentaal. De geringe 

aanwezigheid van tussentalige kenmerken kan opnieuw verklaard worden door de aard van 

het programma. In De Wereld Van Sofie gaan Bram en Sofie immers dieper in op enkele 

actuele thema’s en interessante weetjes, waardoor het programma toch een zekere 

informatieve inslag vertoont. Aangezien die informatie begrijpelijk moet zijn voor de 

luisteraar zullen de presentatoren hun programma voornamelijk in de standaardtaal brengen 

en bijgevolg minder makkelijk overschakelen naar tussentaal. 

 

Het taalgebruik van Tomas De Soete en zijn sidekick Linde Merckpoel vertoont ten slotte 

heel wat meer verschillen. Uit bovenstaande tabel blijkt immers dat Tomas met een score van 

6,36 % veel meer tussentaal gebruikt dan z’n collega Linde, die met een score van 4,18 %  op 

de laatste plaats strandt. Het feit dat Linde veel minder tussentalige kenmerken gebruikt dan 

Tomas heeft vooral te maken met haar rol in het programma. Zij concentreert zich immers in 

de eerste plaats op de actualiteit, waardoor haar rol vaak beperkt blijft tot het presenteren van 

nieuwsfeiten en dat gebeurt natuurlijk in de standaardtaal. Tomas heeft daarentegen een veel 

uitgebreidere rol en komt bijgevolg vaker aan bod in het programma. Bovendien heeft hij 

regelmatig contact met z’n luisteraars, waardoor hij veel makkelijker dan Linde zal 

overschakelen naar tussentaal.   

 

Samengevat blijkt dus dat niet alle radiopresentatoren in dezelfde mate gebruik maken van 

tussentaal. De verklaringen die we hiervoor gegeven hebben zijn echter tentatief en niet 

exhaustief. Daarom gaan we in het vijfde hoofdstuk dieper in op het fenomeen ‘code-

switching’ en bekijken we in detail enkele corpusvoorbeelden, die ons duidelijk zullen maken 

waarom de presentatoren overschakelen naar een andere taalvariëteit.  
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5 CODE-SWITCHING OP DE RADIO  
 

In het vorige hoofdstuk kregen we een uitgebreid overzicht van de verschillende tussentalige 

kenmerken die regelmatig door de Vlaamse radiopresentatoren worden gebruikt. In dit vijfde 

hoofdstuk proberen we te verklaren waarom de omroepmedewerkers gebruik maken van deze 

tussentaalkenmerken. Zorgen bijvoorbeeld bepaalde situaties of bepaalde gesprekspartners 

voor een bepaald soort taalgebruik? Kortom: welke factoren zetten de radiopresentatoren 

ertoe aan om over te schakelen naar een andere variëteit dan de standaardtaal? Om te 

beginnen gaan we dieper in op het fenomeen code-switching en bekijken we wat hier precies 

onder verstaan wordt. Vervolgens geven we een overzicht van de verschillende redenen 

waarom er aan code-switching gedaan wordt. Dat overzicht zal ten slotte geïllustreerd worden 

aan de hand van enkele fragmenten uit ons corpus.  

 

5.1 Wat is code-switching? 
 

De laatste jaren wordt in de sociolinguïstiek veel aandacht besteed aan het fenomeen code-

switching, dat door Giesbers (1989: 1) gedefinieerd wordt als “het door eenzelfde persoon 

afwisselend gebruiken van twee of meer talen en/of taalvariëteiten binnen één 

communicatieve situatie”. Een taalgebruiker beheerst dus met andere woorden niet één, maar 

wel verschillende codes en heeft bijgevolg de mogelijkheid om in bepaalde situaties van de 

ene naar de andere code over te schakelen.   

In de meeste onderzoeken over codewisseling wordt vooral de nadruk gelegd op het wisselen 

tussen verschillende talen, ook wel intertalig code-switchen genoemd. Wardhaugh (2000: 87) 

onderzocht bijvoorbeeld het taalgebruik in twee- en meertalige gemeenschappen en kwam tot 

de conclusie dat elke code er zijn eigen functie heeft. Zo wordt bijvoorbeeld in Zwitserland in 

de meest formele situaties het Standaardduits gebruikt, terwijl in alle andere omstandigheden 

de voorkeur wordt gegeven aan het Zwitserduits.  

In tegenstelling tot de intertalige code-switching, is het aantal onderzoeken naar intratalig 

code-switchen of het wisselen tussen verschillende variëteiten van één taal, vrij gering. 

Hoewel de huidige Vlaamse taalsituatie zich bijvoorbeeld uitstekend zou lenen tot dit soort 

onderzoek, moet Jaspers (2001: 136-137) toch vaststellen dat het aantal studies naar 

codewisseling tussen het Standaardnederlands en tussentaal beperkt is:  

 
“Het valt eveneens te verwachten dat het gebruik van tussentaal niet uitsluitend is maar dat het deel 
uitmaakt van een talig repertoire waartoe ook de standaardtaal kan behoren. Het is niet 
verwonderlijk dat het code-wisselen of code-mixen dat zo’n repertoire meebrengt geen topos is in 
het tussentaal-discours, omdat het gebruik van verschillende codes binnen een formele of 
informele situatie ‘onzuiver’ is wanneer men die formele en informele situaties al heeft bedacht 
met één taalvariant die ‘zuiver’ moet blijven.” (Jaspers 2001: 136-137)  
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Volgens Jaspers gaan verschillende taalkundigen er dus van uit dat de standaardtaal 

gereserveerd is voor formele aangelegenheden, terwijl het dialect de variëteit is van de 

informele communicatie. In zo’n model is er dus met andere woorden geen plaats voor 

codewisseling, waardoor onderzoek vaak uitbleef. De laatste jaren blijkt hier echter 

verandering in te komen. In 2004 bestudeerde Walraet bijvoorbeeld het taalgebruik van 

enkele Vlaamse leerkrachten en concludeerde hij dat ze tijdens hun lessen voortdurend 

switchen tussen standaardtaal en tussentaal (De Caluwe 2006b: 27). Enkele jaren later besloot 

ook De Ridder (2007) zich toe te leggen op het fenomeen en hij onderzocht daarom de 

codewisseling in het fictieve reportageprogramma In De Gloria. Uit deze twee onderzoeken is 

bovendien gebleken dat de intratalige codewisseling weinig of niet verschilt van de 

intertalige. Zo kenmerkt de intratalige code-switching zich immers ook door een functionele 

scheiding tussen de verschillende taalvariëteiten. In Vlaanderen vervult de standaardtaal 

bijvoorbeeld een andere functie dan tussentaal, die op haar beurt dan weer een verschillende 

functie inneemt ten opzichte van het dialect.  

 

Naast het onderscheid tussen intertalig en intratalig code-switchen, wordt in de literatuur vaak 

ook de nadruk gelegd op het verschil tussen situationele en metaforische code-switching. Bij 

situationele codewisseling zou het taalgebruik veranderen naargelang de situatie waarin men 

zich bevindt (Giesbers 1989: 3). Een gesprek tussen werkgever en werknemer zal 

bijvoorbeeld in de standaardtaal gebeuren, terwijl een conversatie tussen diezelfde werknemer 

en een vriend in een veel informelere variëteit zal verlopen.  

Bij metaforische codewisseling zou het taalgebruik dan weer sterk afhangen van het gevoel 

dat iemand heeft over een bepaalde situatie. In dit geval wisselt de spreker van code wanneer 

hij of zij de situatie herdefinieert (Wardhaugh 2000: 103). Er is dus met andere woorden geen 

sprake van een nieuwe situatie, maar wel van een “doorbreking van een door de spreker en 

hoorder aangenomen norm” (Giesbers 1989: 3). Een gesprek tussen vreemden zal 

bijvoorbeeld in eerste instantie als ‘formeel’ aangevoeld worden en bijgevolg in de 

standaardtaal verlopen. Wanneer deze personen elkaar echter beter leren kennen, zullen ze de 

situatie vervolgens herdefiniëren als ‘informeel’ en dus ook overschakelen naar een 

informelere variëteit zoals tussentaal (De Ridder 2007: 73). Een ander voorbeeld van 

metaforische code-switching wordt gegeven door Blom en Gumperz (1972), die de 

codewisseling tussen het Bokmål en Ranamål in het Noorse Hemnesberget onderzochten. 

Hiervoor analyseerden ze onder andere de interacties tussen de gemeenteambtenaren en de 

inwoners, waaruit bleek dat begroetingen in het lokale dialect (Ranamål) gebeuren, terwijl de 

administratieve zaken besproken worden in de standaardtaal (Bokmål) (Nilep 2006: 8).  

Samengevat blijkt dus dat bij situationele code-switching de wisseling afhangt van de situatie, 

terwijl metaforische code-switching door de sprekers zelf wordt gestuurd. Ondanks deze 

verschillen willen we er toch op wijzen dat de grens tussen beide soorten codewisseling vaak 

heel vaag is:  
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“Overigens is de grens tussen beide soorten code-switching bij Gumperz niet scherp getrokken, 
omdat, aldus Blom en Gumperz, er ook sprake is van situationele code-switching, als een van de 
gespreksdeelnemers zelf de situatie opnieuw definieert, met andere woorden situationele code-
swichting is niet alleen een reactie op een wijziging van de situatie, maar kan in feite, net als 
metaforische code-switching, geïnitieerd zijn door een spreker.” (Giesbers 1989: 3)   

 

Het verschil tussen situationele en metaforische codewisseling blijkt dus met andere woorden 

niet altijd even duidelijk te zijn. Om verwarring te voorkomen, zullen we dit onderscheid in 

ons onderzoek dan ook buiten beschouwing laten.  

 

In wat volgt zullen we vooral de nadruk leggen op intratalige code-switching. We zullen 

namelijk bekijken in welke situaties de radiopresentatoren overschakelen van de standaardtaal 

naar tussentaal. We gaan dus met andere woorden op zoek naar de redenen waarom de 

omroepmedewerkers in bepaalde gevallen gebruik maken van tussentalige kenmerken.  

 

5.2 Radiopresentatoren en code-switching 
 

Nu we enkele algemene inzichten over code-switching bekeken hebben, gaan we in deze 

paragraaf dieper in op de redenen waarom er in bepaalde contexten geswitcht wordt van de 

ene variëteit naar de andere. We proberen hier dus met andere woorden te verklaren wat de 

radiopresentatoren aanzet om een andere, informelere variëteit te hanteren dan het ‘verplichte’ 

Standaardnederlands. In de literatuur onderscheidt men meestal allerlei verschillende redenen 

waarom aan code-switching gedaan wordt. Deze motiveringen blijken echter soms heel dicht 

bij elkaar te liggen, waardoor er vaak verwarring ontstaat. We hebben er dan ook voor 

gekozen om deze redenen niet zomaar over te nemen, maar we probeerden er een zekere 

hiërarchie in te ontdekken. We besloten dus om een nieuwe categorisering te maken en 

stelden hierin de factor ‘afstand’ centraal. Het blijkt immers dat de keuze voor een bepaalde 

taalvariëteit vaak afhangt van de afstand die er tussen de verschillende gesprekspartners 

bestaat. Hoe kleiner de afstand tussen de sprekers, hoe groter de kans dat de communicatie in 

een informele taalvariëteit zal verlopen. Is de afstand tussen de sprekers echter groter, dan zal 

het gesprek logischerwijs in een formele variëteit plaatsvinden.  

De vraag is nu natuurlijk hoe die afstand tussen de verschillende gesprekspartners precies 

bepaald wordt en welke factoren er dus voor zorgen dat een taalgebruiker overschakelt naar 

een andere variëteit. Ten eerste hangt de afstand vaak sterk af van de situatie waarin de 

sprekers zich bevinden. In informele situaties zal de kloof tussen de gesprekspartners immers 

kleiner zijn dan in formele situaties, waardoor ze ook vlugger geneigd zullen zijn om een 

informele variëteit zoals tussentaal te gebruiken.  

Ten tweede wordt de afstand tussen de sprekers vaak ook emotioneel bepaald. Iemand die zijn 

emoties toont, verkleint immers de afstand tussen zichzelf en zijn gesprekspartner en zal dus 

ook gemakkelijker overschakelen naar tussentaal.  
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Ten slotte kan de afstand tussen de verschillende sprekers ook narratief of tekstueel bepaald 

worden. Een verandering van de tekstsoort of het discourse-type kan de afstand tussen de 

sprekers immers vergroten of verkleinen en beïnvloedt dus bijgevolg ook hun taalgebruik.   

 

Hieruit blijkt dus dat drie belangrijke factoren het taalgebruik van een spreker kunnen 

beïnvloeden. In wat volgt gaan we dieper in op deze verschillende factoren en bespreken we 

ter illustratie enkele passages uit onze radioprogramma’s.  

 

5.2.1 Situationele codewisseling10  
 

Een eerste belangrijke reden waarom sommige sprekers overschakelen naar een andere 

taalvariëteit is omdat ze hun taalgebruik willen aanpassen aan de aard van de situatie. Zo 

zagen we hierboven al dat in informele situaties de voorkeur wordt gegeven aan tussentaal, 

terwijl in formele situaties veeleer geopteerd zal worden voor de standaardtaal. In informele 

situaties is de afstand tussen de gesprekspartners immers relatief klein, waardoor ze vlugger 

zullen overschakelen naar een informele taalvariëteit. In formele situaties is de kloof tussen de 

verschillende sprekers echter groter, waardoor de voorkeur veeleer zal uitgaan naar de 

standaardtaal. Er zijn twee belangrijke factoren die de formaliteit of informaliteit van een 

situatie kunnen bepalen. Ten eerste speelt het gespreksonderwerp hierin een heel belangrijke 

rol. Zo zullen serieuze en informatieve onderwerpen bijvoorbeeld in de standaardtaal 

besproken worden, terwijl minder zware onderwerpen veeleer in tussentaal zullen worden 

behandeld.  

De tweede belangrijke factor die de (in)formaliteit van de situatie kan bepalen, is het 

taalgebruik van de gesprekspartner. Wanneer bijvoorbeeld één van de gesprekspartners beslist 

om tussentaal te praten, creëert hij of zij immers een informele situatie, waardoor de andere 

spreker vaak ook zal overschakelen naar tussentaal. Dit fenomeen wordt gedefinieerd als 

‘talige accommodatie’ en werd al uitgebreid beschreven door Giles & Smith (1979). In de 

meeste gevallen zullen taalgebruikers proberen om dezelfde taal of taalvariëteit te spreken als 

hun gesprekspartners (convergentie). Zo kan een spreker er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn 

accent of spreektempo af te stemmen op dat van zijn toehoorder. Door zich talig te 

accommoderen aan zijn publiek, slaagt een taalgebruiker er immers in om de sociale afstand 

tussen zichzelf en zijn gesprekspartner te verkleinen. Sprekers kunnen er echter ook voor 

kiezen om in hun eigen taal of taalvariëteit verder te communiceren en zich dus niet aan te 

passen aan het taalgebruik van hun gesprekspartners (divergentie). Op die manier distantiëren 

ze zich van hun toehoorders en vergroten ze bovendien de sociale afstand tussen zichzelf en 

de overige gespreksdeelnemers (Giles & Smith in Bell 1984: 162).  

 

                                                           
10

 Met situationele codewisseling bedoelen we dat het overschakelen naar een andere taalvariëteit vaak afhangt 
van de aard van de situatie. Er wordt hier dus met andere woorden geen verder onderscheid gemaakt tussen 
metaforische en situationele codewisseling (cf. 5.1).  
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5.2.1.1 Enkele corpusvoorbeelden: situationele codewisseling en het gespreksonderwerp 
 

Uit onze analyse van de vier radioprogramma’s is gebleken dat het gespreksonderwerp vaak 

een invloed heeft op het taalgebruik van de radiopresentatoren. Zo valt het bijvoorbeeld op 

dat in de gemoedelijke gesprekjes tussen de presentatoren onderling vaak tussentaal te horen 

is, terwijl de presentatie van informatieve zaken en nieuwsfeiten hoofdzakelijk in 

standaardtaal gebeurt. Een verandering van het gespreksonderwerp gaat dus met andere 

woorden vaak gepaard met een verandering in het taalgebruik. Hieronder geven we ter 

verduidelijking enkele voorbeelden uit ons corpus.  

 

� Voorbeeld 1: De Ann & Dave Show – 15 oktober 2009 

 

Aan het begin van hun programma praten Ann en Dave vaak over de gebeurtenissen die ze 

recentelijk hebben meegemaakt. In onderstaande passage hebben ze het bijvoorbeeld over 

Dave’s afwezigheid van de voorbije dagen. Wegens de informaliteit van het 

gespreksonderwerp zijn er in deze conversatie verschillende tussentalige kenmerken te 

vinden:  

 

Ann:  Alé, jong. Eel de week wordt ier Ann en Dave gezongen en dan staade ier 
gelijk  ne pineut, ja ja. 

Dave:   Ik kan je zeggen Van Elsen, ‘k heb 3 dagen mijn bakkes moeten houden. 
Ann:   ‘k Moet zeggen, ge ziet er 5 kilo lichter uit. 
Dave: ‘k Ga m’n schade inhalen jongen. Ja hoe komt dat?  Dad is zo’n virus. Dad 

heb je dan in je maag zitten en dat legt je eetlust 3 dagen stil. Da ’s heel 
vreemd. Dus 3 dagen loop je rond met ’t gevoel ik heb hier net 25 miljoen 
Bicky Burgers opgegeten, maar et is niet zo, want j’ ebt  zelfs nog geen wortel 
op. Beetje soep en dat is het dan. 

Ann:  Dan moete nu vooral heel goed oppassen e. Da ge nu nie denkt van ja der is 5 
kilo af, nu kunnen we beginnen vreten e.  

Dave:  ‘k Heb al ne Cola-Light gepakt, Van Elsen. Goeiemorgen, we zijn 
vertrokken , eerst die Bouvier... hum hum. Hij is weg. Goeiemorgen.  

 
Wanneer Ann en Dave later in die uitzending de krantenkoppen overlopen, gebeurt dat echter 

niet in tussentaal. Het gespreksonderwerp is hier immers veel formeler en serieuzer geworden 

en in zulke situaties is nu eenmaal het Standaardnederlands op z’n plaats:  

 

Dave:   Texas en Black Eyed Boy. Ja ja, wat staat er in de kranten, la Ann Van Elsen?  
Ann:  Ja, nog heel veel te doen over de plotse dood van wielrenner Frank 

Vandenbroucke. Blijft ons beroeren. Het Nieuwsblad heeft trouwens een 
journalist naar Senegal gestuurd, die et daar allemaal een beetje probeert uit te 
pluizen want daar ter plaatse in Senegal... Ja, zijn ze der wel een beetje 
doofpotachtig over.  

Dave:  Alé, hoe bedoel je? 
Ann:  Ja, ‘k wil maar zeggen, ze zijn karig met informatie, willen eigenlijk zo snel 

mogelijk et hele verhaal vergeten... 



59 

 

Dave:  Degoutant pandje ook waar hij ligt e? Vergeelde muren, echt zo een hut.  
Ann:  Ja, ’t is...’t Zijn bizarre taferelen. En euh de Senegalese politie eeft ondertussen 

wel 3 mensen opgepakt, waaronder de vrouw met wie Vandenbroucke ’t laatst 
gezien is. Volgens et Nieuwsblad is et een prostituee die elke avond in één of 
andere kroeg, discotheek zo wat euh op zoek gaat naar blanke mannen met een 
geweldig dikke portefeuille. En die prostituee zou Vandenbroucke hebben laten 
stikken in zijn braaksel, ma tijdens de autopsie zijn der wel geen sporen van 
geweld gevonden.  

 

Uit bovenstaande passages blijkt dus dat het gespreksonderwerp een grote invloed heeft op 

het taalgebruik van de presentatoren. Zo zien we bijvoorbeeld dat in gemoedelijke gesprekjes 

de voorkeur wordt gegeven aan tussentaal, terwijl informatieve onderwerpen normalerwijs in 

de standaardtaal worden besproken. Toch vonden we in ons corpus ook een voorbeeld dat 

deze redenering op het eerste gezicht lijkt tegen te spreken. In de onderstaande passage zien 

we namelijk dat niet alle nieuwsfeiten in het Standaardnederlands worden gepresenteerd:   

 

� Voorbeeld 2: De Ann & Dave Show – 17 november 2009  

 

Dave:  […] Goed, Kim Gevaert hadden we ’t daarnet over en Tia Hellebaut ontvangen 
op et Koninklijke Paleis, beiden allebei in de adelstand verheven en dieje 
kleine van Kim, mooi, mooi, mooi…Vince, die staat op de cover onder andere 
van et Belang, ‘k eb ’t ier voor me liggen en die kijkt zo met ver opengesperde 
ogen in de camera, in de lens, kijk ‘s. 

Ann:  Ja, ‘k vin ’t gewoon straf, van heel et gezelschap is hij de enige die toch direct 
da contact met die camera eeft e? Da belooft. 

Dave:  Jan Becaus, beware, als er nog een nieuwsanker nodig is, dieje Vince, die gaat 
dad allemaal wel euh… Da gaad allemaal wel lukken. Hij heeft naar ’t schijnt 
ook de vloer bevuild daar.  

Ann:  Ja, hij heeft et euh protocol helemaal aan z’n laars geveegd, want euh wad is er 
gebeurd op et ogenblik da ze binnen kwamen en werkelijk de begroeting met 
de koning? Ja, dan euh werd et Vince allemaal ietske te veel en kwam et 
pappeke terug naa boven.  

 

In het bovenstaande fragment overlopen Ann en Dave opnieuw enkele nieuwsfeiten. Het valt 

echter op dat ze deze keer veel meer tussentalige kenmerken gebruiken dan in het vorige 

voorbeeld. De informatieoverdracht gebeurt hier dus met andere woorden niet in het 

verwachte Standaardnederlands, maar wel in tussentaal. Dit verschil in taalgebruik heeft hier 

duidelijk te maken met de verschillende aard van de informatieoverdracht. In het eerste 

voorbeeld wordt immers een serieus onderwerp besproken (de dood van wielrenner Frank 

Vandenbroecke), terwijl in het tweede voorbeeld veeleer een fait divers behandeld wordt (de 

fotogenialiteit van het zoontje van Kim Gevaert). Hieruit blijkt dus opnieuw dat het 

taalgebruik van de presentatoren vaak afhangt van het gespreksonderwerp. Serieuze zaken 

worden immers meestal in het Standaardnederlands gepresenteerd, terwijl minder zware 

onderwerpen soms in tussentaal worden gebracht.  
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� Voorbeeld 3: En Nu Serieus! – 10 oktober 2009  

 

Ook in deze aflevering van En Nu Serieus! zien we dat het taalgebruik van de presentatoren 

beïnvloed wordt door de aard van het gespreksonderwerp. In het onderstaande fragment 

hebben presentatoren Luk en Christel een gesprek met weerman Frank Deboosere. In het 

eerste deel van de conversatie wordt voornamelijk gefocust op de wekelijkse 

weersvoorspelling van Frank, waardoor we te maken krijgen met een vrij formele situatie. Het 

formele en informatieve karakter van dit gesprek zorgt er bijgevolg voor dat er in het begin 

van de conversatie vooral standaardtaal gesproken wordt (cf. fragment 1). Wanneer het 

weerpraatje echter is afgelopen, proberen Christel en Luk nog iets meer te weten te komen 

over het nieuwe boek van Frank. Dit deel van het gesprek bevat duidelijk veel meer 

tussentalige kenmerken dan het eerste deel. De wijziging van het gespreksonderwerp zorgt er 

dus met andere woorden voor dat de conversatie een informeel karakter krijgt, wat de 

radiopresentatoren bijgevolg aanzet om over te schakelen naar een informele taalvariëteit (cf. 

fragment 2):   

 

Fragment 1 
 
Christel:  Alweer wateroverlast, Frank? 
Frank:  Euh ja ja ja, ook afgelopen nacht is er weer tussen 10 en 20 water per vierkante 

meter gevallen. Het goeie nieuws is dat het nu voorbij is, het rare nieuws is dat 
vorige week deze tijd dat we nog bezig waren over de droogte en dat er 
absoluut iets moest aan gebeuren.  

Christel:  Jij brengt ongeluk, Frank. 
Frank:  ’t Is heel raar e, wel nee, ik denk dat ik vanaf nu dat ik terug geluk breng, want 

de mensen die al die waterlanders hebben gezien, voor hen heb ik goed nieuws 
want euh de grootste nattigheid is nu toch wel voorbij.  

Christel:  Morgen toch opnieuw e? 
(weerpraatje) 

Christel:  Zijn we daar content mee mensen? Ja e?  
Frank:   Dat zal moeten. 
Luk:   Ik hoor maar één ding: frisse nachten, dus dat is een babyboom voor juli 2010. 

 

Fragment 2 
 
Christel:  Zeg Frank, ik had nu toch wel verwacht da jij je nieuwe boek ging mee hebben 

vandaag . 
[…] 

Luk:   Titel? Titel? 
Frank:  Wel, hoe sluit ik et weerbericht altijd af? En morgen ben ik er weer met meer 

weer. Awel, Meer Weer, dus euh... 
Luk:  Ma waarom eb je je titel nie gemaakt, Weer Meer Weer? 

[…] 
Luk:   En sta j’ op  de cover? 
Frank:   Ik sta zelfs op de cover, ja. 
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Luk:   Schitterend. Met snor? Met snor terug? 
Frank:   Nee nee nee. 
Christel:  En wa vo foto? 
Frank:   Euh, wa voor foto, euh gewoon... Gewoon zoals ik et weer presenteer. 
Christel:  Gefotoshopt? De rimpeltjes wa weg zo?  
  […] 
 

Aan het einde van het gesprek wordt Christel bovendien nog iets persoonlijker in haar vragen 

en ook hier zien we verschillende tussentalige kenmerken opduiken:   

 

Christel:  Frank, ge weet da wij jou heel graag zien e?  
Frank:   Ja.  
Christel:  W’ ebben daar een beetje aan gedacht bij de keuze van ons artiesten vandaag. 

Iemand waar jij een ongelooflijke boon voor hebt. J’ ebt em al gehoord 
vandaag, iets voor 9 en hij staat hier toch wel weer opnieuw zeker? Bart 
Herman. 

 
 

� Voorbeeld 4: Tomas Staat Op! – 20 oktober 2009 
 
Ten slotte blijkt ook uit deze aflevering van Tomas Staat Op! dat het taalgebruik van de 

radiopresentatoren vaak afhangt van het gespreksonderwerp. In de onderstaande passage 

overlopen Tomas en Linde de krantenkoppen van de dag en dat gebeurt logischerwijs in het 

Standaardnederlands:  

 

Linde:  MR wil van Reynders af. Dat staat in zo goed als alle kranten. Er is echt een 
soort van opstand tegen de voorzitter van MR. Reynders kreeg gisteren een 
brief van 37 mandatarissen van zijn partij en die zeggen dat Reynders te veel 
macht heeft omdat hij te veel jobs combineert. Hij is partijvoorzitter, 
vicepremier en minister van financiën, en ja, daardoor kan hij zijn job gewoon 
niet doen zeggen ze. Euh et zijn ook niet de minsten die dat zeggen. Er zit 
bijvoorbeeld ook een Louis Michel bij en een Charles Michel en er wordt nu 
dus gevraagd om nieuwe voorzittersverkiezingen te houden binnen de 2 
maanden. We zullen zien wat dat wordt. 

Tomas:  Als Didier Reynders niet meteen een nieuwe invulling voor z’n vrije tijd vindt, 
echt waar e, DJ Reynders.  Mag niet laten liggen, zou een geweldige top-DJ 
zijn, maar ja, afwachten dus...     

Linde:  Niet trainer, maar voorzitter Genk stapt op. Dat staat in De Morgen. Ja, 
voetbalploeg Genk heeft het lastig, stond gisteren al in de krant. Er werd 
gezegd dat de kop van trainer Hein Van Hazebroek zou moeten rollen, maar 
dat gebeurt nu niet en daarom nam nu de voorzitter ontslag. Ze gebruiken in 
Genk ook nog andere manieren om die ploeg te redden. Op de voorpagina van 
et Laatste Nieuws staat een priester die gisteren is langs geweest bij de ploeg 
om de duivel uit te drijven daar.  
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Later in de uitzending bespreken Tomas en Linde ook nog enkele artikelen uit een paar 

populaire tijdschriften. Elke dinsdag doorbladeren de twee presentatoren namelijk enkele 

boekjes, waarbij Tomas moet proberen om de titels van enkele opmerkelijke artikelen verder 

aan te vullen. We hebben hier dus met andere woorden nog steeds te maken met een zekere 

informatieoverdracht, maar het valt wel op dat de presentatoren in dit overzicht veel meer 

tussentalige kenmerken gebruiken dan in de vorige passage:  

 

Linde:    Herman Brusselmans ten slotte zoekt ... in Knokke. 
Tomas:  Amai, da ’s ver voor hem. Die verlaat echt nooit Gent. Euh, ja, zoekt 

echt verse rog? Zijn verloren gelopen hondje, want zou hij echt voor 
naar de evenaar rennen... Iemand die kan lezen? Iemand die em kent? 
Ik weet et nie, gezonde lucht? 

Linde:  Ja. Rust zoekt ij . Ja, ’t staat in Dag Allemaal. Euh, ja vanaf november 
gaat ij  een paar dagen per week in Knokke wonen. Ij  huurt daar een 
appartementje, daar wil ij  een beetje uitblazen, want ij  voelt zich de 
laatste tijd moe. 

Tomas:   Alé jong. Zot, ma da ’s echt op reis gaan voor Herman Brusselmans. 
Linde:   Hij houdt van Gent e? 
Tomas:  Ij  houdt vooral niet van op reis gaan, maar goed. Een heel erg 

goeiemorgen.  
 

Het verschil in taalgebruik tussen de twee bovenstaande passages heeft opnieuw te maken met 

de verschillende aard van het gespreksonderwerp. In het eerste fragment worden immers vrij 

serieuze nieuwsfeiten gepresenteerd, waardoor de presentatoren vooral gebruik zullen maken 

van het Standaardnederlands. In de tweede passage bespreken Tomas en Linde echter enkele 

minder serieuze onderwerpen en daardoor zullen ze ook vlugger geneigd zijn om tussentaal te 

gebruiken.  

 

5.2.1.2 Enkele corpusvoorbeelden: situationele codewisseling en accommodatie  
 

Niet alleen het gespreksonderwerp, maar ook het taalgebruik van de gesprekspartner zorgt 

soms voor een switch naar een andere taalvariëteit. Uit onze analyse van de vier 

radioprogramma’s is gebleken dat de omroepmedewerkers heel vaak overschakelen naar 

tussentaal om zich te accommoderen aan het taalgebruik van hun gesprekspartners. 

Voorbeelden waarin de presentatoren zich distantiëren van het taalgebruik van hun 

toehoorders waren echter niet aanwezig in ons corpus. De radiopresentatoren willen zich in de 

meeste gevallen immers associëren met hun communicatiepartners en verlaten daarom vaak 

de standaardtaal om vervolgens voort te gaan in de taalvariëteit van hun gesprekpartners.  
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� Voorbeeld 1: Tomas Staat Op! – 19 oktober 2009 

 

In het volgende voorbeeld heeft Tomas een telefoongesprek met één van z’n luisteraars. Aan 

het begin van dat gesprek praat hij vrij standaardtalig. Hij kent z’n gesprekspartner immers 

nog niet zo goed en probeert er dan ook kennis mee te maken:  

 

Patrick:  Ja ne goeiemorgen Tomas.  
Tomas:  Heel goeiemorgen Patrick. Alles oké met jou?  
Patrick:  Ja ze en met u ook? 
Tomas:  Zeer zeer voor de wind, ja alles oké. 
Patrick:  ‘k Ben echt blij da je terug bent.  
Tomas:  Is ’t waar Patrick? 
Patrick:  Jaat, ’k ben echt blij da je terug bent. 
Tomas:  ’t Is nie onder lichte dwang zo dat je dat zegt? Da ’s gemeend? 
Patrick:  Nee, nee, nee, echt niet en oe is ’t geweest? 
  […] 
 
Het valt wel op dat de luisteraar met wie Tomas belt, vrij zware tussentaal praat. Dit zorgt 

ervoor dat Tomas na verloop van tijd ook overschakelt naar deze informele taalvariëteit. 

Naarmate het gesprek vordert, zien we dan ook dat Tomas steeds meer tussentalige 

kenmerken in zijn discours stopt:  

 

Patrick:  Alé vooruit. En ebde gij geen last had van, van zo van insecten en zo? 
Tomas:  Ik ad een net e. Ik ad gelukkig een net. Ik ad permanent een net. ’t Is te zeggen 

van zodra de zon ondergaat want daarvoor steken ze nie en ik eb wel een paar 
keer gevraagd van ’t  is ier toch nie zo één mugske da dan gaat denken van 
jongens ik doe vandaag de vroege, ik begin der al aan, ma nee blijkbaar is et 
toch… 

Patrick:  Da mugske noemde Tomas? 
Tomas:  Nee nee, et vroege mugske. Nee nee, ma ik was goed beschermd. Dad is een 

voordeel... 
Patrick:  Ook tegen de zon? Geen last had van zonnebrand?  
Tomas:  Nee nee, daar ga ’k nu geen punt van maken, nee, dad is ’t minste, want ’t is 

overdreven zo... ’t Zonnetje schijnt daar aangenaam e, maar je moet wel weten, 
et regenseizoen gaat daar beginnen e. Dus dat merk je al, ’t was al eel geregeld 
bewolkt en af en toe een fikse regenbui en als ge dan die… als ge die kleien 
hutjes ziet, Patrick, en daar zo’n regentje op man, dad is et nie e. Dad is et 
echt nie oor. En wij als Vlamingen mè onzen baksteen in ons maag, jongens 
toch. Dad is echt om te huilen e, die spoelen gewoon weg die hutjes.  

  […] 

 

Dit fragment laat dus mooi zien hoe Tomas overschakelt van standaardtaal naar tussentaal om 

zich te accommoderen aan het taalgebruik van z’n gesprekspartner. We moeten echter wel 

opmerken dat dit niet de enige mogelijke reden is waarom de presentator aan codewisseling 

doet. De switch naar een informele taalvariëteit kan hier immers ook te maken hebben met de 

aard van het gespreksonderwerp. De conversatie concentreert zich immers vooral op Tomas’ 
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reiservaringen in Burundi, wat ervoor zorgt dat de situatie vlugger als informeel zal worden 

beschouwd. Verder kan de bovenstaande passage ook nog gezien worden als een voorbeeld 

van narratieve of tekstuele codewisseling (cf. 5.2.3). Tomas vertelt hier immers een verhaal en 

zal zijn luisteraars natuurlijk willen meenemen in z’n vertelling. Hij wil zijn publiek met 

andere woorden geboeid houden en schakelt daarom over naar een informele taalvariëteit.  

 

� Voorbeeld 2: En Nu Serieus! – 31 oktober 2009 

 

Ook Radio 2-presentatoren Christel Van Dyck en Luk Alloo schakelen in hun programma 

regelmatig over naar tussentaal. Deze switch heeft bovendien vaak te maken met het feit dat 

de presentatoren zich willen aanpassen aan het taalgebruik van hun gesprekspartners. In het 

onderstaande fragment hebben Christel en Luk een gesprek met televisiekok Piet 

Huysentruyt, die zeer zware tussentaal praat:  

 

Luk:  It’s in my face. OMC en How Bizar. En ja, tijd vo de eerste gast e. Ij  is broer, 
zoon, buurman, man, vader, professor, tuinman, schrijver, zanger, chauffeur, 
politicus en ook soms in z’n vrije tijd kok. Het fenomeen, Piet Huysentruyt. 
Kijk ‘s, we gaan even een korte enquête doen. Wie heeft thuis een boek van 
Piet Huysentruyt? Waar zijn de handen? Voila, 95 procent, Piet. Proficiat. Doet 
u da nog iets?  

Piet:   Euh, der kan toch nog wel wa bij denk ik.  
Luk:  Kijk, de commerçant is daar weer. Zeg, Piet, nieuwe Boekenbeurs en dan is er 

altijd een nieuw boek, van Piet Huysentruyt.  
Piet:   Ja SOS Piet 3 en ik moe zeggen dat euh... Goh, ze zijn allemaal goe, ma dit is 

toch wel de beste van de 3. 
Christel:  Da hadden we nie anders verwacht. Zeg, maar der wordt zoveel gesproken en 

geschreven over koken, er zijn ontelbare televisieprogramma’s. Kunnen we ’t 
nu nog altijd niet, Piet? 

Piet:   Euh, goh we kunnen et wel ma der zijn bepaalde dingen da we nog altijd niet 
kunnen.  

  […] 

 

In de bovenstaande passage zien we dat Piet aan het publiek wordt voorgesteld in (informele) 

standaardtaal. Ook de eerste vragen van het interview verlopen in die taalvariëteit. Wanneer 

de presentatoren echter merken dat Piet vrij zware tussentaal praat, proberen ze zich aan te 

passen aan zijn taalgebruik. Vooral bij Christel duiken er na verloop van tijd enkele 

tussentalige kenmerken op:  

 
Christel:  Ma oe kom ‘t dat we dat nie meer kunnen? Wordt da dan nie meer 

doorgegeven van moeder op dochter?  
Piet:   Euh, voila, ik zou bijna zeggen, kijk naar uzelf, weet je het zelf hoe da je een 

kotelet van uw mama geleerd hebt te bakken, dus euh... 
 […] 
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Christel:  Je begint zo wel een beetje een merk op jezelf te worden e. Goedele Liekens 
pikt een titel van jou. SOS Seks. Ik heb hier da nieuwe boek van Pol Van den 
Driessche, daar sta jij ook in e? 

Piet:   Ook al? 
Christel:  Ebt g’ em nog nie gelezen?  
  […] 
 
Luk:   Misschien een idee voor een nieuwe reeks. Zeg, Piet, w’ ebben nog een 

opdracht voor jou en niet van de  minste. 
Christel:  Jij staat erom bekend da je van alles iets kan maken e. W’ ebben ier gewoon ’s 

even... We hadden nie veel in huis, w’ ebben ier gewoon een aantal dingen... 
 […] 
Christel:  Daar is de keuken, Piet. Voila, da kan jij toch wel zeker? Jouw carrière is zo 

lang. Alé, ij eeft er geen goesting in e? We moeten ‘m een schop onder z’n 
achterste geven denk ik.  

 

Doordat Christel merkt dat Piet heel wat tussentalige kenmerken gebruikt, begint zij zelf ook 

wat tussentaliger te praten. Toch betekent dit niet dat het hele interview in tussentaal verloopt. 

In de meeste passages gebruiken de presentatoren immers de (informele) standaardtaal. Dit is 

echter niet verwonderlijk, want het interview moet natuurlijk nog altijd begrijpelijk blijven 

voor het publiek. In het Taalcharter van de VRT wijst Hendrickx (1998) er immers op dat het 

gebruik van informele variëteiten de communicatie in geen enkel geval in gevaar mag 

brengen (cf. 2.1.2).  

 

� Voorbeeld 3: En Nu Serieus! – 24 oktober 2009 

 

In het vorige voorbeeld zagen we hoe Christel en Luk overschakelen naar tussentaal om zich 

aan het taalgebruik van Piet Huysentruyt aan te passen. De onderstaande passage toont echter 

aan dat accommodatie niet altijd gepaard hoeft te gaan met een switch naar een informele 

taalvariëteit. Wanneer Christel en Luk immers de Nederlandse zangeres Ingrid Mank 

interviewen, gebruiken ze duidelijk veel minder tussentaal dan in hun gesprek met Piet 

Huysentruyt. Toch wil dit niet zeggen dat ze zich willen distantiëren van hun gesprekspartner 

of dat we te maken hebben met een formele situatie. Uit het fragment blijkt immers dat Ingrid 

zelf ook geen tussentaal praat, waardoor de twee radiopresentatoren ook minder geneigd 

zullen zijn om deze taalvariëteit te gebruiken:  

 

Christel:  Ingrid Mank en ook haar echtgenoot Hans Franken is erbij. Hans, kom er maar 
bij man. Waarom ga je nu plotseling lopen? Goeiemorgen.  

Ingrid:  Moeten wij samen delen met die microfoon? 
Christel:  Jij krijgt de microfoon en zo nu en dan mag hij ook iets zeggen.  
Ingrid:  Ah, wanneer ik dat beslis.  
Christel:  Zeg, altijd geschreven voor anderen en nu plotseling die beslissing van ‘k ga ’t 

zelf doen. Hoe komt et? 
 […] 
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Christel:  Ja een nummer van Will Tura. Zeg, hoe schrijf jij die nummers? Ga je echt zo 
’s ochtends aan de keukentafel zitten en jij begint eraan of... 

 […]  
Christel:  En et moet ook Vlaams klinken. ‘k Bedoel, der is toch een beetje verschil e, 

tussen de... 
Ingrid:  Ja ja, absoluut. En daar heb ik bijvoorbeeld met Clouseau heel veel moeite mee 

gehad in ’t begin, omdat ik toch een Nederlandse tongval had, zei ik 
bijvoorbeeld dingen... Ik word het niet gewoon bijvoorbeeld, dat zeggen wij 
niet, ik raak der nie aan gewend. Dus dan schreef ik dat bijvoorbeeld en dan zei 
Koen ja, zo zeggen wij dat nie. Dus ja, daar heb ik wel aan moeten wennen, 
maar inmiddels is dat wel gelukt. 

Luk:  Zeg Ingrid, wat zijn de ambities en de dromen over een paar jaar? Waar wil je 
staan? Woon je nog altijd in ons landje of... 
 
 

� Voorbeeld 4: De Wereld Van Sofie – 14 oktober 2009 

 

Ook wanneer de radiopresentatoren zich tot hun luisteraars richten, schakelen ze vaak over 

naar een informelere taalvariëteit. In bepaalde programma’s is het bijvoorbeeld de gewoonte 

om het publiek aan te zetten om te sms’en of te bellen en dat gebeurt vaak in tussentaal:  

 

Sofie:  J’ ebt et misschien al gehoord, ma Helmut Lotti is boos op de boekskes. Meer 
bepaald op Story, op Dag Allemaal en op et Laatste Nieuws, want hij vindt dat 
ze verglijden, dat hun manier van verslaggeving tegenwoordig fout is. […] 
Vinden jullie dat de boekjes te ver gaan euh en dat Helmut Lotti gelijk heeft? 
Euh dus als je tijd en goesting hebt, laat et mij dan even weten. Euh sms ja of 
nee, da’ s simpel, naar dewereldvansofie@stubru.be. Ah ja nee, da ’s om te 
mailen... Mail et naar dewereldvansofie@stubru.be of sms et naar 3123.  

 

� Voorbeeld 5: Tomas Staat Op! – 19 oktober 2009 

 

In het onderstaande fragment zien we dat ook Tomas geregeld overschakelt naar een 

informelere taalvariëteit wanneer hij zich rechtstreeks tot zijn luisteraars richt:  

 

Tomas:  […] voor alle mensen die denken van miljaarde, ’t is weer de Kevin die et 
ticket eeft, geen paniek, de hele dag geven we nog tickets voor Muse weg. En 
vooral vanavond luisteren naar Sam vanaf 6 uur, The Sound Of Sam, ij  geeft 
een Musepakket weg, bestaande uit een gesigneerd arttrack van et laatste 
album the Resistance, da ’s een poepchique box met euh de CD, een DVD, ne 
vinyl en een USB. Adden ze der nu nog een cassette bijgestoken, adden ze 
alle dragers van Altamira tot heden... Met daarop dat album The Resistance en 
één duoticket voor et concert en één T-shirt, dad is een beetje een speciaal 
ticket da we dan weggeven bij Sound Of Sam vanavond.   
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Uit bovenstaande passages blijkt dus dat Studio Brussel-presentatoren Sofie Lemaire en 

Tomas De Soete overschakelen naar tussentaal wanneer ze hun luisteraars toespreken. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat deze presentatoren er zich van bewust zijn dat het 

overgrote deel van hun luisteraars geen standaardtaal, maar wel tussentaal praat. Studio 

Brussel is immers een jongerenzender en voor vele Vlaamse jongeren is niet de standaardtaal, 

maar wel tussentaal de taal van de dagelijkse omgang (cf. 1.2.3.2). Om aan de verwachtingen 

van hun publiek te voldoen, gebruiken de presentatoren in deze passages bijgevolg wat meer 

tussentalige kenmerken.  

 

5.2.2 Emotionele codewisseling   
 

Ten tweede kan codewisseling ook veroorzaakt worden door de gevoelens of emoties van de 

spreker. Iemand die teleurgesteld, boos, verdrietig of gechoqueerd is, verkleint immers de 

afstand tussen zichzelf en zijn gesprekspartner en zal bijgevolg makkelijker overschakelen 

naar een informele taalvariëteit. Malik (1994) deed ook al onderzoek naar dit type 

codewisseling en definieert het fenomeen als volgt:   

 
“Sometimes when bilinguals are tired or lazy or angry the code-switching takes place. The 
speakers know that with some effort and time they can find the appropriate word or expression in 
the base language. Very often a bilingual speaker knows a word in both language X and language 
Y, but the language Y word is more available at that moment when speaking language X.” (Malik 
1994: 16)  

  
Hieruit blijkt dat een spreker die meerdere talen machtig is, in geëmotioneerde toestand de 

voorkeur zal geven aan één bepaalde taal of taalvariëteit. Aangezien in emotionele situaties de 

afstand tussen de gesprekspartners relatief klein is, zal die voorkeur logischerwijs uitgaan 

naar een informele taalvariëteit. De Ridder (2007: 80) voegt hier bovendien nog aan toe dat 

een taalgebruiker in emotionele situaties meestal zal opteren voor de taalvariëteit waarmee hij 

het meest vertrouwd is en die hij bijgevolg dus het best beheerst. Aangezien tussentaal de taal 

is die Vlamingen in spontane omstandigheden gebruiken, valt het ook te verwachten dat ze in 

emotionele situaties naar deze variëteit zullen overschakelen.  

 

5.2.2.1 Enkele corpusvoorbeelden 
 

Verschillende radiopresentatoren schakelen in emotionele situaties over naar een andere, 

informelere taalvariëteit. Vooral wanneer ze gechoqueerd zijn of kwaad worden blijkt 

tussentaal zeer populair te zijn. Dit wordt hieronder verduidelijkt aan de hand van enkele 

corpusvoorbeelden.   

 

 

 



68 

 

� Voorbeeld 1: De Ann & Dave Show – 19 november 2009 

 

Tijdens de Week van de Smaak schotelden Ann en Dave elkaar elke dag een speciaal 

streekgerecht voor. De presentatoren kregen de opdracht om deze streekproducten 

geblinddoekt te proeven, waarna ze moesten proberen te raden wat ze net in hun mond hadden 

gestopt. In deze aflevering verrast Ann haar co-presentator met Kempense balkenbrij, terwijl 

ze blijkbaar wel weet dat hij dit helemaal niet lust. Dave is hierdoor wat gechoqueerd en lijkt 

bovendien een beetje kwaad. Normaal gezien praat hij vrij verzorgd, maar wanneer hij 

(gespeeld) kwaad wordt, let hij minder op zijn taalgebruik en schakelt hij over naar tussentaal:  

 

Ann:  Awel, dan gaan ze eel… Ik denk da je ’t misschien zelfs wel kent, Kempense 
balkenbrij.  

Dave:   Is da echt balkenbrij? Da meende nie? 
Ann:   Ja, dad is balkenbrij.  
Dave:  Alé jong, mensen thuis, voor alle duidelijkheid, ik zit ier net te zeggen… Ja, ik 

kom van die streek en ik zeg dan van ’t is toch genen balkenbrij e want dat 
moet ik niet hebben e.  

Ann:   Ja waarom denkte dad ons Chantal heel ver weg ging lopen?  
Dave:  Alé jong, die zitten ier mè ne pokerface, ’t is zeker geen balkenbrij, wat is da? 

Da kennen wulle nie. Hier, Van Elsen, onwaarschijnlijk. 
Ann:  Kijk, dus euh ja, balkenbrij uit Kempenland ma we zullen ’t anders efkes 

beschrijven om et nog wa beter te laten gisten in uw maag. 
Dave:  Wacht nog ’s even, ‘k ga toch nog ’s even zeggen wat jij daarnet zei. Dus Ann 

is van Mol, ook euh Kempenaar, daar kennen ze dat uiteraard wel en zo nee 
jong, nog nooit nie van goord jong.  

Ann:  Ma goed ik zal ’s vertellen e, om et een beetje beter te laten liggen in uw maag, 
wat er allemaal in zit en hoe et gemaakt wordt e.  Weete gij da toevallig zelf?  

Dave:  Ja, ‘k weet da, da ’s mè linnen zakken, da gooien ze over een balk en da moet 
uitlekken. 

 

� Voorbeeld 2: En Nu Serieus! – 14 november 2009 

 
Onderstaand fragment uit het radioprogramma En Nu Serieus! kan eveneens gezien worden 

als een voorbeeld van emotionele code-switching. Tijdens een interview met werfleider 

Sanchez (bekend uit het VT4-programma The Block) proberen Christel en Luk in te spelen op 

het beroep van hun gesprekspartner door enkele vragen te stellen die betrekking hebben op de 

bouwsector. Zo vraagt Luk bijvoorbeeld aan Christel of zij ‘thuis ook zoveel zaagt’. Christel 

wordt vervolgens (gespeeld) kwaad op Luk en schakelt over naar tussentaal: 

 

Luk:   Christel, ‘k zal één aan u vragen, zaag jij ook thuis? 
Christel:  Euh, mannen vinden toch altijd da vrouwen zagen. Dus ik zaag overal. 
Luk:   Is da zo? 
Christel:  Oh, gij  vindt dad ook da kik  zaag, ma jawel.  
Luk:   Jij zaagt niet, jij bedrijft de poëzie als jij zaagt. 
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Christel:  Als ik jou zo bel in de week van we moeten vergaderen, dan vin jij dad ik 
zaag.  

Luk:   Goed, we gaan nog een plaatje draaien zeker?  
Christel:  Alé, vooruit, subiet ebben w’ ier  nog ruzie. 

 

� Voorbeeld 3: De Ann & Dave Show – 15 oktober 2009  

 

Onderstaand fragment toont aan dat ook Ann tussentaal praat wanneer ze kwaad wordt of 

gechoqueerd is. In deze uitzending wordt onder andere gebabbeld over de opening van het 

nieuwe jachtseizoen. Wanneer Ann duidelijk laat merken dat ze niet is opgezet met het 

fanatieke gedrag van sommige jagers, schakelt ze over naar een zware tussentaal:  

 

Ann:  […] Nu, op zich, ik vind da wel lekker, ma toch… ’t Is met een dubbel gevoel 
e, want die jacht... Ik eet graag een stukske vlees e, een koteletje en zo, ‘k vind 
dad echt lekker... 

Dave:  Laat daar geen misverstand over bestaan e. 
Ann:  Nee, laat daar alstublieft... Ik ben geen wortel en ik eet nie alleen wortels en ik 

ben zeker ook geen konijn, maar alé, zo ’t jachtseizoen... Nu ja, voor op te 
eten, ça va nog, ma kende da… Zo van die mannen mè Schots geruite broeken 
aan die gaan jagen puur om ’t ding mee naar uis te pakken en om da op te 
zetten, da moe ’k nie weten ze.  

   

5.2.3 Narratieve of tekstuele codewisseling  
 

Ten slotte kan codewisseling ook het gevolg zijn van een verandering van de tekstsoort of het 

discourse-type. Een wijziging in de spreekstijl of het overgaan naar een andere tekstsoort kan 

de afstand tussen de betrokken personen immers vergroten of verkleinen, wat vaak een 

verandering in het taalgebruik teweegbrengt. Giesbers (1989: 29) onderscheidt drie mogelijke 

types van tekstuele codewisseling. Ten eerste stelt hij vast dat sprekers die iemand citeren, 

parafraseren of imiteren vaak overschakelen naar een andere taalvariëteit. Op die manier 

proberen ze een zekere afstand te creëren tussen zichzelf en de geciteerde of geparafraseerde 

personen (De Ridder 2007: 86). Ook Barredo (1997: 536) deelt deze mening en voegt hier 

bovendien nog aan toe dat het gebruik van verschillende taalvariëteiten in zulke situaties ook 

zorgt voor een levendig en realistisch discours.  

Ten tweede vermeldt Giesbers dat ook zelfonderbrekingen vaak gepaard gaan met 

codewisseling. Een spreker die zichzelf onderbreekt om terloops iets te zeggen zal dit dus met 

andere woorden vaak in een andere taalvariëteit doen.  

Ten slotte treedt codewisseling ook geregeld op wanneer een spreker overschakelt naar een 

ander discourse-type. Zo stelde McClure (1977: 24) in haar onderzoek naar code-switching 

bij Mexicaans-Amerikaanse kinderen bijvoorbeeld vast dat zij van taalvariëteit wisselen 

wanneer ze uitweiden over iets dat niet tot de kern van hun verhaal behoort.  
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Naast deze drie mogelijke types van tekstuele codewisseling onderscheiden wij hier nog een 

extra type. Zo valt het bijvoorbeeld op dat sprekers vaak van taalvariëteit wisselen om een 

zeker humoristisch of komisch effect te bekomen. Uit verschillende onderzoeken is namelijk 

gebleken dat het overschakelen naar een andere taal of taalvariëteit mensen vaak aan het 

lachen brengt. Zo stelden Blom en Gumperz (1972) in hun onderzoek naar codewisseling in 

Noorwegen bijvoorbeeld vast dat het lokale dialect (Ranamål) er vaak gebruikt wordt voor 

komische doeleinden (Ying 1995: 22). Een paar decennia later analyseerde Siegel (1995) het 

taalgebruik op de Fiji-eilanden en ook hij kwam tot de conclusie dat het switchen naar een 

andere taalvariëteit geregeld een grappig effect teweegbrengt (Wardhaugh 2000: 110).  

Verder hebben verschillende andere onderzoeken ook aangetoond dat vooral de switch naar 

een informele variëteit de mensen aan het lachen brengt (Ying 1995: 22). Volgens De Ridder 

(2007: 87-88) heeft dit in de eerste plaats te maken met de attitude die men tegenover deze 

taalvariëteiten heeft. In tegenstelling tot de standaardtaal, worden dialecten en 

tussenvariëteiten immers vaak geassocieerd met gezelligheid en humor. Een mooi voorbeeld 

hiervan zijn de talrijke komische televisieseries die niet in de standaardtaal, maar wel in een 

dialect of tussenvariëteit worden opgevoerd. In programma’s zoals FC De Kampioenen en 

Lili en Marleen zorgt het gebruik van een informele taalvariëteit bijvoorbeeld vaak voor een 

komische noot (De Ridder 2007: 33). Verder kiezen ook stand-up comedians er meestal voor 

om hun act op te voeren in een dialect of tussentaal. Dit vergroot niet enkel de 

geloofwaardigheid van de sketch, maar brengt bovendien ook een zeker komisch effect 

teweeg. Informele variëteiten zorgen dus met andere woorden vaak voor grappige momenten 

en daarom switchen taalgebruikers vaak naar tussentaal of dialect wanneer ze mensen aan het 

lachen willen brengen.   

 

5.2.3.1 Enkele corpusvoorbeelden  
 

In ons corpus zijn er verschillende voorbeelden te vinden van tekstuele of narratieve 

codewisseling. Eerder in dit hoofdstuk zagen we bijvoorbeeld al hoe presentator Tomas De 

Soete overschakelt naar tussentaal wanneer hij een verhaal vertelt (cf. 5.2.1.2). In wat volgt 

bekijken we nog enkele andere passages die opgevat kunnen worden als voorbeelden van 

tekstuele code-switching. Zo valt het bijvoorbeeld op dat de radiopresentatoren overschakelen 

naar tussentaal wanneer ze iemand citeren. Verder gaat ook een wijziging in het discourse-

type vaak gepaard met een switch naar een andere taalvariëteit. Ten slotte schakelen de 

omroepmedewerkers ook vaak over naar tussentaal om hun luisteraars aan het lachen te 

brengen. Hieronder geven we ter verduidelijking enkele voorbeelden uit ons corpus.  
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5.2.3.1.1 Enkele corpusvoorbeelden: parafraseren en citeren  
 

� Voorbeeld 1: De Wereld Van Sofie – 13 oktober 2009 

 

Hoewel Sofie Lemaire in haar programma over het algemeen de standaardtaal hanteert, zien 

we in onderstaand fragment toch enkele tussentalige kenmerken opduiken. Deze passage 

toont ons hoe ze overschakelt van standaardtaal naar tussentaal om haar luisteraars te citeren:  

 

Sofie:  Ik geloof dat mijn mailbox aan et ontploffen is. Amai, jullie kunnen mij 
allemaal zo hard krijgen. Een mooi overzicht van de openingszinnen die et 
meeste zijn binnengekomen via 3123. Met de mooie eerste plaats voor de zin 
euh ‘ik eb geen openingszinnen, maar gij ebt wel een opening en ik eb zin’. 
Dan is er ook die ‘geloof jij in liefde op et eerste gezicht, anders passeer ik nog 
’s oor’. Da ’s ook een mooie: ‘jouw prachtige kleedje zou echt heel mooi 
liggen op mijn zetel’, vind ik ook goed. ‘Kom ier, da ’k  em erin zwier’. Oké, 
euh... ‘Gij zijt  lekker en ik eb honger’. En dan kan je ook naar iemand 
opstappen met de vraag euh ‘wil je ze hard- of zachtgekookt, je eitjes 
morgenvroeg’? Dan is er ook ene ‘als je linkerbeen Kerstmis is en je rechter 
Pasen, mag ik dan tussen de feestdagen ’s binnenzwieren’? Of ‘als je mij een 
cocktail trakteert, dan betaal ik morgenochtend de koffiekoeken’.  

 
 

Wanneer Sofie de mails en sms’jes citeert die ze van haar luisteraars heeft ontvangen, 

gebruikt ze verschillende tussentalige kenmerken. We moeten echter wel opmerken dat er nog 

een andere mogelijke reden is waarom Sofie van taalvariëteit wisselt. Het is in dit geval 

immers ook denkbaar dat de presentatrice overschakelt naar tussentaal om haar luisteraars aan 

het lachen te brengen. De bovenstaande citaten bevatten immers enkele grappige 

woordspelingen en die komen het best tot hun recht in een informelere taalvariëteit (cf. 

5.2.3.1.3).  

 

� Voorbeeld 2: En Nu Serieus! – 31 oktober 2009  

 

In onderstaand voorbeeld zien we dat ook Christel Van Dyck van taalvariëteit wisselt 

wanneer ze iemand citeert. In een interview met Mike Verdrengh vertelt ze over de 

vooroordelen die haar vader vroeger had over de VRT. Wanneer Luk om verduidelijking 

vraagt, illustreert ze haar uitspraak met een voorbeeld waarin ze haar vader citeert en 

overschakelt op tussentaal:   

 

Christel:  Je bent heel jong begonnen bij de radio, je was 19 of zo? Vonden jouw ouders 
dat meteen goed? Want ‘k bedoel de BRT in die tijd had toch ook een beetje 
een rare naam e?  

Luk:  En welke naam is dat dan Christel, ik ben nie mee? 
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Christel:  Awel, toen ik bij de VRT ging werken, BRT toen, toen zei mijn vader zo van 
‘gade gij  daar werken, den BRT, da ’s toch één grote matras?’  

Mike:   We leren bij. Daarvoor zijn wij net gaan werken.  

 

5.2.3.1.2 Enkele corpusvoorbeelden: verandering in het discourse-type 
 

� Voorbeeld 3: De Ann & Dave Show – 17 november 2009  

 

In deze aflevering van De Ann & Dave Show vinden we een mooi voorbeeld van code-

switching als gevolg van een verandering in het discourse-type. In onderstaande passage zien 

we hoe Ann Van Elsen in de (informele) standaardtaal verslag uitbrengt over een Fransman 

met een peperdure GSM-rekening:  

 
Ann:  Een Fransman die in ’t grensgebied met België woont die heeft een GSM-

rekening gekregen van maar liefst 46.000 euro. Ja, de reden daarvoor, in ’t 
grensgebied gebeurt et wel ’s dat een GSM gewoon zelf, uit zijn  eigen, uit 
eigen beweging gewoon een netwerk uit België kiest en ja, als je da niet weet 
en belt, dan is dat natuurlijk tegen een hoger tarief omdat je zogezegd uit het 
buitenland belt. De man die weigert nu te betalen en die stapt, met recht en 
reden denk ik, naar de rechtbank. 

 
Wanneer ze daarna deze berichtgeving wil becommentariëren, gebruikt ze echter niet langer 

de standaardtaal, maar schakelt ze over naar tussentaal:  

 
Ann:  En ook dat draadloos gedoe zo allemaal, ja, die Wifi, zet dad af want als die 

da zelf begint te pakken in ’t buitenland, kost ook stukken van mensen en da 
wilde echt nie betalen. 

 

5.2.3.1.3 Enkele corpusvoorbeelden: humor en scherts  
 

� Voorbeeld 4: De Ann & Dave Show – 15 oktober 2009 

 

Dave:   Bartje, om af te ronden, weete gij  wa gij  van doen èt jongen?  
Bart:   Watte? 
Dave:   Een paar duivekes jongen. 
Bart:   Dan moet ik ’s voorbij ons moeder passeren. 
Dave:   In de koekenpan jongen, duivekes en wentelteefkes. Is da goe? 
Bart:   Ja zeker en vast.  
Dave:  Zet er ou maar rap terug bovenop zooneke, want we hemmen ou gemist 

jongen. We zouden ou gère nog ’s zien winnen.  
Bart:   Oké in orde.  
Dave:  Bartje Wellens, nog nen hele goeiemorgen en de groeten aan heel de familie e. 

Ciaokes, byekes.  
 



73 

 

In deze passage uit De Ann & Dave Show zien we hoe presentator Dave gebruik maakt van 

tussentaal om zijn publiek aan het lachen te brengen. In een telefonisch interview met 

veldrijder Bart Wellens verlaat hij immers plots de standaardtaal om vervolgens verder te 

gaan in een (geïmiteerde) tussentaal. De reden voor deze switch is waarschijnlijk het 

taalgebruik van Bart Wellens, die vaak moeite heeft om z’n Kempens accent te onderdrukken. 

Dave speelt hierop in en probeert dat accent na te bootsen, wat duidelijk voor enkele grappige 

momenten zorgt.  

 

� Voorbeeld 5: De Ann & Dave Show – 12 november 2009 

 

Tijdens De Week van de Smaak kreeg Ann Van Elsen de Hoogleedse geitentaart 

voorgeschoteld. Nadat ze hiervan een stukje heeft geproefd, vertelt Dave vervolgens iets meer 

over deze West-Vlaamse specialiteit. Dit gebeurt echter niet in de standaardtaal, maar wel in 

een West-Vlaamse tussentaal. Dave imiteert hier dus met andere woorden het West-Vlaamse 

accent om op die manier zijn luisteraars opnieuw aan het lachen te brengen. Bovendien zien 

we dat ook Ann het spelletje meespeelt en eveneens overschakelt naar de West-Vlaamse 

tussentaal:  

 
Dave:   Fantastisch man, weet je wat je nu gegeten ebt?  
Ann:   Neeje. 
Dave:   Een geetentaarte.  
Ann:   Geetentaarte. Da ken ik nie vent.  
Dave:   Moet ik jou even zeggen wat dat is? 
Ann:   Wuk is dat? 
Dave:   De geetentaarte is een confituurtaarte uit de Hoogleedse deelgemeente  

Sint-Jozef. In de volksmond wordt et de geite genoemd, et is een 
bladerdeegtaarte met abrikozenconfituur, artisanaal bereid, zonder toevoeging 
van bewaarmiddelen en kleurstoffen. En de name van de taarte ès afkomstig 
van een vroeger café De Rots van Geite, ken je dat? 
 
 

� Voorbeeld 6: En Nu Serieus! – 10 oktober 2009  

 

Ten slotte wordt ook in deze aflevering van En Nu Serieus! overgeschakeld naar een 

informele variëteit om een komisch effect te bekomen. Tijdens een interview met de West-

Vlaamse Bart Herman switcht Luk Alloo immers naar de West-Vlaamse tussentaal. Hij 

imiteert dus met andere woorden het accent van z’n gesprekspartner en probeert op die manier 

zijn publiek aan het lachen te brengen:   

 

Luk:  Voila, een taalbad, is nooit ver. Bart Herman, we gaan ’t in ’t West-Vlaams 
doen. Oe is ’t mè je?  

Bart:   Ah hoed e vint.  
Luk:   En ga je zingn zo op je nuchtere moage vint?  
Bart:   Ja, Grote ballen van vuur.  
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Uit het bovenstaande onderzoek is gebleken dat de radiopresentatoren geregeld de ‘verplichte’ 

standaardtaal verlaten om hun presentatie verder te zetten in een informelere taalvariëteit. 

Deze codewisseling gebeurt echter niet zomaar, maar is in de meeste gevallen functioneel. De 

omroepmedewerkers gebruiken immers de standaardtaal wanneer ze het over informatieve en 

serieuze onderwerpen hebben, maar schakelen in minder formele situaties vaak over naar 

tussentaal. De Caluwe (2006b: 30) ziet deze codewisseling als een natuurlijk fenomeen. 

Volgens hem kiezen alle taalgebruikers immers steeds de variëteit die het best bij de situatie 

past. Ook de radiopresentatoren zijn hieraan onderhevig en geven daarom in bepaalde 

situaties de voorkeur aan de informele tussentaal.  

Verder zagen we ook dat de verschillende redenen voor code-switching worden overkoepeld 

door één centrale factor, namelijk ‘afstand’. Uit ons onderzoek is immers gebleken dat de 

keuze voor een bepaalde taalvariëteit vaak afhangt van de afstand die er tussen de 

verschillende gesprekspartners bestaat. Die afstand wordt op zijn beurt dan weer bepaald door 

verschillende andere factoren, die er dan uiteindelijk voor zorgen dat een spreker overschakelt 

naar een andere taalvariëteit.   
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6 BESLUIT  
 

De laatste jaren werd al heel wat onderzoek verricht naar de opkomst en het gebruik van 

tussentaal in de media, waarbij de aandacht meestal uitging naar het taalgebruik in 

fictieprogramma’s. Wij besloten echter om het over een andere boeg te gooien en 

concentreerden ons in dit onderzoek op het gebruik van tussentaal op de radio. Hiervoor 

werden vier radioprogramma’s geselecteerd, die alle werden uitgezonden op de openbare 

omroep. Het ging hier meer bepaald om de amusementsprogramma’s De Wereld Van Sofie 

(Studio Brussel), Tomas Staat Op! (Studio Brussel), De Ann & Dave Show (MNM) en En Nu 

Serieus! (Radio 2). Op basis van deze programma’s probeerden we een beeld te krijgen van 

de manier waarop de Vlaamse radiopresentatoren gebruik maken van tussentaal. De 

belangrijkste conclusies en bevindingen van dat onderzoek worden in dit laatste hoofdstuk 

kort samengevat.   

 

We begonnen deze scriptie met een hoofdstuk waarin het huidige Vlaamse taallandschap 

centraal stond. Hierin legden we vooral de nadruk op de sterke positie van de steeds 

populairder wordende tussentaal. Zo zagen we onder andere dat deze tussenvariëteit wordt 

beschouwd als dé taal voor informele communicatie in Vlaanderen. Bovendien hebben 

verschillende onderzoeken aangetoond dat Vlaanderen op weg is naar een min of meer 

gestabiliseerde tussentaal. Het blijkt immers dat bepaalde elementen herhaaldelijk terugkeren 

in het informele taalgebruik van Vlamingen en dus met andere woorden aan het opklimmen 

zijn tot vaste ingrediënten van tussentaal. Ten slotte wierpen we ook nog een blik op de 

toekomstige taalsituatie in Vlaanderen, waarbij we opmerkten dat tussentaal door steeds meer 

mensen wordt gesproken. Bovendien blijkt deze informele taalvariëteit steeds vaker op te 

duiken in de media, waardoor haar positie nog versterkt wordt.  

 

Deze laatste vaststelling vormde het vertrekpunt voor ons tweede hoofdstuk, waarin dieper 

werd ingegaan op het toenemende gebruik van tussentaal in radio- en televisieprogramma’s. 

Tussentaal is tegenwoordig immers niet meer weg te denken uit de Vlaamse media en we 

vroegen ons dan ook af hoe VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx tegenover deze evolutie staat.  

Hiervoor bekeken we het Taalcharter van de VRT, waarin het taalbeleid van de openbare 

omroep uitgebreid beschreven wordt. Hieruit bleek dat Hendrickx het gebruik van tussentaal 

enkel toestaat in fictieprogramma’s en in uitzendingen over streekcultuur. In alle andere 

gevallen verkiest de taaladviseur de standaardtaal. Dit wil dus zeggen dat alle 

omroepmedewerkers verplicht zijn om hun programma’s in het Standaardnederlands te 

presenteren. We zagen dat deze strikte taalbeleidsregels min of meer worden toegepast in 

fictie en in reclameboodschappen, maar we voorspelden ook dat niet alle VRT-presentatoren  

steeds de standaardtaal zullen gebruiken. Aangezien de meeste sprekers hun taalgebruik 

afstemmen op de situatie waarin ze zich bevinden, gingen we ervan uit dat ook de 
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(radio)presentatoren van de openbare omroep in bepaalde omstandigheden zullen 

overschakelen naar een andere variëteit dan het Standaardnederlands.  

 

Vooraleer we echter het taalgebruik van de Vlaamse radiopresentatoren konden analyseren, 

hadden we in de eerste plaats nood aan een uitgebreide beschrijving van de mogelijke 

kenmerken van tussentaal. Daarom gaven we in het derde hoofdstuk een uitvoerig overzicht 

van de verschillende tussentalige ingrediënten, waarbij we ons vooral hebben gebaseerd op de 

bestaande lijsten van De Caluwe (2004) en De Ridder (2007). Op basis van deze lijsten 

kwamen we bovendien tot de conclusie dat verschillende kenmerken niet uitsluitend 

voorkomen in tussentaal, maar ook geregeld verschijnen in de informele standaardtaal. 

Sommige kenmerken waren dus met andere woorden veeleer typisch voor de spreektaal dan 

voor tussentaal.  

 

Op basis van de lijst uit het derde hoofdstuk, onderzochten we vervolgens in het vierde deel 

van deze scriptie welke kenmerken het meest gebruikt werden door de Vlaamse 

radiopresentatoren en welke het minst populair waren. Hieruit bleek dat de fonologische 

ingrediënten van tussentaal heel sterk vertegenwoordigd waren in ons corpus. Bovendien viel 

het op dat vooral de spreektalige fonologische kenmerken heel populair waren bij de 

radiopresentatoren. De meeste omroepmedewerkers maakten dus met andere woorden vooral 

gebruik van de onopvallende kenmerken van tussentaal. Toch zagen we tegelijkertijd dat er 

ook verschillende morfologische kenmerken te vinden waren in ons corpus. Hoewel deze 

kenmerken vaak beschouwd worden als de meest in het oog springende ingrediënten van 

tussentaal, werden ze toch regelmatig door verschillende radiopresentatoren gebruikt. Wel 

zagen we dat deze meer opvallende kenmerken minder sterk in aantal waren dan de minder 

opvallende fonologische ingrediënten. Verder merkten we ook op dat bepaalde 

omroepmedewerkers veel vaker gebruik maakten van tussentaal dan andere. We probeerden 

deze verschillen in het taalgebruik te verklaren en het bleek dat het gebruik van tussentaal 

vaak afhangt van de aard van het programma. Bovendien zagen we dat ook de functie of de 

rol van de radiopresentatoren vaak een invloed heeft op hun taalgebruik.  

 

Toch moesten we toegeven dat zulke verklaringen slechts tentatief zijn en daarom gingen we 

in het vijfde hoofdstuk dieper in op de redenen waarom de radiopresentatoren in bepaalde 

gevallen overschakelen naar een andere taalvariëteit. Hiervoor concentreerden we ons op het 

fenomeen ‘code-switching’ en gaven we een overzicht van de verschillende factoren die 

ervoor kunnen zorgen dat de presentatoren van variëteit wisselen. Deze factoren illustreerden 

we vervolgens aan de hand van verschillende corpusvoorbeelden, waarin duidelijk werd dat 

de omroepmedewerkers niet altijd in het verplichte Standaardnederlands presenteren.  Zo 

zagen we bijvoorbeeld dat ze in bepaalde omstandigheden de voorkeur geven aan een andere, 

meer informele taalvariëteit. Bovendien is uit ons onderzoek gebleken dat de verschillende 

redenen voor codewisseling worden overkoepeld door één centrale factor, namelijk ‘afstand’. 
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De keuze voor een bepaalde taalvariëteit hangt immers vaak af van de afstand die er tussen de 

verschillende gesprekspartners bestaat. Tot slot zagen we ook dat de codewissels niet zomaar 

gebeuren, maar dat ze in de meeste gevallen functioneel zijn. In formele situaties opteren de 

presentatoren immers voor de (informele) standaardtaal, maar zodra de situatie informeler 

wordt, kiezen ze er vaak voor om over te schakelen naar tussentaal.  

 

Uit ons onderzoek is dus gebleken dat in verschillende radioprogramma’s van de openbare 

omroep gebruik wordt gemaakt van tussentaal. Hoewel VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx 

tussentaal afwijst als presentatietaal, hebben we toch vastgesteld dat verschillende 

radiopresentatoren vaak overschakelen naar deze informele taalvariëteit. Toch hoeft dit 

volgens ons niet te betekenen dat de kwaliteit van de programma’s hierdoor achteruitgaat. De 

omroepmedewerkers maken immers vooral gebruik van de onopvallende, meer spreektalige 

kenmerken van tussentaal. Verder blijkt ook dat ze in formele situaties wel steeds opteren 

voor de verplichte standaardtaal. Het is dus vooral in informele en gemoedelijke situaties dat 

vaak wordt overgeschakeld naar een tussentaliger register. En dit strookt volgens ons perfect 

met de huidige Vlaamse taalrealiteit. Alle sprekers stemmen immers hun taalgebruik af op de 

situatie waarin ze zich bevinden en in Vlaanderen is tussentaal nu eenmaal dé taalvariëteit 

voor informele communicatie.   

  



78 

 

BIBLIOGRAFIE  
 

BARREDO, I.M.  (1997) ‘Pragmatic functions of code-switching among Basque-Spanish  
  bilinguals’. In: Actas do i simposio internacional sobre o bilingüismo: 528-541.  
 
BELL, A. (1984) ‘Language style as audience design’. In: Language in society 13: 145-204. 
 
BLOM, J-P. &  GUMPERZ, J. (1972) ‘Social meaning in linguistic structures: code switching in 
   Northern Norway’. In: J. Gumperz & D. Hymes (eds.), Directions in sociolinguistics:  
  The ethnography of communication. New York: Holt, Rinehard and Winston: 407- 
 434. 
 
DEBRABANDERE, F. (2005) ‘Het echec van de ABN-actie in Vlaanderen’. In: Nederlands van
  nu 53: 27-31.  
 
DE CALUWE, J. (2000) ‘Belgisch Nederlands versus Nederlands Nederlands’. In: J. De 

Caluwe, M. Devos & J. Taeldeman (red.), Het taallandschap in Vlaanderen. Gent: 
Academia Press: 49-58.  
 

DE CALUWE, J. (2004) ‘Mogelijke ingrediënten van tussentaal’. Niet-gepubliceerde lijst.  
  Universiteit Gent.  

DE CALUWE, J. (2006a) ‘Pleidooi voor een herijking van het taalbeleid in Vlaanderen’. In: 
Neerlandistiek in contrast. Handelingen Zestiende Colloquium Neerlandicum: 519-
529. 

DE CALUWE, J. (2006b) ‘Tussentaal als natuurlijke omgangstaal in Vlaanderen’. In: J. De 
Caluwe & M. Devos (red.), Structuren in talige variatie in Vlaanderen. 
Themanummer van Studia Germanica Gandensia, Gent: Academia Press: 19-34. 

 
DE CALUWE, J. (2009) ‘Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen’. In: Nederlandse  
 Taalkunde 14:  8-25. 
 
D’HANENS, K. (2005) ‘Convergentie of divergentie? Informeel Nederlands aan weerzijden 
   van de rijksgrens tussen westelijk Zeeuws-Vlaanderen en het Noorden van het  
  Meetjesland. Niet-gepubliceerde licentiaansverhandeling. Universiteit Gent.  
 
DE LAERE, T. (2006) ‘Tussentaal THUIS gesproken. Een sociolinguïstische studie van de  
  trajecten en performances van Vlaamse soapacteurs’. Niet-gepubliceerde   
 licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent.  
 
DE RIDDER, F. (2007) ‘Vlaamse tussentaal op televisie: een analyse van het fictieve  
  reportageprogramma In De Gloria’. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling.  
 Universiteit Gent. 
 
GEERAERTS, D. (1999) ‘Hoe gans het volk is de taal. De Vlaamse taalkloof’. In: Over Taal 38  
  (2): 30-34.  
 
GEERAERTS, D. (2001) ‘Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, beleid, 
  attitudes’. In: Ons Erfdeel 44:  337-344.  



79 

 

GIESBERS, H. (1989) ‘Code-switching tussen dialect en standaardtaal’. Amsterdam: P.J.  
 Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde.  
 
GILES, H. &  SMITH , P. (1979) ‘Accommodation theory: Optimal levels of convergence.’ In: H. 
  Giles & R. St. Clair (eds.), Language and social psychology. Oxford: Blackwell: 45- 
 65.  
 
GOOSSENS, J. (2000) ‘De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen’. In: Ons Erfdeel 43:  
  2-13.  
 
HENDRICKX, R. (1998) ‘Het Taalcharter’. 

<http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/taalbeleid/beleid.shtml> 
(januari 2010)  

 
IMPE, L. (2006) ‘Een attitudineel mixed-guise onderzoek naar tussentaal in Vlaanderen’. Niet- 
  gepubliceerde licentiaatsverhandeling. Universiteit Leuven.   
 
JANSSENS, G &  MARYNISSEN, A. (2008) ‘Het Nederlands vroeger en nu’. 3e, herwerkte  
  uitgave. Leuven: Acco.  
 
JASPERS, J. (2001) ‘Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit’. In: Taal en 

Tongval 53, p. 129-153.  
 

KLOOTS, H. (2007) ‘Allee, wat was het weer? Het tussenwerpsel ‘allee’ in spontaan  
  gesproken Standaardnederlands’. In: Over Taal 46 (1): 17-19. 
 
LEBBE, D. (1996) ‘Schoon Vlaams. Een onderzoek naar syntactische en morfosyntactische 
   aspecten van tussentaal zoals die door Ieperlingen wordt gesproken’. Niet- 
  gepubliceerde licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent.  
 
MALIK , L. (1994) ‘Sociolinguistics: A study of Codeswitching’. New Delhi: Anmol.  

 
MCCLURE, E.F. (1977) ‘Aspects of code-switching in the discourse of bilingual Mexican-  
  American children’. In: Technical report  44: 1-38.  
 
NILEP, C. (2006) ‘Code Switching in Sociocultural Linguisitics’. In: Colorado Research in  
 Linguistics 19: 1-22. 
 
PERMENTIER, L. (2003) ‘Televisienederlands en Schoon Vlaams’. In: Taalschrift, 12  
 december 2003.  
 
PRISMA HANDWOORDENBOEK NEDERLANDS. Derde druk, door Martin, W. & Smedts, W.  
 Uitgeverij Het Spectrum, 2009.  
 
ROGGEMAN, K. (1998) ‘Tussentaal in Opwijk. Een onderzoek naar syntactische en  
  morfosyntactische aspecten van tussentaal zoals die door Opwijkenaars wordt  
  gesproken’. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent.  
 



80 

 

RYS, K. &  TAELDEMAN , J. (2007) ‘Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal’. In: D.  
  Sandra, R. Rymenans, P. Cuvelier, P. Van Petegem (red.): Tussen taal, spelling en   
  onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent: Academia Press: 1-9. 
 
SAMAN , V. (2003) ‘Studie van het taalgebruik in reclamespots op de radio in Vlaanderen van  
  1991 tot 2001. Tussentaal in opmars?’ Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling.  
 Universiteit Gent. 
 
SIEGEL, J. (1995) ‘How to get a laugh in Fijian: code-switching and humor.’ In: Language in 
   society 24: 95-110.  
 
SLEMBROUCK, S., VAN HERREWEGHE, A-M. (2004) ‘Teletekstondertiteling en tussentaal: de  
  pragmatiek van het alledaagse’. In: De Caluwe, J., De Schutter, G., Devos, M., Van 
  Keymeulen, J. (red.): Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent: 
  Academia Press: 853-876.  
 
TAELDEMAN , J. (2007) ‘Het Vlaamse taallandschap verschraalt’. In: De Standaard, 7 juli  
 2007.  
 
TAELDEMAN , J. (2008) ‘Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal’.  
 In: Taal en Tongval 60: 26-50.  
 
VAN BEVERSLUYS, S. (2004) ‘Het taalbeleid van de Vlaamse televisieomroepen’. Niet- 
   gepubliceerde licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent.  
 
VAN GIJSEL, S.,  SPEELMAN, D. &  GEERAERTS, D. (2008) ‘Style shifting in commercials’. In:  
 Journal of Pragmatics 40: 205-226.  

 VAN ISTENDAEL, G. (1989) ‘Het Belgisch labyrint, of de schoonheid der wanstaltigheid’. 
Amsterdam: De Arbeiderspers. 
 

VAN KEYMEULEN, J. (2008) ‘Syllabus variatielinguïstiek: regionale en sociale variatie in het  
  Nederlands’. Universiteit Gent.  
 
VAN LAERE, A. (2003) ‘Tussentaalelementen in de taal van Vlaamse politici’. Niet- 
  gepubliceerde licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent.  
 
WALRAET, B. (2004) ‘Tussentaal in de klas. Een onderzoek naar het taalgebruik van  
  leerkrachten in het middelbaar onderwijs’. Niet-gepubliceerde licentiaatsverandeling.  
  Universiteit Gent.  
 
WARDHAUGH, R. (2000) ‘An introduction to Sociolinguistics’, 3th edition. Oxford etc.:  
   Blackwell Publishing. 
 
YING, H. (1995) ‘An alternative account of register variation: audience design and speaker  
  orientation’. In: Arizona working papers in SLAT 3 (1): 19-28. 
 
 
 
 



81 

 

Internetbronnen  
 
Website Elektronische ANS (Algemeen Nederlandse Spraakkunst) 

<http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/> (maart en april 2010) 
 
Website Onze Taal  

<http://www.onzetaal.nl/advies>  (maart en april 2010) 
 
Website VRTtaal.net 

<http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml> (maart en april 2010) 
 
Website Taaladvies.net 

< http://taaladvies.net/ >   (maart en april 2010) 
 
  
Andere bronnen  
 
Het Nieuws (9 april 2010, 19.00u) VTM. Presentatie: Dany Verstraeten.  
 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
VAKGROEP NEDERLANDSE TAALKUNDE 

ACADEMIEJAAR 2009-2010 
 

 

 

 

 

 

Taalgebruik op de radio 
Tussentaal en code-switching bij presentatoren 

-BIJLAGEN- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verhandeling voorgelegd tot het behalen 

van de graad van Master in de taal- en 

letterkunde: Nederlands, door Carolien Saey 

 

Promotor: Prof. Dr. Johan De Caluwe 

  



1 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

BIJLAGE 1: TRANSCRIPTIE’S RADIOPROGRAMMA’S               2 

  De Wereld van Sofie                   2 

  Tomas Staat Op!                 21 

  De Ann & Dave Show                77 

  En Nu Serieus!               135 

 

BIJLAGE 2: LIJST ONOMASIOLOGISCHE ALTERNATIEVEN EN LEXICALE AFWIJKINGEN      207 

 

BIJLAGE 3: TABEL MET ABSOLUTE CIJFERS             212 

 

BIJLAGE 4: TABEL MET PROCENTUELE CIJFERS            215 

 

BIJLAGE 5: TABEL MET DE MEEST EN MINST GEBRUIKTE TUSSENTALIGE KENMERKEN      218 

 

BIJLAGE 6: DVD MET ALLE RADIO-OPNAMES            221 

 
 
 
 

 

 

  



2 

 

BIJLAGE 1 

TRANSCRIPTIES RADIOPROGRAMMA’S 

Radioprogramma 1: De Wereld Van Sofie (Studio Brussel) 

Presentatoren: Sofie Lemaire & Bram Vandendriessche 

Radio-uitzending van 13 oktober 2009 

Sofie:  Een heel heel goeiemiddag. Amai, snot in neuzen. Ik ben zo 
verkouden als iemand die echt heel verkouden is, ma goed, daar is 
ook iets sexy aan vind ik. Ma daarvoor word ik niet betaald. Wel 
om elke dag het leukste middagprogramma ter wereld te maken en 
dat ga ik vandaag nog maar ’s proberen. Welkom.  

 
Sofie:  Leave van VV Brown. Weet jij waar euh de term spionkop vandaan 

komt in et voetbal? Als je ’t weet, laat et mij dan alsjeblieft weten. 
dewereldvansofie@stubru.be of sms 3123. ‘k Zat vanmorgen in de 
auto te luisteren naar ’t nieuws en te tellen. ’t Is bijna niet meer bij te 
houden, het ene icoon na het andere valt weg en veel te vroeg. 
Yasmine overlijdt, Felice, Michael Jackson, die Steven Gaytley van 
Boyzone en nu ook vandaag Frank Vandenbroecke ‘k Ben precies 
ineens omsingeld door de dood. Een heel goeiemiddag psycholoog 
Herman Van Den Broek.  

Herman:  Goedemiddag Sofie. 
Sofie:  Ja, zo’n berichten, dat moet toch iets doen met de mensen. Als je 

constant in et nieuws hoort over jonge mensen die veel te vroeg 
overlijden.  

Herman:  Ja, klopt zeker en vast en je hoort da zeer goed euh in uw eigen 
omgeving dat mensen daarmee bezig zijn en zich daar vragen over 
stellen. Dat klopt zeker en vast. 

Sofie:  Ja, vooral dan als je een geweldige fan bent geweest van die mensen 
euh dan komt zoiets hard aan. Bijvoorbeeld Frank Vandenbroecke 
was een held voor veel mensen. Hoe moeten zij zoiets verwerken?  

Herman:  God euh, het is niet eenvoudig, maar laat mij misschien beginnen 
met te zeggen dat euh wij projecteren e. Wij projecteren onze 
dromen, onze waarde, onze visie naar anderen in onze omgeving en 

zeker mensen die dan in onze ogen succesrijk zijn, bekend zijn, 
grote daden verrichten. En dad is ook eigenlijk et belang van 
mensen... van belangrijke mensen van onze maatschappij. Da gaat 
van politiekers naar inderdaad popidolen, naar leerkrachten, naar 
ouders soms euh... da kan ook naar geburen zijn, mensen die je in 
uw streek kent. En die zijn belangrijk omdat un aura een beetje op 
ons afstraalt, maar daarin ook wel moed vinden en durf om bepaalde 
dingen ook aan te vatten. Ja, die mensen, we kijken daar naar op 
inderdaad. 

Sofie:  Ja, wat kan je dan doen, als dat nieuws... ’t Is echt de ene achter de 
andere... Wat kan je dan doen om je daar niet in te laten meeslepen 
of zo? 

Herman:  Goh, der zijn eigenlijk 2 dingen. Et eerste is... en, ‘k weet et, men 
zegt et bijna altijd in zo’n omgevingen... Als iemand uit uw 
omgeving wegvalt of sterft, betekent dad ook een beetje dat vooral 
de goede herinneringen moeten blijven. Datgene wat die mensen u 
bijgebracht hebben, wat je inderdaad als energie daaruit haalt en niet 
het andere. Ma dad is verduiveld moeilijk natuurlijk als zoiets 
gebeurt. Nu, der is iets anders en daar aan merk je dat ook de grote 
voorbeelden... Dat die mensen der toch ook altijd op hameren dat 
mijn fans... Of of anderen moeten nie worden zoals ik e. Er blijft 
nog altijd een verschil tussen wat jij als individu wil zijn, uw eigen 
dromen en de dromen die ge misschien in anderen herkent, maar 
uiteindelijk wordt ge die man of die vrouw niet, je wordt die held 
niet. En je ziet ook grote opvoeders, grote ouders, dat die toch altijd 
willen dat hun kinderen, hun leerlingen, de mensen die voor hen 
werken, hun eigen identiteit ontwikkelen. En ja, ’t is zo’n beetje een 
losse gebondenheid. Aan de ene kant kijk je daar naar op en vandaar 
die binding. Ma langs de andere kant blijft ge toch altijd uzelf en ik 
denk dad et belangrijk is da je zegt van tiens, ik kan aan die idool of 
ik kan aan de man of de vrouw waar da ik naar opkijk eigenlijk de 
grootste eer bewijzen door krachtig verder zelf te gaan en wat zij 
goed gedaan hebben eigenlijk mee te dragen en verder uit te 
stralen... 

Sofie:  Ja vooral et inspirerende van hen euh onthouden?  
Herman:  Ja, zeker en vast. Ook al is et misschien de eerste dagen dan toch 

wel wat lastig en verdienen mensen eigenlijk toch van even te 
rouwen, maar et zijn de goeie dingen die we moeten onthouden e. 
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Sofie:  Ja hoe komt et eigenlijk... Dat vroeg ik mij af... Want ik keek 
vanmorgen rond op de redactie en dan hoor je en lees je overal 
nieuws over Frank Vandenbroecke... Niemand van ons heeft die 
persoonlijk gekend en toch raakt ons dat. Hoe komt dat? 

Herman:  God euh... Als ik naar Frank Vandenbroecke... En ik heb hem ook 
nooit zelf persoonlijk gekend, ma ’t was altijd zo’n beetje een 
mysterieuze figuur. Die voortdurende ik kom weer. We hebben em 
als held gekend en aanbeden zeker? En dan zo die belofte, zou hij 
nog één keer kunnen terugkeren? Het is meer et soort van... De hoop 
van dat ge als mens altijd nog wel een droom hebt en toch nog altijd 
iets kunt bereiken en ik denk dat we dat op hem plakten e. De man 
was nooit arrogant of agressief en je ging er dan een beetje 
medelijden mee hebben in de hoop dat hij kon terugkomen en 
misschien ons eigen aura dan toch weer wat oppoetsen zo. 

Sofie:  Ja ja. Dat vertel je zo mooi e.  
Herman:  Ja? Wel, ik weet et niet.  
Sofie:  Nee nee, absoluut absoluut wel. Eel erg bedankt euh voor de uitleg 

Herman Van Den Broeck. 
Herman:  Dank u wel, da ’s graag gedaan. 
Sofie:  Daag.     
 
Sofie:  Heel wat mensen die suggereren dat spionkop van et woord 

spinnenkop zou komen. Euh als jij weet waar de term spionkop 
vandaan komt... Niet noodzakelijk wat het betekent maar waar et 
vandaan komt, laat et mij dan even weten. Stuur et naar 
dewereldvansofie@stubru.be of sms’en naar 3123. Dat kost wel een 
halve euro.  

 
Sofie:  Waar komt de term spionkop vandaan? De term uit et voetbal. Dad 

eb ik mij vandaag afgevraagd en hopelijk krijgen we een antwoord. 
‘k Eb eerst nog een plaatje, dit is Let It Go, middenin De Wereld 
Van Sofie en smakelijk. 

 
Sofie:  Klets, terug naar de eighties en toch... ’t Is nog niet zo heel erg lang 

geleden gemaakt. Hairglow en Let It Go. Een mooie vraag. Bram, 
welkom in de studio. De warmste studio van België. Vertel maar 
oor, ik ben nu in een soort gekke bui, ma...   

Bram:  Euh wat is een spionkop? Een harde kern van voetbalsupporters die 
gezamenlijk hun club aanmoedigen van op een vaste plek in et 

voetbalstadion. Het is dus een term die gebruikt wordt in de 
voetbalwereld voor alle duidelijkheid, maar et refereert of et komt 
oorspronkelijk niet uit die voetbalwereld. Het is wel zo, de eerste 
keer dad et gebruikt werd als een voetbalterm was in 1904 dus da ’s 
wel effe geleden al, 105 jaar geleden. Dan is er een 
voetbalverslaggever geweest in Engeland die gebruik maakte van 
die term om een aantal voetbalsupporters te beschrijven die op een 
berg aarde stonden om naar de voetbalwedstrijd te kunnen kijken. ’t  
Was zelfs nog geen tribune of een stadion. Hij zei dat is daar de 
spionkop, mensen die op een berg aarde staan om comfortabel naar 
de wedstrijd te kijken. Nu, vanwaar komt dat? Et komt eigenlijk uit 
Zuid-Afrika want daar is ooit een oorlog geweest, ook begin de 
jaren 1900, tussen Zuid-Afrikanen en Britten. En de Britten die 
wilden eigenlijk, om et kort te maken, een heuvel innemen... 
inpalmen op de Zuid-Afrikanen.  

Sofie:  Oh, dat willen ze altijd in de oorlog e, heuvels innemen. 
Bram:  Wel, en die Britten wilden de heuvel afpakken van de Zuid-

Afrikanen. Dat is hen trouwens niet gelukt, die Britten. Z’ ebben 
daar et onderspit moeten delven, maar ze hadden zich vergist, door 
de mist en de donkerte die nacht. ’t Was euh... ‘k weet zelfs de 
exacte datum... 

Sofie:  Zeg, ma je bent hier een ‘k weet nie oe spannend verhaal aan ’t 
vertellen.  

Bram:  ’t Was 23 januari. Je moet et u voorstellen, een berg in Zuid-Afrika, 
23 januari 1900 en de Britten klimden stillekes die berg op... 

Sofie:  Klommen. Klommen. 
Bram:  Er wordt geschoten en gedaan. De Britten denken van we zijn er, 

maar eigenlijk hadden ze nog maar een stuk van die berg ingepalmd. 
Door de mist zagen ze niet dat ze eigenlijk nog niet op de  top waren 
en uiteindelijk hebben ze dus die veldslag in die oorlog verloren en 
die berg, die berg heette Spioenkop. Later verbasterd tot spionkop. 
Maar dus juichende mensen op et hellend vlak van een berg, van op 
de Spionkop, die Britse soldaten, van daar komt et dus. En die 
voetbalverslaggever die een aantal jaren later dan mensen beschreef 
die aan ’t kijken waren naar een voetbalwedstrijd van op een hellend 
vlak, beschreef hij als mensen die op de spionkop stonden. De 
spionkop die keek naar de voetbalwedstrijd. Dus et komt eigenlijk 
oorspronkelijk uit een oorlog in Zuid-Afrika tussen Britten en Zuid-
Afrikanen en nu is et een voetbalterm. 
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Sofie:  Da ’s mooi. Der eeft iemand een site doorgestuurd, ground-
hopping.be en dat is een Pictorial Documentation Of Belgian 
Football Grounds en daar staan foto’s op van bijna alle Belgische 
voetbalvelden.  

Bram:  Alé jong, da ’s ne ‘k weet nie oe boeiende site. Ik wil nog even iets 
zeggen, want der zijn mensen die sturen van ’t komt van Liverpool 
en al. Voor alle duidelijkheid, de eerste keer dat et gebruikt is, was 
in et euh eerste stadion van Arsenal. Da ’s een beetje voor de freaks 
van Engeland, maar ik vind et wel leuk... In Woolwidge, dat was de 
eerste stek van Arsenal in Zuid-Oost Londen, begin van de 
twintigste eeuw. Dus alle mensen die denken dat ’t van Liverpool of 
van Chelsey of weet ik veel waar... 

Sofie:  Losers. Bram, blij dat je die nuance toch nog hebt duidelijk 
gemaakt. Merci. 

 
Sofie:  ’t Is onze nieuwe hotshot. Julian Casablancas en 11th Dimension. 

Nice. Et is dinsdag en dinsdag, dat betekent dat et boekskesdag is 
en wat eb ik gelezen in de nieuwe Humo? Daar staat een artikel over 
een kerel en die beweert dat ie elk meisje kan krijgen. Een soort 
hedendaagse Casanova en die mens die geeft cursussen. Boeiend 
hoor, maar wat ook boeiend is, ik doe dat ook, ha. Ik heb voor jou 
de betere openingszinnen verzameld, openingszinnen die echt 
werken voor een keertje. Luister gewoon aandachtig. Stuur mij 
gerust ook jouw openingszinnen door omdat iedereen een kluitje 
liefde verdient.  
(dan een opeenvolging van openingszinnen, ingesproken door Bram 
en Sofie) 

Bram:  Hallo. 
Sofie:  Hallo? 
Bram:  Hey, euh wie niet waagt, blijft maagd. 
Sofie:  Ik keek gewoon, om te kijken of jij keek dat ik keek. 
Bram:  Euh ik heet Kurt, hoe heet ben jij?  
Sofie:  Amai, jouw kleren zouden mooi zijn op een hoopje naast mijn bed. 
Bram:  Euh excuseer, heb jij iets te doen de komende 50 jaar?  
Sofie:  Als ik van u was, ik zou mij nogal ’s binnendoen. 
Bram:  Hey, zeg, ik eb 4 woorden voor jou: ho-li-day-inn. 
Sofie:  Hallo, ik ben Sofie, ik ben 25 jaar en ik slik. 
Bram:  Euh excuseer, ben jij van Jamaica? Because ‘ya makin’ me crazy. 
Sofie:  Amai, ik ben echt zo gemakkelijk. 

Bram:  Excuseer, slaap jij op je buik? 
Sofie:  Nee. 
Bram:  Ah, dan doe kik da  wel e. 
Sofie:  Ongelooflijk e? Tot een paar uur geleden hadden wij nog nooit met 

elkaar gekust. 
Bram:  Ja, da ’s echt ongelooflijk.  
 
Sofie:  Oh, dat is zo’n mooi liedje, Mumford And Sons, Little Lion Man, 

onze hotshot van vorige week. Ik ben op zoek naar de leukste 
openingszinnen, dus als jij er nog een paar hebt, stuur ze mij door. 
Er is ook iemand die zegt openingszinnen, dat kan nooit werken. 
Dus stel dat jij jouw lief hebt ontmoet bij wijze van of middels een 
leuke openingszin, laat mij dat dan ook ’s even weten. Dan eb ik een 
soort bewijs dat euh openingszinnen euh met recht en reden aan een 
revival bezig zijn.  

 
Sofie:  Ik geloof dat mijn mailbox aan et ontploffen is. Amai jullie kunnen 

mij allemaal zo hard krijgen. Een mooi overzicht van de 
openingszinnen die et meeste zijn binnengekomen via 3123. Met de 
mooie eerste plaats voor de zin euh ‘ik eb geen openingszinnen, 
maar gij ebt wel een opening en ik eb zin’. Dan is er ook die ‘geloof 
jij in liefde op et eerste gezicht, anders passeer ik nog ’s oor’. Da ’s 
ook een mooie: ‘jouw prachtige kleedje zou echt heel mooi liggen 
op mijn zetel’, vind ik ook goed. ‘Kom ier, da ’k  em erin zwier’. 
Oké, euh... ‘Gij zijt  lekker en ik eb honger’. En dan kan je ook naar 
iemand opstappen met de vraag euh ‘wil je ze hard- of 
zachtgekookt,  je eitjes morgenvroeg’? Dan is er ook ene ‘als je 
linkerbeen Kerstmis is en je rechter Pasen, mag ik dan tussen de 
feestdagen ’s binnenzwieren’? Of ‘als je mij een cocktail trakteert, 
dan betaal ik morgenochtend de koffiekoeken’. En er is ook de beste 
Italiaanse openingszin binnengekomen, onthoud vooral die goed, 
want volgens mij, met Italiaans kan je echt iedereen binnendoen. En 
die gaat als volgt... (Italiaanse openingszin). 

 
Sofie:  Ik ben even in de war van et lezen van al die geweldige 

openingszinnen. Zoals er ook nog één is euh ‘proficiat met uw 
zwangerschap’. – ‘Maar ik ben helemaal niet zwanger’. – ‘Ma ge 
zijt  ook nog nie thuis e’. Die vin ‘k ook wel goed. 
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Radio-uitzending van 14 oktober 2009 

Sofie:  Een heel, heel goeiemiddag. Et is woensdag, laten we ’s zot 
doensdag. Of gewoon ook naar de radio luisteren, want deze 
middag, oelalala. ‘k Ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in één ding 
en dad is et antwoord op de vraag van vandaag waarbij ik reken op 
jouw kennis om et antwoord te leveren. Ik hoop dat iemand van 
jullie het weet.  

 
Sofie:  Ja, dus als jij een antwoord weet op mijn vraag van de dag, euh, dat 

moest ik nog zeggen, stuur mij even het antwoord door 
dewereldvansofie@stubru.be of sms 3123. En de vraag was euh 
waarom die Fransen zo raar doen met hun cijfers. Iemand euh stuurt 
dan meteen ‘Fransen die doen altijd raar’. Da ’s ook waar, maar 
waarom specifiek met hun cijfers? Waarom zeggen die quatre-vingt-
dix-huit in plaats van gewoon 98 of gewoon nonante-huit zoals de 
Walen dan weer zeggen. Laat et mij allemaal weten. Maar waar ik 
et euh even wou over hebben. Ik zat onlangs op de tram te rijden... 
Ja euh, ik ben geen tramchauffeur, maar ik zat in de tram mee te 
rijden en voor mij zitten 2 meisjes te bladeren in een boekje die 
euh...15 jaar of zo... En ze zijn aan ’t bespreken wat ze allemaal 
graag zien op televisie en euh Gossip Girl en weet ik veel allemaal. 
En ineens zien ze in dat tv-programma of zo Monty Python staan. 
En zegt de één tegen de andere ‘ik denk dat dat die serie is met de 
poppenkastpoppen’. En toen was ik zo geschrokken, ik dacht fuck, 
ik ben echt oud aan et worden. Tegelijk dacht ik da ’s gewoon 
jammer, dat ze dat niet meer kennen, Monty Python, want dad is te 
grappig. Maar nu vanavond, omdat et morgen de veertigste 
verjaardag is van Monty Python, zenden we vanavond serieus wat 
goed materiaal van Monty Python uit. Jurgen Minnebeau van 
Canvas, die vertelt nu ’s kort waarom et zo hard de moeite is om te 
kijken. 

(fragment Jurgen Minnebeau) 
Jurgen:  ’t Is moeilijk te overschatten welke invloed zij hebben gehad op euh 

alles wat televisie is. Minder bekend is hun invloed die ze hebben 
gehad op het herdefiniëren van genres als reisprogramma’s en 
geschiedenisprogramma’s, maar ze zijn natuurlijk belangrijk omdat 
ze zo eigenhandig het concept absurde humor hebben uitgevonden. 
Alleen al daarom, vinden wij, moet Monty Python worden 

doorgegeven aan generatie op generatie. We kunnen ons echt nie 
permitteren om zoiets verloren te laten gaan. Euh we beginnen met 
The Search For The Holy Grail, wat wellicht de meest hilarische 
Monty Python film ever is. Euh bovendien is ’t ook een 
schoolvoorbeeld van hoe je goedkoop grote klasse kan maken. ’t Is 
ook geweldig typisch Monty Python in de zin da ‘t een 
humoristische film is, maar historisch onderbouwd. Ze spelen 
constant met genres en dat merk je ook heel hard in The Search For 
The Holy Grail. De daaropvolgende documentaire geeft je eigenlijk 
in 100 minuten een overzicht van alle legendarische Monty Python 
momenten euh die der ooit geweest zijn. Eigenlijk samenvattend, 
waarom doen we die Monty Python avond? ’t Is gewoon keihard 
lachen, maar Monty Python is ook de vlees geworden, de 
relativering van de mensheid. Geschiedenis, wetenschap, politiek, 
religie, et is allemaal wel heel erg belangrijk, maar et is allemaal ook 
wel heel hard om mee te lachen.  

Sofie:  Ja en ik eb ook nog dit gevonden in één van onze muziekarchieven. 
Één van de betere Monty Pythonliedjes.  

 
Sofie: Arno en Vive Ma Liberté. De vraag van vandaag is waarom doen die 

Fransen zo raar met hun cijfers? Waarom zeggen zij 4 keer 20 in 
plaats van 80? Als jij et weet, stuur et antwoord mij snel, snel door. 
dewereldvansofie@stubru.be of sms 3123.  

 
Sofie:  ‘k Hoor dat eigenlijk heel erg graag. Green Velvet en Lalaland. ’t Is 

toch waar zeker. Er komt net een mailtje binnen: ‘Napoleon heeft 
dat besloten omdat ze altijd oorlogen verloren in de jaren 70 en 90 
en daarom zeiden ze we doen niet mee aan septante en nonante, 
maar we doen quatre-vingt-dix-huit en soixante-dix’...  

Bram: Euh, fout fout. Da ’s nie waar. Nee, ’t eeft een hele andere 
oorsprong. W’ ebben heel veel mailtjes binnengekregen van 
mensen die et wel bij et rechte eind hadden. Et eeft met de Kelten te 
maken en met een taalsubstraat.  

Sofie:  Mmm, lekker. 
Bram:  Een taalsubstraat, da ’s iets wat overblijft van een taal die 

verdwenen is. In casu, in dit geval de Keltische taal. Want voordat 
de Romeinen hier alles kwamen inpalmen, zaten de Kelten hier. En 
de Kelten die telden niet per 10 zoals de Romeinen, zoals wij dat nu 
kennen, niet in decimaal stelsel, maar wel in een vigesimaal stelsel. 



6 

 

De manier waarop ik et uitspreek, duidt erop dat ik er ook nog nooit 
van eb gehoord, ma blijkbaar bestond er ook een stelsel en de 
Kelten gebruikten dat. Op basis van 20 was dat, dus niet per 10, 
maar per 20 en dat kwam... Als je met 10 telt, doe je dat eigenlijk 
omdat je 10 vingers hebt, dat is de oorsprong daarvan. 20 is dus je 
10 vingers maar ook je 10 tenen.  

Sofie:  Ah oe schattig. De Kelten die zaten ier op hun tenen te tellen.  
Bram:  De Kelten die hadden iets van ja, we hebben hier 2 handen, dat zijn 

eigenlijk 10 eenheden, 10 vingers, ma daarbeneden zijn der ook nog 
eigenlijk ook gewoon nog 10 dus als we nu... Dus die Kelten die 
ebben dat met 20 gedaan en dan is de link natuurlijk snel gelegd. 
Quatre-vingt, dus rekenden per 20 en 80 wordt dan eigenlijk quatre-
vingt en is dan eigenlijk een taalsubstraat eigenlijk van vroeger, wat 
de Walen bij ons ook nog hebben, maar bij de Walen is et niet zo 
ver doorgedrongen. Et is niet soixante-dix bij de Walen, ma wel 
septante. In Zwitserland bijvoorbeeld waren der ook ooit Kelten 
maar daar is alles verdwenen, daar bestaan... 

Sofie:  Ja want die hebben octante e? 
Bram:  Die hebben octante in plaats van quatre-vingt. Dus in sommige 

landen is et ook helemaal verdwenen. In andere landen wordt et dan 
weer af en toe ‘s... duikt et nog ’s op, is er nog een overblijfsel. Bij 
sommige meer, bij andere niet.’t Eeft ook te maken met et feit dat 
euh sommige landen op taalgrenzen liggen.  

Sofie:  Taalsubstraten van de Kelten die op hun tenen zaten te tellen. Hoe 
schattig waren... 

Bram:  Wad eel leuk is om euh om nog even daar aan toe te voegen is dat 
bepaalde Fransen nu nog altijd, als z’ over hun tenen spreken, het 
over doigts hebben. Hun vingers eigenlijk. Ze noemen hun vingers 
doigts, ma ook hun tenen doigts en ook dat is eigenlijk een 
overblijfsel van die Kelten die eigenlijk per 20, tenen en vingers, 
allemaal in één pot, want ’t zijn 20 stukjes.  

Sofie:  ’t Is iemand die zegt dat ze in Zwitserland in plaats van 88 te zeggen 
dat ze huitante-huit zeggen. 

 
Sofie:  Naar ’t schijnt tellen de Denen euh, als ze 70 willen zeggen, zeggen 

ze 4 keer 20 min 20 gedeeld door 2. Dad is nog zotter, maar goed. 
Euh waar gaan we mee beginnen?  
(verkeer) 

Ah ja, boosheid is er. Boosheid bij Helmut Lotti. Hij staat vandaag 
in de krant. J’ ebt et misschien al gehoord, ma Helmut Lotti is boos 
op de boekskes. Meer bepaald op Story, op Dag Allemaal en op et 
Laatste Nieuws, want hij vindt dat ze verglijden, dat hun manier van 
verslaggeving tegenwoordig fout is. Hij zegt letterlijk vandaag in De 
Morgen: ‘er is een verschuiving aan de gang binnen bepaalde media 
waar ik niet akkoord mee kan gaan’ en ij  weigert dus voortaan nog 
interviews te geven aan die bepaalde bladen. En eigenlijk gebeurt 
dat in navolging van Marcel Vanthilt die eerder al dezelfde oproep 
had gedaan, euh om dezelfde reden. En nu wil ik eigenlijk wel ’s 
weten... want dat zijn nu 2 vooraanstaande BV’s... wil ik eigenlijk 
wel ’s weten wat jullie daar van vinden. Vinden jullie dat de boekjes 
te ver gaan euh en dat Helmut Lotti gelijk heeft? Euh dus als je tijd 
en goesting hebt, laat et mij dan even weten. Euh sms ja of nee, da 
’s simpel, naar dewereldvasofie@stubru.be. Ah ja nee, da ’s om te 
mailen... Mail et naar dewereldvasofie@stubru.be of sms et naar 
3123.  

 
Sofie:  Ik hoop dat je ’t een beetje hebt kunnen begrijpen. ’t Was een citaat 

van Helmut Lotti. Er is een verschuiving waar ik niet aan wil 
meewerken. Ben je daarmee akkoord of niet? Er heeft nog geen één 
persoon geantwoord dat ie niet akkoord is, dus ja de bladen gaan te 
ver. Wat vind jij ervan? Laat et mij nog even weten, ik probeer 
straks een kenner ter zake op te bellen.  

 
Sofie:  We waren met een polleke bezig. Excuseer, verschoning, met een ‘k 

weet nie oe spannend polleke bezig, over de roddelboekskes. Gaan 
ze te ver tegenwoordig? Helmut Lotti heeft bij Phara dit gezegd. 
(fragment Helmut Lotti) 

Helmut:  Der is een verschuiving aan et plaatsvinden in et perslandschap waar 
ik dus nie aan ga meewerken. 

Sofie:  W’ ebben gevraagd aan jullie heeft Helmut Lotti gelijk? Kan j’ em 
begrijpen in z’n boycot tegen bepaalde boekskes? Jullie hebben 
massaal gestemd en ik moet zeggen van de honderden sms’jes en 
mails die zijn binnengekomen, waren er, als ik goed tel, 3 die 
vonden dat Helmut Lotti geen gelijk hadden en dat die boekjes niet 
te ver gaan. Een heel goeiemiddag mediaprofessor Hilde Van Den 
Bulck.  

Hilde:  Goeiemiddag. 
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Sofie:  Goeiemiddag. Wa denk jij? Is er echt een verschuiving aan de gang 
binnen de media?  

Hilde:  Euh ik denk et wel. Ik denk dat er een verschuiving aan de gang is. 
Nie zozeer in de media op zich, maar in de relatie tussen de media, 
celebrities en publiek. Ik denk da je die... dat die verschuiving gaat 
over de grens van waar is de privacy? En wat je ziet is inderdaad de 
klacht van Lotti... is dat de media die grenzen lijken te verschuiven, 
van wat kan en wat kan niet, waarover kan men het wel en niet 
hebben. Het gaat dan vooral over het privéleven van die celebrities. 
En daartegenover staat natuurlijk ook... zonder Helmut Lotti afvallig 
te willen zijn, ik begrijp de man... dat er een heel aantal celebrities 
zijn die zelf ook meer dan ooit, in een poging om aandacht te 
trekken in die grote wereld van vele celebrities, ook meer dan ooit 
natuurlijk, graag een beetje met hun privacy te koop lopen. En je 
ziet dat daar eigenlijk toch... Helmut Lotti is wellicht iemand die dat 
niet doet. Die man heeft dat ook niet echt nodig. Die man is 
internationaal bekend. Naast hem staan een heel aantal andere 
mensen te trappelen om ook bekend te zijn en die zijn vaak wel wat 
meer bereid om te vertellen. En je voelt dat daar eigenlijk...en dad is 
wel inderdaad, je voelt dat die grenzen aan et verschuiven zijn. Ze 
tasten ook elkaars grenzen af, ook et publiek. ‘k Wee nie of u aan 
uw luisteraars ook gevraagd ebt van of men dat wel degelijk leest, 
hoewel men dat misschien niet vindt? En je voelt dat die relaties 
inderdaad wel onder spanning staan. En et gaat vooral dan over die 
grens van waar stopt of begint de privacy van de celebrity.  

Sofie:  Ja ja, ’t is inderdaad... Dat was ik ook aan et denken. We kopen ze 
natuurlijk wel e, die boekjes en w’ ebben ’t allemaal wel gelezen als 
er weer een nieuwe scoop vooraan op de voorpagina staat... 

Hilde:  Et is natuurlijk verleidelijk ook als publiek. Je bent een beetje 
geïnteresseerd in iemand of wat meer en dus alle informatie 
daarover is ook interessant. We worden ook dag per dag weer 
opgevoed om ook meer spectaculair nieuws te verwachten natuurlijk 
e. Dus dad is zo’n beetje... Dat zijn ook verschillende 
communicerende vaten zeg maar, die met mekaar in contact staan en 
mekaar beïnvloeden en dan zie je... Ik denk dat Helmut Lotti wel 
gelijk heeft als ie zegt dat we de laatste tijd wel degelijk zien dat 
verschillende groepen echt aan die grenzen aan et duwen zijn. 
Vandaar ook dat Helmut Lotti en voor hem ook al een aantal andere 
celebrities geklaagd hebben in de media. Euh Vanthilt eeft da 

daarvoor ook gedaan en zij, zoals de Pfaffs bijvoorbeeld, gewoon 
naar de rechter gestapt zijn.  

Sofie:  Ja ja, enkele luisteraars die hebben gezegd er moeten echt ethische 
regels opgelegd worden, het kan zo niet langer. Wat denk je daar 
van?  

Hilde:  Moeilijk. Media regels opleggen is zeer moeilijk natuurlijk want je 
moet dan een regel vinden waar iedereen zich achter kan scharen. 
Nu, als et over ethische dingen gaat, gelukkig maar, is er een grote 
waaier aan opinies. Wiens opinie gaat daar dan winnen? Bovendien 
moet je denken dat je zegt van in een roddelblad, als een journalist 
vermoedens heeft of zelfs sterke aanwijzingen, niet van de celebrity 
zelf dat er wat aan de hand is, zeggen we oké die gaat te ver. Maar 
op andere momenten, bijvoorbeeld als ‘t over een echt politiek idee 
gaat, als een journalist dan uit een aantal bronnen die ie nie mag 
vermelden, maar toch wel betrouwbaar vindt, met iets naar buiten 
zou komen waar dat de samenleving, de politiek en de burgers 
belang bij heeft, vinden we dat ook. Dus waar zijn die regels en zijn 
die regels anders voor roddelbladen dan voor andere boekjes? ’t Is 
zeer moeilijk, ik ga der mee akkoord, zoals iedereen denk ik, da we 
goed moeten... dringend ’s goed moeten nadenken inderdaad van... 
En vooral die bladen zelf en hoe tot waar vinden wij inderdaad dat 
vandaag privacy wordt gedefinieerd maar om te zeggen daar moet 
extern een regel worden opgelegd, wie gaat die dan opleggen? 

Sofie:  Ja ja. Da ’s waar. ’t Lijkt mij dat et ook nog altijd erger kan zoals in 
Engeland of in Amerika. Gaan we die kant op denkt u? 

Hilde:  Ik denk da we toch wel inderdaad... Als je bijvoorbeeld kijkt de 
Britse pers, een goed voorbeeld denk ik, maar waar die 
celebritycultuur al heel ver gevorderd is. Als die aan de ene kant 
mensen zoals Peter André en zijn vrouw die uit elkaar gaan en die 
ieder hun eigen medium kiezen om wekelijks met modder naar 
mekaar te gooien... Dus dat zijn mensen die zelf heel graag inspelen 
op iets in de hoop dat je ook mijn single koopt. En anderzijds zie je 
daar ook bladen waar bijvoorbeeld et recente overlijden van één van 
de zangers van Boyzone, waar zijn ouders bijna in een strijd 
verwikkeld zijn, zijn omgeving... Dan is de pers daar om te zeggen 
van neen, dit is gewoon een jammerlijk medisch gebeuren. Hij was 
niet aan drugs, had niet te veel gedronken, niet te veel etcetera 
etcetera. En je merkt toch wel dat... Hoewel ik denk dat 80 procent 
wat uit onze bladen komt nog redelijk braaf is en wat er over 
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celebreties wordt gezegd, da je toch die laatste maanden en jaren 
voelt da we toch echt wel in die richting meer evolueren. Ik 
vermoed da we daar wel weer ergens een consensus zullen vinden 
binnenkort en dat dat wel een beetje terug zal stabiliseren. Maar et 
zit er wel dik in dat die nieuwe grens ergens zal liggen waar de 
privacy minder gerespecteerd wordt, ja...  

Sofie:  Dus toch wel een klein keerpuntje hier?  
Hilde:  Toch wel denk ik, ja. 
Sofie:  Oké, perfect, heel erg bedankt voor de uitleg Hilde Van Den Bulcke, 

daag. 
Hilde:  Daag.  
 
Sofie:  Iemand sms’t nog naar 3123 wat zeker ook aan et verschuiven is in 

Helmut Lotti zijn geval, dad is zijn harengrens. 
 

Radio-uitzending van 19 oktober 2009 

Sofie:  Een heel, heel, heel erg goeiemiddag. ‘k Eb niet zo heel veel goed 
nieuws. ’t Is maandag. ’t Zal nog een paar uren maandag blijven, 
maar euh morgen is et dinsdag. ‘k Eb ook kakgoeie muziek 
klaarstaan en leuke geluidjes en deze vraag.  

 
Sofie:  Wij vinden nu zo pollepels en stukken muur terug van de Romeinen 

in de grond maar wat gaan ze binnen 2000 jaar van ons terugvinden? 
Dat vroeg ik mij af. Als jij een vermoeden hebt, stuur et mij even 
door dewereldvansofie@stubru.be of sms 3123. Jawel, een nieuwe 
sensatie in et politieke landschap want Rik Torfs die wil een eigen 
partij oprichten tegen de verkiezingen van 2011. Nu, dat horen we 
wel vaker e, die dingen. ’t Gebeurt alleen niet zo heel erg vaak dat et 
ook echt lukt. Maar dat terzijde. Ik wil vooral weten hoe je dat 
gewoon moet aanpakken. Een heel goeiemiddag directeur bij de 
bevolking Binnenlandse Zaken, Etienne Van Verdegem. 

Etienne:  Goeiemiddag. 
Sofie:  Oké, stel, ik wil morgen een eigen partij oprichten euh WVS, dat 

staat dan voor Wereld Van Sofie, euh wat moet je dan 
achtereenvolgens doen? 

Etienne:  Euh, dad is eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen kan een politieke 
partij of een natie oprichten. Er zijn geen enkele bijzondere 
voorwaarden of beperkingen om een politieke partij op te richten. 

Sofie:  Is ’t waar? Misschien een leeftijd of zo of... 
Etienne:  Euh nee, ge moet gewoon meerderjarig zijn. 
Sofie:  Meerderjarig zijn. Schitterend. En nu, stel nu dat ik dat vandaag 

beslis om te doen, moet ik dan ergens een documentje of zo gaan 
invullen of een aanvraag indienen?  

Etienne:  Euh nee, ge moet geen enkel document of aanvraag indienen euh... 
Natuurlijk zoals voor elke vereniging kunt gij  euh eigen statuten 
opmaken. Ge kunt ook een rechtspersoon aannemen, bijvoorbeeld 
een VZW en daar de doeleinden in bepalen voor waarom dat ge die 
politieke formatie opricht.  

Sofie:  Ah ja. En dan begin ik mijn lijst op te stellen met mensen die 
allemaal in mijn partij zitten, die voor mijn partij willen opkomen. Is 
dat om et even wie er op die lijst staat? 

Etienne:  Op de lijst zijn er normaalgezien een paar voorwaarden. Als ge... 
Bijvoorbeeld voor de federale verkiezing moet ge euh 21 jaar zijn, 
Belg zijn en euh geen strafblad hebben. En inwonend zijn in België.  

Sofie:  Ah ja. Krijg je dan van de overheid geld als je een partij wil 
oprichten? 

Etienne:  Euh u krijgt geen geld als g’ een partij wilt oprichten. Alleen 
gekozen mandaten, die geven een dotatie.  

Sofie:  Ah ja, ma dus je moet et wel volledig zelf financieren? 
Etienne:  Ja, euh dus een concreet voorbeeld is de lijst van Dedecker. 

Dedecker is ook begonnen zonder een mandaat te hebben in et 
parlement. Dus hij heeft euh op eigen kracht... Dus ij is de 
verkiezingen moeten winnen en zetels halen. ’t Moment dat ge u 
zetel haalt in een parlement dan krijgt u een dotatie. 

Sofie:  Ah ja en anders? Zolang je geen mandaat hebt, moet je ’t gewoon 
zelf flikken?  

Etienne:  Ja, dan moet ge ’t zelf financieren. Euh ja, dus eigenlijk is et heel 
eenvoudig en heel democratisch. Dus iedereen kan een politieke 
partij oprichten ma ge moet natuurlijk lijsten indienen. Ge moet 
zelfs geen politieke formatie indienen om lijsten in te dienen. Gij 
kunt als... Met uw lijst, De Wereld Van Sofie, kunde gij opkomen 
alleen. De enigste voorwaarden zijn dat gij gesteund wordt door een 
aantal kiezers als gij uw lijst indient. 
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Sofie:  Ah ja, der moeten toch wel een paar mensen et project genegen 
zijn?  

Etienne:  Ja, ’t is nie zo dat ik denk van ah, ik ga morgen opkomen, ik dien 
een lijst in. Die lijst moet ondersteund zijn door 500 kiezers. 

Sofie:  500? Ah ja, ça va nog. 
Etienne:  Ja, dus als ge opkomt bijvoorbeeld voor de Kamerverkiezingen in 

een bepaalde kieskring, da zijn provinciale kieskringen, dan moet ge 
gesteund worden door minstens 500 kiezers. Komt ge op voor de 
Senaat, dad is dus gans Vlaanderen, dan moet ge gesteund worden 
door 5000 kiezers in Vlaanderen.  

Sofie:  Ah ja. Is er op één of andere manier inhoudelijke controle? Checkt 
er iemand of je niet te veel onzin verkoopt? 

Etienne:  Euh, nee, da wordt nie gecheckt. Alleen wordt er formeel 
nagekeken, als g’ een lijst indient, dat ge aan de voorwaarden 
voldoet. Dus de voorwaarden zijn gesteund worden door een aantal 
kiezers. Euh ge moet ook al een aantal kandidaten... Ge moogt 
alleen opkomen ma dan moet ge minstens 6 opvolgers ebben. Dad is 
om tussentijdse verkiezingen te vermijden, als u...  Gij komt op, ge 
wordt verkozen als alleenstaande en gij komt... Gij moet ontslag 
nemen of ge wilt ontslag nemen, ge komt t’ overlijden. Om geen 
tussentijdse verkiezingen te hebben moet gij een aantal opvolgers 
ebben. 

Sofie:  Ah ja. 
Etienne:  Dus dad is noodzakelijk en ook de pariteit man-vrouw moet 

geëerbiedigd worden. 
Sofie:  Ah ja. Juust juust. Oe zit et met de naam? Mag je die volledig 

kiezen of ben je verplicht een afkorting te gebruiken? 
Etienne:  Euh... Normaal gezien is 18 karakters, maximaal 18 karakters, zijn 

alle tekens die op het klavierblad voorkomen en er zijn ook.. Een 
aantal oude partijnamen moogt ge nie gebruiken. Dus bijvoorbeeld 
CVP, dad is om verwarring bij de verkiezer te voorkomen, dus de 
PVV bijvoorbeeld. Dus der zijn ook verboden letterwoorden en da 
zijn meestal letterwoorden  van bestaande politieke formaties die 
veranderd zijn van naam.  

Sofie:  Of misschien vuile woorden zoals kak en pis?  
Etienne:  In principe... Dad is... Laten we dat aan de beslissing van de 

voorzitter van de kiesbureau over. Maar daar staa niets over in in het 
kieswetboek.  

Sofie:  Ah nee? Alé, da ’s goed, dan valt daar... Dan moet ik misschien toch 
nog even afstappen van Wereld Van Sofie en één van die opties in 
et achterhoofd houden. 

Etienne:  Wereld van Sofie vind ik alleszins beter klinken dan de andere 
termen die u daarnet genoemd eeft.  

Sofie:  Dat vind ik ook wel. Etienne Van Verdegem, perfect. ‘k Ga er nog 
even over nadenken en we zullen wel zien wat Rik Torfs doet, maar 
u heeft et prachtig uitgelegd. Bedankt e. 

Etienne:  Ja, dag mevrouw e.  
 
Sofie:  Wat gaan de archeologen binnen 2000 jaar, dad is dus immens lang 

e, binnen 2000 jaar van ons nog terugvinden? Gaan der 
archeologen zijn , bijvoorbeeld binnen 2000 jaar gaan der mensen 
zijn ... Maar wat gaan ze van ons terugvinden? Als jij daar een vaag 
vermoeden van hebt. Heel veel mensen zeggen plastic, en wel heel 
erg veel plastic. Als jij een ander vermoeden hebt, stuur et mij nog 
door dewereldvansofie@stubru.be, da ’s om te mailen. Sms’en kan 
ook naar 3123.  

Sofie:  Is dat geen heerlijke vraag? 
Bram:  Ja, da ’s een supervraag. 
Sofie:  Prikkelt dat je nieuwsgierigheid niet? 
Bram:  En niet alleen die van mij blijkbaar want euh der zijn heel veel 

mensen die gereageerd hebben en die spontaan zelf zijn beginnen 
nadenken. De één al wat meer dan de andere, want ik eb een mail 
bijvoorbeeld gekregen... Namaaktieten. ‘k Denk dat daar niet zo 
zwaar is over nagedacht of ... 

Sofie:  Ja, of wel e? 
Bram:  Of wel, ja. Bouwplannen van een zekere Lange Wapper... 
Sofie:  Ik denk dat je onze luisteraars niet hoeft te onderschatten, Bram. 
Bram:  Ik onderschat die elemaal nie. Ik schat die heel veel hoger in dan al 

de rest van luisterend Vlaanderen. Euh iemand mailt ook, Elisa, 
mooie naam, archeologen zullen onze generatie herkennen aan et... 
aan metaal in onze skeletten. Da ’s slim gezien, goed nagedacht van 
euh Elisa. Dad is euh inderdaad waar. Één kernwoord dat altijd 
terugkeert in dit verhaal is afval blijkbaar. Want euh een archeoloog 
die eeft een soort van slogan mailde Patrick, toon mij uw afval en ik 
zeg u wie u bent. Dus eigenlijk wat euh archeologen terugvinden 
van Romeinen en zo, da ‘s ook allemaal afval. Dat zijn putten die 
gedempt zijn, funderingen die dichtgegroeid zijn. Ma vooral, 
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vroeger was er geen ophaaldienst of zo voor afval en dan werd dat 
allemaal onder een put in de gestopt. En wat er nu teruggevonden 
wordt zijn eigenlijk kapotte botten, skeletten van dieren en dan kun 
je daar heel veel uit opmaken over wat er gegeten werd. 

Sofie:  Afvalputten?  
Bram:  Dus euh et toont eigenlijk... ’t Zijn eigenlijk gedragsonderzoekers, 

archeologen. Ma bijvoorbeeld iedereen denkt dad et altijd over heel 
erg veel vroeger gaat. ’t Kan ook bijvoorbeeld over 10 jaar geleden 
gaan of 20 jaar geleden, want je kan bijvoorbeeld aan et stort... Als 
je nu een stort, daar opgravingen in gaat doen, dan kan je 
bijvoorbeeld zien wanneer plastic heel erg is opgekomen en zo gaan 
archeologen eigenlijk te werk. Dus kunnen ze eigenlijk zien van op 
dat moment, dat jaartal ongeveer, werd er plots heel veel meer 
plastic gebruikt en dan dat product en zo proberen ze daar dingen 
van af te leiden. Dus wat gaan ze nu terugvinden van ons binnen 
2000 jaar? Uiteraard ook al de informatie die niet weg te krijgen is. 
Teksten en dat soort zaken, ma vooral ook, net zoals bij de 
Romeinen, watersluizen, storten, funderingen van gebouwen, onze 
begraafplaatsen uiteraard ma ook ondergrondse parkings, 
bijvoorbeeld. 

Sofie:  Ah ja. Ondergrondse parkings. 
Bram:  Dat zullen ze natuurlijk allemaal terugvinden en daaruit zullen ze 

een aantal dingen kunnen concluderen. Wanneer et was en wat wij 
allemaal deden met onze auto’s en zo. 

Sofie:  We kunnen dat natuurlijk ook gewoon allemaal neerschrijven e en 
dan bewaren in een dik boek en dan... 

Bram:  Da ’s waar. Maar archeologen... Hun argument is eigenlijk van oké, 
die teksten en zo dat zal wel waar zijn, ma in die teksten staan heel 
veel tegenstrijdigheden die wij kunnen ontkrachten door onze 
archeologische vondsten en daarom zal archeologie ook nog 
bestaan. 

Sofie:  Ma als we nu beloven in die boeken gewoon heel eerlijk te zijn? 
Bram:  Ja ma, bestaat dat?  
Sofie:  Ja nee, maar wat iemand nog euh... Snel om alé... Wat iemand nog 

mailde, oe komt et dat wij dingen vinden van de Romeinen 
eigenlijk? Hebben die dat bewust in de grond geduwd? 

Bram:  Ja, wel ’t is euh zoals ik daarnet eigenlijk al een beetje zei, ’t gaat 
echt over dingen die bewust in de grond zijn gestopt. Veel mensen 
denken van ’t is door één of andere natuurramp, is er een aardschelp 

over de andere schelp gekomen. Dad is eigenlijk niet zo. ’t Is 
gewoon zo... Vroeger als er woningen gebouwd werden, dan werden 
er ook funderingen gemaakt. Putten waar palen ingestoken werden 
met vlechtwerk en zo en dat zijn dingen die we terugvinden en zo 
zien we hoe een huis was gebouwd. En de scherven en dergelijke 
die we terugvinden en materiaal dat we terugvinden, dad is echt 
door de Romeinen zelf in de grond gestopt omdat et kapot was, of 
niet meer bruikbaar en dat soort zaken... 

Sofie:  Alé, en de tanden van Sergio stuurt iemand nog... 
Bram:  De tanden van Sergio zullen zeker teruggevonden worden, want ze 

zijn allemaal van goud.  
Sofie:  Bram, dank je wel.  
 
Sofie:  Je moet ’s nadenken over irritante geluiden. Wat vind jij het meest 

irritante geluid in de hele wereld?  Want daar wil ’k et zo dadelijk 
over hebben. Eerst nog Snoop Dog en Sexual Eruption.  

 
Sofie:  Er komt ineens heel wat binnen van euh ideeën. Mensen die in een 

ballon... Zo over een ballon pitsen met hun vingers. Euh muggen... 
Allemaal slechte geluiden. Waarom gaat et daar over? ‘k Ad ergens 
gelezen dat Brussel van plan was om quads uit de binnenstad te 
weren omwille van de geluidsoverlast. Omdat heel veel mensen 
klagen dat ze dan op hun terrasje zitten of weet ik veel wat en dat er 
dan ineens broooooeeeem, zo een quad voorbij komt euh gezoemd. 
En toen dachten we, we moeten ’s nadenken over de meest irritante 
geluiden, want dat is er duidelijk één van. En dus hebben we een 
lijstje opgesteld met superirritante geluiden. Even de muziek 
wegdoen zodat je ze allemaal heel erg goed kan horen en dat je 
ervan kan genieten. Euh top 10. Op nummertje 10 hebben we dit. ad 
is et geluid van verkeerschaos, superirritant. Dan 9, de 
melkschuimmachine. Op een mooie 8,  ja dat spreekt voor zich. Op 
7 een borende buurman. Op 6, ja ‘k kan er niet aan doen, K’s 
Choice, Not An Addict. Op 5 een tandartsboor. Op 4, gas geven 
terwijl et echt niet nodig is. Op 3, ja dat spreekt voor zich. Op 2, 
krassen op een bord. En dan op een absolute nummer één van 
irritante geluiden, iemand die smekt terwijl hij aan et eten is. Als dat 
nu niet et vuilste... Stel nu dat je op een dag zou terechtkomen in de 
auditieve hel, dus waar et echt, et ergste klinkt ter wereld, dan zou 
dat ongeveer zo klinken.  
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Sofie:  Er is iemand die echt, ma die echt werkelijk kippenvel krijgt van de 

stem van Marlène De Wouters.  
 
Sofie:  We hadden et net nog over de top 10 van de meest irritante 

geluiden. Euh natuurlijk moeten we ’t nu omdraaien, de top 10 
maken van de meest aangename geluiden. Welke geluiden vind jij 
het heerlijkst om te luisteren, om naar te luisteren? Laat et mij even 
weten of denk er gewoon even over na, da ’s allemaal goed. Eerst 
nog The Cure en Boys Don’t Cry. Dit is De Wereld Van Sofie, 
smakelijk en welkom.  

 
Sofie:  We zijn daarnet op zoek gegaan naar de top 10 euh van euh minst 

aangename geluiden. W’ ebben op die manier een beetje de 
auditieve hel beleefd, ’t is dus tijd voor het omgekeerde. Heel veel 
mensen zijn al druk aan et sms’en en wat opvalt is dat heel veel 
mensen euh als meest aangename geluid het geluid van de stem van 
hun vriendin of vrouw laten euh doorsturen. Vind ik wel heel erg 
leuk. Ma goed, we hebben zelf een top 10 opgesteld van 
aangenaamste geluiden. ‘k Ga ’t weer even stil maken euh om daar 
aandachtig naar te kunnen luisteren. We hebben op 10 et geluid van 
regen op een afdakje en dan ook liefst jij die binnenzit. Op 9, de 
slappe lach. Op 8, ijsblokjes omdat je dan ook natuurlijk het drankje 
er bij begint in te beelden. Et uitgieten van een drankje komt op 7. 
Een orgasme, dat werd ook al heel druk ge-sms’t naar 3123. Op 5 
klinkende glazen, is ook aangenaam. Op 4 een zucht van opluchting. 
Dat is redelijk duidelijk. Op 2 moet je goed voor luisteren, dad is et 
geluid van een knetterend haardvuur. En op 1, het absoluut 
aangenaamste geluid ter wereld, hoor je ’t? ’t Is een spinnende poes. 
Da ’s aangenaam. Als je nu op een dag zou terechtkomen in de 
auditieve hemel, dan zou dat ongeveer zo klinken. Daar word ik zo 
gelukkig van.  

 
Sofie:  Er komen echt nog heel veel leuke suggesties binnen van 

aangename geluiden. Zoals euh het berichtjessignaal, vooral als je 
verliefd bent, dat j’ ineens een berichtje krijgt. Euh of iemand stuurt 
ook nog mijn vrouw die zegt ja schat je hebt gelijk. Euh spek dat in 
een hete pan wordt gelegd als meest aangename geluid. Of, en dat is 
misschien ook wel één van mijn favorieten, pletsen in een spaghetti 

bolognaise waar echt extra veel kaas in zit. Zeker één van de meest 
aangename geluiden. Euh als je ’t wil herbeluisteren, want dat 
vragen ook heel veel mensen via 3123, dat kan, waarschijnlijk gaan 
we dat straks op onze site pleuren en dat is www.stubru.be.  

 

Radio-uitzending van 6 november 2009 

Sofie:  Een heel erg goeiemiddag en welkom in deze wereld van de boeken, 
live van op de Boekenbeurs in Antwerpen. Alles over et maken, et 
uitbrengen en et vormgeven van een boek, daar gaan we ’t over 
hebben, omdat het gesprek over film of et fileprobleem vandaag 
gewoon een beetje gek zouden overkomen. Welkom.   

 
Sofie:  ’t Is ier ondertussen al heerlijk warm op de Boekenbeurs, da ’s 

natuurlijk door al die gezellige boeken. Euh je kan je niet inbeelden 
hoeveel boeken hier zijn en iemand heeft dat ook letterlijk ge-sms’t 
via sms 3123. Hoeveel boeken zouden daar eigenlijk samen zijn? 
Dus Bram, goeiemiddag, jij loopt hier toch maar wat in de weg. Da 
’s niet waar, da ’s niet waar. Maar wil jij eens uitzoeken hoeveel 
boeken hier zijn en misschien bij uitbreiding hoeveel boeken er in 
de wereld zijn?  

Bram:  Ik zal ’t proberen, oeveel tijd heb ik? 
Sofie:  W’ ebben een uur uitzending e, dus kom maar terug zodra je... 
Bram:  Bwa, fluitje van een cent.  
Sofie:  Oké, da ’s goed. Go baby, go. Goed, de wereld van de boeken. We 

hadden al een mailtje gekregen van een jonge kerel. Da ’s Tuur en 
die is 14 jaar en die heeft gemaild naar dewereldvansofie@stubru.be 
omdat ie euh een boekje had geschreven en hij wilde dat heel graag 
uitbrengen, maar hij wist niet goed hoe dat exact moest. Dus dan 
gaan wij dat uitzoeken voor hem euh, een heel goeiemiddag, Harold 
Polis.   

Harold:  Goeiemiddag.  
Sofie:  Jij bent uitgever bij euh Meulenhof Manteau. Euh je kent de 

uitgeverswereld dus als geen ander. Stel dat ik thuis, zoals Tuur, een 
manuscript heb, hoe breng ik dat dan in de winkel? Hoe pak je dat 
stapsgewijs het beste aan? 

Harold:  Ik zou er eerst mee naar mij komen, want in de winkel gaan ze ’t nie 
aanvaarden. 
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Sofie:  Nee? Awel ja. 
Harold:  Euh, mensen sturen ongevraagd vaak teksten naar een uitgever en 

die leest dat dan e. Dus ik lees samen mè mijn collega’s alles wat 
euh naar ons wordt opgestuurd. 

Sofie:  Effectief? 
Harold:  Ja, toch grotendeels. Nie noodzakelijk et ele boek, maar euh vaak 

voldoende da je der een oordeel over kan vellen. En dan vervolgens 
zeg je of da je der iets bij voelt of niet en of je ’t goed vindt of niet 
en dan ga je verder, dan nodig je hem of haar uit en dan volgt er een 
gesprek en wie weet een boek. 

Sofie:  Dus dad is sowieso stap één. Stuur je manuscript naar allerlei 
uitgeverijen, alleen naar jou.  

Harold:  Ik zou... Alleen naar mij opsturen uiteraard. Nu, da gebeurt heel 
vaak da mensen euh werkelijk et hele telefoonboek pakketten papier 
toesturen, da ’s interessant, ma da ’s minder handig uiteraard... 

Sofie:  Een fragment is misschien wel... 
Harold:  Ja, ’t verdient ook aanbevelingen om te kijken welke uitgeverij je nu 

goed vindt of er boeken zijn die je leest die door een bepaalde 
uitgever zijn uitgegeven om de keuze een beetje terug te trekken.  

Sofie:  Eb je een bepaalde truc om te zien aan een boek of et potentieel 
heeft of lees jij et echt gewoon van et begin tot einde om er dan 3 
dagen over na te denken? 

Harold: Ik krijg geen boeken. Ik krijg teksten en vaak bestanden en ik lees, 
zoals iedereen hier, al jaren lang, alleen doe ik dat professioneel dus 
ik merk gewoon meer dan wellicht een gemiddelde lezer. 

Sofie:  Ja, waar let jij op persoonlijk? 
Harold:  Stijl. Euh als iemand niet kan schrijven is et natuurlijk heel moeilijk 

om er een boek mee uit te geven, da spreekt voor zich. Euh, maar 
vaak is stijl ook iets da je ontwikkelt, soms is dad een zin, of een 
beeld of een woord da je echt opvalt, waar je aandacht bij blijft 
haken. Wat al voldoende voor mij zou kunnen zijn om euh mè 
iemand een gesprek aan te knopen. Ik moet daar wel bij vertellen da 
je ontzettend veel teksten binnenkrijgt en dad uiteraard een 
minimum van die mensen uiteindelijk een euh boek zal uitgeven. 
Wa nie wegneemt da al die andere teksten onbelangrijk zijn.  

Sofie:  , maar euh dad is wel stap 2. Dus iemand stuurt een manuscript, jij 
ziet daar iets in en dan nodig je ze uit voor een gesprek. En gebeurt 
et dan dat je soms zegt kijk, ik vind et goed, behalve dat personage, 
dus als je dat schrapt, dan gaan we ’t uitgeven? 

Harold:  Euh dat kan. Nu, dad is ook weer een heel positieve invulling van 
euh de handelingen die we dan stellen, want vaak moet et gesprek 
veel dieper gaan. En euh ’t eerste wat ik de mensen aan onderwerp 
is toch vraag- en antwoordspel, ik wil weten of mensen mee willen 
werken of niet. Als je niet bereid bent om iets te veranderen, om een 
tekst beter te maken, ja dan wordt et al heel moeilijk.  

Sofie:  Ja, kan je daar een percentage op plakken hoeveel... Van hoeveel 
manuscripten er uiteindelijk een boek zal verschijnen?  

Harold:  Minder dan één procent. 
Sofie:  Echt waar?  
Harold:  Ja.  
Sofie:  Da ’s gestoord.  
Harold:  Nee, da ’s toch nie waar. Waarom?  
Sofie:  Ik weet et niet. Ja, dat wil zeggen dat er heel veel rommel 

geschreven wordt. 
Harold:  Maar dad is geen rommel. Der zijn ook veel mensen die in hun 

garage of hun kelder hun gehoor kapot maken mè ’t bespelen van 
talloze elektrische instrumenten. En dad is nie noodzakelijk ook 
wereldniveau, ma dad is wel prettig. Dus daar is niks mis mee, 
alleen vanaf et moment da je voor een publiek begint te werken, en 
da zijn al die vrolijke mensen hier onder ons, ja dan gelden er andere 
normen. 

Sofie:  Ja, zit jij als uitgever ook met een bepaalde druk? Want je wilt 
natuurlijk geen talent missen.  

Harold:  Da ’s verschrikkelijk. 
Sofie:  Ja, eb je ’t al meegemaakt?  
Harold:  Oh God, ja, ma da mag je me nie vragen want dad is inderdaad zo. 

Uiteraard, ja. 
Sofie:  Daar wil je niet te lang over nadenken. Hoe gaat et eigenlijk in 

uitgeverijenland? Is daar een crisis merkbaar? 
Harold:  Euh nee, u bevindt zich in et meest saaie deel van et Westelijk 

halfrond, want euh de boekenwereld is eigenlijk een wereld die in 
vergelijking mè andere sectoren enorm stabiel is. Dad is zeer goed, 
want wij werken voor mensen die lezen en al die mensen hier lezen 
graag. Der zijn niet minder mensen die graag lezen. 

Sofie:  Ik eb ooit ’s iemand horen zeggen, nog niet zo heel erg lang 
geleden... Omdat er zoveel BV-boeken zijn en daar gaat et ook vaak 
over als et over de Boekenbeurs gaat... Euh dat et die BV-boeken 
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zijn dat de uitgeverijen draaiende houden. Dat dat de melkkoeien 
van de uitgeverijen zijn. 

Harold:  Da zijn zware woorden uiteraard. Ma ja, jij speelt ook nie alleen 
plaatjes die gekend zijn bij de underground in Gent, dus ja. Der 
verschijnen ook hits op de titellijst van Studio Brussel en da ’s bij 
uitgeverijen nie anders. 

Sofie:  Je hebt ze nodig? 
Harold:  Ja, j’ ebt ze nie... Nodig is ook weer et verkeerde woord. Et publiek 

is zeer breed, dus die willen alles lezen, ook heel populaire dingen 
en waarom niet? Wad is daar mis mee? Daar is niks mis mee, zolang 
je ook maar literatuur blijft uitbrengen en euh boeiende boeken. 
Waarom geen poëzie of een boek over filosofie of over politiek? Da 
moet allemaal kunnen. 

Sofie:  Ja, perfect. Klare taal van Harold Polis, heel erg bedankt.  
 
Sofie:  Debuteren, et is niet gemakkelijk, maar et kan. En dat gaan we 

straks bewijzen... Komt euh Pepijn Lievens, een debutant komt dan 
even op bezoek.  

 
Sofie:  Jawel, we hebben een DVD van de dag en et is die van Nirvana, 

Live At Reading.  Dad is een concertopname uit ‘92. Elk uur 
vandaag krijg je een track euh van die DVD te horen en dit uur is 
dat Polly. Surf zeker ’s naar stubru.be, want daar kan je euh als je 
doorklikt naar wedstrijden euh kan je inschrijven en misschien wel 
een deluxepakket van die opname winnen. Nirvana dus.  

 
Sofie:  Polly live van op et euh Reading Concert. Jawel, de wereld van de 

boeken omdat we uitzenden van op De Boekenbeurs. Et krioelt ier 
van de schrijvers, van de mensen die graag boeken van schrijvers 
lezen. We zouden bijna vergeten, tussen al die BV’s die hier 
rondlopen, dat er ook echte schrijvers zijn. Met een zolderkamer en 
met van die getormenteerde geesten en dat er ook elk jaar nieuwe 
schrijvers te ontdekken zijn. En hoewel er een miljard boeken 
bestaan, is et toch niet zo eenvoudig om gepubliceerd te worden, dat 
hoorden we daarnet al, van uitgever Harold Polis. Éen procent van 
alle ingestuurde manuscripten wordt op een dag ook echt een boek. 
Auteur Pepijn Lievens, jou is ‘t gelukt, goeiemiddag.  

Pepijn:  Goeiedag.  

Sofie:  En proficiat, j’ ebt  vorig jaar geloof ik, jouw eerste boek 
uitgebracht?  

Pepijn:  Ja inderdaad. 
Sofie:  Tot vandaag is dat ook jouw enige boek, euh ben je bezig aan een 

volgende? 
Pepijn:   Euh ja, inderdaad euh volgend jaar in maart komt mijn tweede boek 

uit.  
Sofie:  Top. En jouw eerste heette Relaas Van Een Stofzuiger. Waarover 

ging dat? 
Pepijn:  Dat ging over euh mijn vroegere drugsverslaving.  
Sofie:  Een behoorlijk autobiografisch stuk.  
Pepijn:  Ja inderdaad, ‘k eb de laatste maanden euh van mijn verslaving en 

euh et stoppen beschreven want ik vind ook een druggebruiker moet 
op zijn hoogtepunt stoppen. 

Sofie:  Ja, euh ja, dad is aan te raden meestal e? Hoe heb jij et... Want we 
hadden et daarnet over debuteren... Hoe heb jij et aangepakt om 
ergens iemand te vinden die jou wilde uitgeven? 

Pepijn:  Wel, ‘k eb in eerste instantie een boek geschreven, da was ’t 
moeilijkste en euh daarna eb ik dat opgestuurd, mijn manuscript, 
naar verschillende uitgeverijen. En euh mè dat ik weinig van de 
uitgevers weet en kende, heb ik dan euh de eerste gekozen die 
gereageerd had. 

Sofie:  En euh reageren ze, want iemand sms’te naar et programma ik eb al 
zoveel proberen beginnen en niemand antwoordt. Hebben ze jou 
geantwoord? 

Pepijn:  Ja ja, in mijn geval euh had ik z’ eigenlijk een beetje voor et 
uitkiezen. Dus da was wel euh een groot voordeel. 

Sofie:  Da ’s wel leuk. En geven z’ ook effectief feedback? 
Pepijn:  Euh ja zeker euh ze geven feedback als ge gaat uitgeven bij hen. 

Niet als ge... ja, voor nog andere kiest natuurlijk. 
Sofie:  Ah ja. En uiteindelijk, Houtekiet geloof ik, heeft jouw boek 

uitgebracht? 
Pepijn:  Ja, juist.  
Sofie:  Was dat ook effectief dat ze zeiden van we zouden et leuk vinden 

mocht je dit en dit nog aanpassen? 
Pepijn:  Ja, euh, ’t was over ’t algemeen goed, ma z’ ebben toch euh een paar 

euh scènes gevraagd om te veranderen en te schrappen, wa da 
natuurlijk een noodzaak is want euh als beginnende auteur... ’t Is en 
blijft een leerproces da nooit voltooid is e, dus euh, ’t is euh, ’t is 
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belangrijk om een tweede stem ook te horen. Want als ge schrijft, 
zitte toch altijd maar alleen en ge moet op uw eigen mening afgaan 
en dus die mannen weten wel euh, of vrouwen weten wel van 
aanpakken.  

Sofie:  En dan, je hoeft et mij nie te vertellen oor, maar kan je daar een 
algemene inschatting van maken hoeveel een schrijver verdient als 
je bij een grote uitgeverij gaat? 

Pepijn:  Euh, ’t is zo euh, der euh, ge krijgt een procent op de 
boekverkoopprijs, dus euh 10 procent, da ’s eigenlijk simpel. Als 
een boek 17 euro kost, krijgde per verkocht boek 1,7 euro. Euh ge 
krijgt wel een voorschot, euh ma dad is ook enkel maar een 
voorschot en euh als ge meer dan da voorschot verkoopt, krijgde da 
bedrag der nog bij. Ma alé, ge kunt eigenlijk euh... ‘k Moe zeggen, 
ge verkoopt een boek of 1000, 2000, dad is euh.. 

Sofie:  Rijk ga je daar niet zo snel van worden e? 
Pepijn:  Nee, boeken schrijven levert eigenlijk nie veel geld op. Maar, wa da 

wel interessant is, eens da je een boek uitgegeven ebt, kom je in 
aanmerking voor subsidies en euh dad is toch wel aanzienlijk. Kun 
je toch wel een aantal maanden van schrijven. 

Sofie:  Je moet een dossier opstellen, dan wordt dat opgestuurd. Oké, en 
dan ineens ligt et in de rekken. Ik kan mij inbeelden als dat je eerste 
boek is... Ja, je bent ook een acteur, daar krijg je onmiddellijk 
applaus van je publiek. Hoe gaat dat met boeken? Wanneer heb je in 
de gaten of et aanslaat of niet? 

Pepijn:  Wel, ’t is euh, ’t is sowieso leuk om je in de boekhandel te zien 
liggen en om stiekem te gaan kijken wie het vast neemt, knuffelt, 
leest, koopt... Euh dad is toch iets helemaal anders dan acteur zijn. 
En ja, wanneer et aanslaat, da weet je eigenlijk wel wanneer je de 
verkoopcijfers te horen krijgt van d’ uitgeverij. 

Sofie:  Ja. En oe gaat et met Relaas Van Een Stofzuiger?  Ben je tevreden? 
Pepijn:  Ja, goed. ’t Is in euh tweede druk. Euh er zijn geloof ik tussen de 

1500 en 2000 boeken verkocht en dad is euh nie wereldschokkend 
ma ook nie slecht.  

Sofie:  Mooi voor een debutant. In elk geval, proficiat, ik wens je alleszins 
veel succes met je tweede boek Pepijn Lievens.  

 
Sofie:  Et is nog onze hotshot tot vanavond. Ilse geeft je tussen 4 en 7 onze 

nieuwe Hotshot te horen. Iemand heeft gezegd dat Bram een 
antwoord zou hebben en dat ie er zo dadelijk is. ‘k Eb em euh laten 

uitzoeken oeveel boeken er in de wereld zijn. ‘k Ben curieus of daar 
een antwoord op is.  

 
Sofie:  ’t Is niet waar, ij  is ier toch wel. Air Traffic, Shooting Star. Bram, ik 

eb jou op pad gezet om euh te onderzoeken hoeveel boeken hier 
zijn. A op de boekenbeurs en B bij uitbreiding in de wereld.  

Bram:  Ik had et daarnet niet helemaal door, ma da ’s eigenlijk een 
onmogelijke opdracht e? 

Sofie:  Ja ja, awel, da dacht ik ook. 
Bram:  Ma ‘k ben der aan begonnen oor. Jawel, ‘k ben beginnen 

rondlopen, ‘k eb 2 stands geteld totdat ik besefte van dit is absoluut 
zinloos en dan ben ik op zoek gegaan naar iemand van De 
Boekenbeurs zelf en die eeft et mij gewoon verteld. En om en bij de 
60.000 boeken zijn hier vandaag aanwezig. Titels e. Dus da zijn er 
veel meer in exemplaren. Ma titels 60.000. Een interessant 
antwoord is dan op de vraag van hoeveel zijn er dan ter wereld? Da 
’s zo mogelijk nog moeilijker om in te schatten eigenlijk. Ma we 
kunnen wel een soort van inschatting maken eigenlijk euh op basis 
van wat er in de VS aanwezig is. 

Sofie:  Ah ja. Je bent zo heldhaftig dat je dat ontdekt. 
Bram:  Ja, er zijn wel mensen die er veel van afweten, ma eigenlijk, de VS 

is eigenlijk et enige land waar dat echt, echt goed in de gaten wordt 
gehouden hoeveel der zijn. Mondiaal is er niet iets zoals een 
archivering van hoeveel boeken zijn der ter wereld. Ma wat we 
kunnen doen is als we weten hoeveel der in de VS zijn, en we 
plakken daar een ingeschat percentage op, zijnde 40 procent, dan 
kunnen we eigenlijk ongeveer weten hoeveel er ter wereld zijn. Wat 
de boeken betreft die te koop zijn op dit moment in de VS, dat zijn 
er op dit moment 3,2 miljoen. Titels welteverstaan. 

Sofie:  3,2 miljoen te koop nu? 
Bram:  Dus als je dat beschouwt als 40 procent van alle boeken ter wereld 

die op dit moment te koop zijn dan weet je dat er op dit moment 8 
miljoen titels te koop zijn ter wereld.  

Sofie:  Ah ja, maar dus we rekenen er niet de boeken erbij die ooit te koop 
zijn geweest maar nu niet meer verkrijgbaar zijn? 

Bram:  Wel, je haalt me de woorden gewoon uit de mond, da ’s prachtig 
gezegd wat je daar zo mooi zegt. Euh de boeken die der nog zijn, 
ook daar kunnen we die regel van 40 procent toepassen. Er is in de 
VS The Library Of Congress, een club die van alle titels die 
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verschijnen in de VS minstens één exemplaar bezit. Mooi e, echt 
iets mythisch bijna. Euh, had in et jaar 2000, want ze doen et maar 
om de 10 jaar, je kan natuurlijk niet elke dag al die boeken gaan 
tellen, om en bij de 26 miljoen titels in 2000 van boeken die er zijn. 
Dus niet alleen die te koop zijn, maar waar ze echt een exemplaar 
van hebben. Als je dan weer die 40 procent regel toepast, dan kom 
je op, en dad is dan de enige echte waarheid, 65 miljoen titels.  

Sofie:  65 miljoen en daarvan kan je er 60.000 hier op de Boekenbeurs 
vinden. Bedankt trouwens Bram, je bent een ware held. Maar et is 
moeilijk om altijd de juiste boeken te vinden omdat er  gewoon echt 
veel tussen zit, maar euh daar hebben wij aan gedacht en we zijn 
vanmorgen al even langs alle boekenstanden op de Boekenbeurs 
geweest om te vragen welke boeken het best verkopen en wat de tips 
van de boekenhandelaars zelf zijn. 
(fragmentjes)  

 
Sofie:  Voorlopig heeft Alex Callier nog altijd geen nieuwe zangeres voor 

zijn Hooverphonic, laten we hopen dat dat toch snel gebeurt. Hier 
nog met Geike Arnaert en Mad About You. Ja, we zitten live op De 
Boekenbeurs. Et is zelfs een gezegde, never judge a book by it’s 
cover. Laat je niet leiden door hoe iets eruit ziet, terwijl als we een 
beetje eerlijk zijn, dan doen we ’t toch wel, zeker bij boeken. Euh ik 
vind et voorkomen van boeken oerbelangrijk en ik veronderstel 
Chris De Mey, jij ook. Goeiemiddag. 

Chris:  Goeiemiddag, inderdaad. 
Sofie:  Jij bent een boekontwerper. 
Chris:  Ik ben boekontwerper, ja, al 15 jaar zelfstandig boekontwerper, ik 

eb in totaal toch al euh een 600-tal covers ontworpen.  
Sofie:  Fuck, da ’s veel. Euh z’ ebben mij verteld dat jij alle Herman 

Brusselmansboeken vormgeeft? 
Chris:  Euh vanaf De Droogte wel ja, daarvoor was ik nog nie geboren. 
Sofie:  Dag in dag uit bezig zijn met ontwerpen, iets er moet uitzien wat 

eigenlijk over et inhoudelijke gaat. Dad eeft iets tegenstrijdig e? 
Chris:  Ja en nee. Eigenlijk een cover is et gezicht van een boek en eigenlijk 

is da zoals bij mensen, et gezicht vertelt al heel veel van hoe is die 
persoon, hoe zit die in mekaar dus euh never judge a book bij it’s 
cover klopt nie elemaal. 

Sofie:  Da ’s gelogen. Hoe bepalend is een cover voor een boek denk jij? 

Chris:  Euh bij bekende auteurs minder dan bij debutanten uiteraard. Stel, ’t 
nieuwe boek van Hugo Claus, zelfs alleen mè zijn naam erop zou da 
verkopen. Een debutant kan er maar beter voor zorgen dat ij opvalt 
tussen die andere 60.000 of oeveel waren et die ier waren, dus euh 
die moet een opvallende cover ebben.  

Sofie:  Als iemand jou opbelt... Een schrijver en die zegt ‘k eb een nieuw 
boek, ’t gaat over aids, weet ik veel wat, hoe begin jij aan jouw 
cover? 

Chris:  Ja uiteraard wilde weten waarover et boek gaat dus ge overlegt met 
de redacteur van de uitgeverij of met de auteur zelf rechtstreeks. 

Sofie:  Lees je ’t boek? 
Chris:  In veel gevallen is et boek nog nie geschreven als wij de cover al 

maken. Ja, want et wordt euh... 2 keer per jaar worden alle covers 
van alle uitgeverijen gegroepeerd, voorgesteld aan de boekhandel en 
op da moment worden alle titels al voorgesteld, dus dan moeten die 
covers al klaar zijn.  

Sofie:  Amai. Dus stel dat je als schrijver halverwege et schrijfproces je 
bedenkt en je boek een andere richting uitstuurt, dan kan je 
gesjareld zitten met je cover. 

Chris:  Absoluut. Da ’s al veel voorgekomen. ’t Is ook al voorgekomen dad 
een boek sowieso nie doorgaat, dad et aangeboden geweest is in de 
boekhandel, en dad et achteraf de schrijver panikeert of zegt van ja 
ik raak er niet, hup afgevoerd. En euh ja, dad is voorgekomen. 

Sofie:  Ja. Hou jij jou bezig met alleen de cover of ook met euh et formaat 
en et lettertype en et soort papier? 

Chris:  Ja, in ’t beste geval is et een totaalpakket eigenlijk met euh 
formaatkeuze, papierkeuze, lettertype, en leesbaarheid van de 
bladspiegel, alles der op en der aan. 

Sofie:  Ja, bestaat er eigenlijk bij boeken een standaard lettertype? Het 
boekenlettertype is, weet ik veel, Times New Roman of zo?   

Chris:   Nee, goh, Times New Roman is een soort lettertype, klassiek goed 
leesbare letter, maar daar bestaan duizenden varianten op die 
allemaal vrij goe leesbaar zijn. Komt er op neer, in uw typografie 
kunde maar beter maken da uw boek leest zonder de lezer et gevoel 
eeft van oei ier eeft iemand aan ontworpen. Ik mag de tekst niet in 
de weg lopen. 

Sofie:  Et moet een organisch geheel... 
Chris:  Et moet de tekst dienen, laten we ’t zo zeggen. 
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Sofie:  Ah ja. Dus euh jij overlegt met de redacteur of met de schrijver en 
hoe bepaal jij dan welke foto of welke tekening een boek krijgt? 

Chris:  Ja, da ’s efkes aftasten en de sfeer of de toon van et boek proberen te 
vatten. Dan worden er 2 of 3 voorstellingen gedaan aan de auteur en 
aan de uitgeverij en dan wordt op basis daarvan gekozen. Dus ’t is 
efkes op heel korte tijd eigenlijk proberen te vatten hoe zit et boek in 
elkaar, wad is de juiste toon want een goede cover vertelt iets over et 
boek maar niet alles. Snapte? Ge moet et idee ebben van ah, wa is da 
en ge moog et ne keer vastpakken maar ge moogt nog de clue van et 
verhaal nie verklappen bij wijze van spreken op de cover.  

Sofie:  Ja, ja. Heeft elke vormgever z’n eigen handtekening, z’n eigen 
manier van... Kan ik, als ik al jouw boeken naast elkaar leg, al jouw 
covers, kan ik daar een lijn in vinden? 

Chris:  Ik denk et wel. Ik oor soms van mensen van ik loop in de winkel en 
ik denk van ah dat is er één die Chris gemaakt eeft en dan ben ik blij 
natuurlijk. 

Sofie:  Waaraan zien ze dat dan? 
Chris:  Da ze prachtig zijn natuurlijk.  
Sofie:  Euh, wat is euh volgens jou euh et mooiste boek dat je op dit 

moment kan vinden? Et beste vormgegeven? 
Chris:  Goh, ik kan daar niet één boek opkleven, want vraag et mij binnen 

een halfuur en ik zeg iets anders. Ma ik vind een boek... Als de 
inhoud en de vorm van et boek mekaar versterken, dan vin ik... dan 
ben ik al heel blij.  

Sofie:  Dan is ‘t gewonnen. Perfect, Chris, heel erg bedankt.  
 
Sofie: Iemand sms’t nog naar 3123 ey, ’t is toch nog niet gedaan, de 

Boekenbeurs, ik ben nog niet kunnen gaan. J’ ebt nog een hele 
week, geen paniek. Een heel goeiemiddag.  

 

Radio-uitzending van 23 november 2009 

Sofie:  Een heel erg goeiemiddag. ‘k Eb heel veel jongerennieuws vandaag 
euh... Jongeren en waarom ze zo’n stomme dingen doen altijd euh 
ja... En jongeren die drinken en dan in de auto stappen, daar gaan we 
’t ook over hebben. En dan een vraag die jij misschien wel kan 
beantwoorden. ’t Is geen simpele denk ik. Alé, ik ken et antwoord 
niet. 

 
Sofie:  Full For Love van Das Pop. Weet jij hoe het komt dat mannen of 

vrouwen euh dat die zo’n verschillend geschrift hebben? Terwijl we 
uiteindelijk wel  leren schrijven door dezelfde mensen denk ik. Als 
jij daar een verklaring voor kan geven, laat et mij zeker weten. 
dewereldvansofie@stubru.be, da ’s als je wil mailen. Sms’en kan 
ook, 3123 en Tweeten kan ook via Twitter.com, schuine streep 
wereldvsofie. Hersenonderzoekers euh daar wilde ik et graag over 
hebben, die hebben euh hersenen onderzocht want dad is hun job en 
die hebben ontdekt dat hersenen pas volgroeid zijn als iemand 21 
jaar oud is. Euh dus alles wat de hersenen daar voor beslissen, ja, dat 
zijn dan stommigheden of zo. Ik stel et nogal cru, maar et zou wel 
kunnen kaderen waarom we soms, ondanks onze meerderjarigheid 
al ’s gekke dingen doen. Een heel goeiemiddag, docent aan de 
UGent, Wim Beyers.  

Wim:  Goeiemiddag.   
Sofie:  Heeft u er al van gehoord van et... de ontdekking van de 

hersenonderzoekers? 
Wim: De ontdekking, ja ik eb er zeker al van gehoord, meer nog, ik 
geef er regelmatig ook les over. 

Sofie:  ‘t Is niet zo nieuw misschien? 
Wim:  Euh nee, laten we zeggen dat die kennis ongeveer 10, 15 jaar oud is. 

Maar zeker nog niet op alle terreinen doorgedrongen. 
Sofie:  Ah op die manier. En en, ah ja, oe komt et dan dat et nu opnieuw 

verschijnt?  
Wim:  Euh dad eeft een euh... ’t Zijn een euh aantal onderzoekers die daar 

boeken over geschreven ebben die in de media aan bod zijn 
gekomen en zo en op die manier heeft et nieuwe aandacht gekregen 
natuurlijk.  

Sofie:  Nu, dat onze hersenen nog niet volgroeid zijn op ons achttiende, wat 
betekent dat concreet? 

Wim:  Heel concreet betekent dat het volgende. Ik zou op d’ eerste plaats 
willen zeggen, 21 dad is ook maar een leeftijd euh die denk ik 
lukraak gekozen is. Onderzoek toont aan dat die nog voortduurt, die 
ontwikkeling, tot 25 jaar. De progressieve ontwikkeling dan toch e, 
want na 25 jaar gaat et wa minder natuurlijk. Maar goed, het 
belangrijkste wat er eigenlijk gebeurt in die latere fase zal ik zeggen, 
is dat euh de gebieden in de hersenen die ver uit elkaar liggen, dat 
de verbindingen daartussen veel sterker worden. Om et maar euh 



17 

 

beetje grafisch voor te stellen, j’ ebt euh celletjes in de hersenen, en 
tussen die celletjes liggen euh verbindingen en ’t zijn die 
verbindingen die veel sneller worden. We noemen da witte stof en 
de witte stof neemt toe tot ongeveer 25 jaar. 

Sofie:  Ja en betekent dat dan dat elke beslissing bijvoorbeeld die we nemen 
of alles wat we denken, euh voor we echt volledig volgroeid zijn, 
dat dat ook domme beslissingen zijn of ondoordachte beslissingen? 

Wim:  Euh nee, zo sterk zou ik et nie durven stellen. Wat je daar alleen 
maar uit kan afleiden, is dat euh met toenemende leeftijd ongeveer 
25 jaar, we alsmaar beter worden in bepaalde beslissingen die we 
nemen e. Ik geef maar een... Ik geef een voorbeeld. Euh, er ontstaan 
bijvoorbeeld veel sterkere verbindingen tussen de linker- en de 
rechterkant van de hersenen. Die helpen ons om alsmaar beter... ik 
euh... Als ze geconfronteerd worden met een situatie euh relaties of 
omgevingszaken dat we veel gemakkelijker de details daar van in 
verband kunnen brengen met et gehele plaatje, ’t gehele beeld. Da 
we op die manier beter informatie kunnen integreren. Da ’s één 
aspect. Et tweede aspect dad onmiddellijk voortvloeit uit die linker-
en rechterkant van de hersenen die betere verbindingen krijgen, die 
beter kunnen communiceren dus, is emotioneel. En vooral daar zien 
we zeker na 25 jaar zelfs nog vooruitgang bij mensen. Aan de 
linkerkant van de hersenen vinden we veel positieve emoties terug. 
Euh gelukkig zijn, maar ook bijvoorbeeld emoties die helpen om 
toenadering te zoeken tot andere mensen. En aan de rechterkant van 
de hersenen vooral negatieve emoties. Euh angst, agressieve 
emoties, verdriet enzovoort. Als je begrijpt dat die verbindingen 
beter worden, dan helpt dat ook om precies die extreme emoties euh 
goed in overeenstemming te brengen, mè elkaar te integreren. Kijk 
naar nen typischen tiener die nog nie over da soort verbindingen 
beschikt, die is vaak omvergeslagen als hij et extreem 
liefdesverdriet... Terwijl iemand op latere leeftijd er toch wel beter 
mee kan omgaan.  

Sofie:  Ah ja. Moeten we dan ergens de... Ja, hoe zal ik ze noemen, de 18, 
tussen 18 en 25 jaar, moeten we die dan anders gaan bekijken? Als 
een soort oude pubers waar we rekening mee moeten houden met et 
feit dat ze soms slechte keuzes maken?  

Wim:  Euh in zekere zin zou je da wel kunnen zeggen ja. Euh, we zien ook 
in ’t onderzoek dat er meer en meer specifieke aandacht komt voor 
die periode euh als toch een beetje een aparte periode in et leven, 

een verlenging van de adolescentie misschien. Euh een fase in et 
leven waar dat alles erop wijst dat jongeren... Ja, je zou ze bijna jong 
volwassenen kunnen noemen e, lang nog niet volwassen zijn.  

Sofie:  Ja, is et dan een slechte keuze om hen stemrecht te geven op 18? 
Wim:  Ah ik denk dat niet. Der zijn veel andere goeie argumenten om dat 

wel te doen e. Euh de maatschappelijke participatie enzovoort, daar 
laat ik andere mensen graag over oordelen. Maar euh, nee nee, 
doordachte beslissingen kunnen natuurlijk ook al op jongere leeftijd 
worden genomen, maar ik zou zeggen bijvoorbeeld de juiste emoties 
daarbij beleven etcetera, dat zijn toch vaardigheden die pas later 
ontwikkelen. En ik wil eigenlijk benadrukken e, ’t is een ele 
geleidelijke ontwikkeling e, et is nie dat iemand op 17 jaar 
absoluut... Nee, nee, die beschikt dan wel over 80 procent van die 
vaardigheden.  

Sofie:  Er kan gewoon nog wel een beetje bijkomen? 
Wim:  Ja, ik wil toch één iets belangrijk benadrukken. In heel dat verhaal 

van de ontwikkeling van de hersenen... Pakt, laten we zeggen tussen 
12 en 25 jaar, dan zie je dat dat bij sommige jongeren heel snel gaat, 
terwijl dat bij anderen veel trager gaat. En onderzoek toont toch aan 
dat dat niet et proces op zich dat in gang gezet wordt van die 
verandering, je zoud kunnen zeggen herstructurering van de 
hersenen, et al of niet... Nee, dad is wel genetisch bepaald, maar de 
snelheid waarmee da gebeurt hangt bijna volledig af van de 
omgeving. Sterke stimulatie bijvoorbeeld. Euh leren jongeren un 
emoties nie uit de weg te gaan bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken 
die hen helpen in hun hersenontwikkeling. 

Sofie:  Dus et kan geen kwaad wel om jongeren vanaf 18 te stimuleren om 
te leren beslissingen maken en te leren... 

Wim:  Ook al voor 18 natuurlijk, maar zeker ook daarna nog.  
Sofie:  Daarna houdt et zeker niet op. Oké, perfect, heel erg boeiend Wim 

Beyers, heel erg bedankt. Daag. 
Wim:  Goed, oké, daag.  
 
Sofie:  Supermooi, Florence And The Machine, You Got The Love. Weet 

jij waarom mannen en vrouwen altijd zo’n verschillend geschrift 
hebben, of toch vaak? Als je daar een idee over hebt, stuur et mij 
even door. dewereldvansofie@stubru.be of sms 3123.  
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Sofie:  Twee Belgen en Lena. Je kan beginnen... Je favoriete top 5 voor De 
Tijdloze beginnen insturen. Alle informatie daarover vind je op 
stubru.be. 

 
Sofie:  Waarom is er zo’n duidelijk verschil tussen een mannenhandschrift 

en een vrouwenhandschrift? We leren et toch van dezelfde mensen? 
Een antwoord krijgen we hopelijk na deze Vive La Fête, Amour 
Physique. Een heel erg goeiemiddag.  

 
Sofie:  Bram, ik eb eigenlijk eerst een prangendere vraag. Hoe was je 

weekend? 
Bram:  Goed eigenlijk. Een vol weekend, maar een goed weekend.  
Sofie:  Ja? Voetbal gezien? 
Bram:  Ja, absoluut.  
Sofie:  Welke match? 
Bram:  Club Brugge.  
Sofie:  En, goed gespeeld? 
Bram:  Ah, z’ ebben verloren tegen Germinal Beerschot.  
Sofie:  Is ’t echt waar? Alé jongen. ’t Is een soort... ’t Is een manier van 

bonding e. Wij praten elke dag maar... 
Bram:  Maar nooit over voetbal.  
Sofie:  Nooit over voetbal of over... Alé, hoe we echt over de zaken denken. 
Bram:  Voila, nee, ma da ’s goed. 
Sofie:  Dus euh... 
Bram:  Bij deze is dat rechtgezet en vanaf nu gaan we dad altijd doen.  
Sofie:  Da ’s goed Bram. 
Bram:  Maar et antwoord op de vraag e, ’t verschil tussen een handschrift 

van mannen en vrouwen, der is natuurlijk wel een verschil. Euh 
voor alle duidelijkheid, ’t is altijd zo geweest, der is altijd een 
verschil geweest tussen een mannenhandschrift en een 
vrouwenhandschrift... 

Sofie:  Ah zie. Ik dacht nu dat et antwoord zou zijn er is eigenlijk geen 
verschil. 

Bram:  Ah jawel, der is wel degelijk een verschil en da ’s ook niet plots 
ontstaan ergens midden de jaren zestig, ’t is altijd zo geweest. ’t  Is 
ook geen verband met de sociale klasse of zo, of wat je gestudeerd 
hebt of zo, dat kan je niet uitmaken uit een schrift. Euh der is wel 
een fysieke oorzaak waardoor we verschillend schrijven, vrouwen 
hebben meer onderhuids vet. 

Sofie:  Ja da moet ge… dat moet je mij niet vertellen.  
Bram:  Nee, dad is, dat is zo. Euh meer dan mannen in ieder geval. En z’ 

ebben dat dus ook in hun vingers en daardoor zijn hun vingers 
anders gebouwd dan mannen en houden ze de pen en de 
schrijfmaterialen waar ze mee schrijven dus ook anders vast en dat 
resulteert in een ander handschrift. Euh een leuke test voor mannen 
is... Dat je ’s moet proberen als man met een handschoen te 
schrijven, dan zal je merken dat je veel vrouwelijker schrijft dan dat 
je normaal schrijft.  

Sofie:  Echt waar? Dus da ’s de thuistruc? Schrijf ’s als een wijf.  
Bram:  Ja, voila, niet inhoudelijk dan maar puur qua vorm, euh... 
Sofie:  Handschoentje aandoen en dan kan je schrijven als een vrouw. 

Bram: Wad eb ik nog allemaal ontdekt in de mailbox? Ah ja, der 
zijn ook mensen die mailen da ‘t in andere culturen niet zoveel 
verschilt. Euh bij de Chinezen bijvoorbeeld is et niet zo groot dat 
verschil. 

Sofie:  Ma daar zijn ze nogal streng e?  
Bram:  Ja, ze zijn heel strak die karakters. Die moeten echt heel juist en 

mooi gemaakt zijn en euh daar zie je ’t verschil minder, maar et is er 
wel en dat geldt eigenlijk ook voor et Arabisch schrift. Euh daar is 
et verschil ook heel klein, ma de tekens zijn dus wel heel sterk 
afgebakend ook. Euh ik wil nog besluiten met iemand die mailt, een 
studente van de helaas overleden denker, grote denker, Jaap 
Kruithof die lesgaf in Gent ondermeer en zo. Da ’s een... Hele 
lucide man was dat en die zegt van euh... Die had et volgende 
ontdekt. In een les esthetica poneerde hij dat er een penisgeschrift is 
en een borstengeschrift. 

Sofie:  Wat bedoelt die daarmee? 
Bram:  Wel, hij bedoelt eigenlijk... De meeste mannen hebben een soort 

scherp smalschrift en dad associeert ie dan met een soort 
fallussymbool. 

Sofie:  Et fallusteken. 
Bram:   En de meeste vrouwen hebben meer een rond en bollig... En dat 

klopt eigenlijk wel e, vrouwen schrijven nog alles graag met een 
kleine krul. 

Sofie:  Da ’s dan een tietengeschrift? 
Bram:  Da ’s een bollig borstengeschrift... Moeten daar eerlijk in zijn.  
Sofie:  Die vuile filosofen toch. ’t Zijn sloebers. Nee, superboeiend. Dank 

je wel Bram. 



19 

 

 
Sofie:  Domino’s van The Big Pink. Er is nog iemand die laat weten 

handschrift en geschrift, da ’s niet et zelfde. Dus handschrift, da ’s 
waar wij et over hadden, geschrift dat is doorgaans gewoon een 
tekst eigenlijk. Zo dus, even iets helemaal anders. Euh Schouppe 
Etienne, dat is de staatssecretaris voor Mobiliteit, die heeft een 
voorstel ingediend om een alcohollimiet van 0,2 promille op te 
leggen aan vrachtwagenbestuurders, aan motorrijders en aan 
jongeren die hun rijbewijs nog maar 2 jaar hebben. Daar is direct 
protest op, want ’t zijn natuurlijk niet alleen jongeren die drinken en 
moet niet iedereen eigenlijk voorzichtig en nuchter zijn? Dus dacht 
ik, zou er misschien een maatschappelijk draagvlak zijn voor een 
totaal alcoholverbod? Voor eender wie rijdt en gezien ik jullie een 
beetje beschouw als mijn maatschappelijk draagvlak, wil ‘k et ’s 
vragen aan jullie euh of jullie dat een goed idee zouden vinden om 
dus iedereen te verbieden om nul te... Nee, nee, iedereen... Wacht... 
Om iedereen te verbieden om ook maar iets van alcohol te drinken. 
Om te helpen krijg je een paar proargumenten van Johan Giers, da 
’s de directeur van de Responsible Young Drivers en aansluitend 
een aantal contra-argumenten van Jean-Marie Dedecker van Lijst 
Dedecker. En daarna kan jij zelf beslissen of je voor of tegen zo’n 
totaalverbod zou zijn. Sms et dan naar 3123 of mail et naar 
dewereldvansofie@stubru.be.  
(fragmenten)  

 
Sofie:  Oh, da ’s een leutig liedje. Dizzi Rascal en Dirty Cash. Wat vind jij 

van een totaalverbod qua alcoholverbruik als je gaat rijden? Dus niet 
0,5 promille. Nul Nul. Wat vind jij daar van? We onderzoeken wat 
et maatschappelijk draagvlak daarvan is. Dus als jij een mening 
hebt, stuur et mij door, pro of contra naar 3123 of 
dewereldvansofie@stubru.be   

 
Sofie:  We zijn een kleine studie aan et doen over et maatschappelijke 

draagvlak van et voorstel om een totaalverbod in te voeren in de 
nultolerantie wat alcoholgebruik betreft in combinatie met rijden 
betreft en ik heb de resultaten. Dus euh waarom ebben we dat 
gedaan? ’t Was naar aanleiding van et nieuwe wetsvoorstel van 
Etienne Schouppe om de alcohollimiet terug te brengen naar 0,2 
promille maar niet voor iedereen. Enkel bij vrachtwagenchauffeurs, 

motorrijders en euh jongeren, de eerste 2 jaar dat z’ un rijbewijs 
bemachtigd hebben. En dus dachten we misschien moeten we ’t 
eenvoudiger zien en euh kunnen we ’t gewoon totaal verbieden voor 
iedereen altijd. Drinken en rijden kan niet samen. Wat zou dad 
opleveren en jullie ebben massaal gereageerd en wat blijkt nu? Dat 
76 procent van jullie voor zo’n nultolerantie is. Dus er is wel een 
zeker maatschappelijk draagvlak daarvoor. Een heel goeiemiddag 
coördinator van de Vlaamse Jeugdraad Rob De Donder. 

Rob:  Dag Sofie, zeg gerust Rob. 
Sofie:  Gewoon Rob, ik hoef niet noodzakelijk elke keer coördinator te 

zeggen? Jullie waren keihard tegen et wetsvoorstel van meneer 
Schouppe om die alcohollimiet bij jongeren terug te brengen naar 
0,2 promille. Je kan ‘m dus wel een tegenvoorstel doen, een totaal 
rookverbod... euh rookverbod... Waar begin ik over? Een totaal 
drankverbod, dat heeft wel een zeker maatschappelijk draagvlak. 

Rob:  Ja, ik ben eigenlijk alleen maar tevreden om dat te horen.  
Sofie,  Ja, want wij ebben jonge luisteraars oor. 
Rob:  Nee, we kunnen er alleen maar tevreden over zijn als we da horen. 

W’ ebben da vandaag al gezegd e. Een draagvlak voor een verlaging 
van een limiet voor alleen jongeren ga je absoluut nie vinden bij 
jongeren zelf. En euh der zijn ook een aantal vooronderzoeken 
daarrond geweest zelfs waarin dad al werd aangegeven dad et 
draagvlak veel groter is in algemene verlaging. W’ ebben zelf nie 
absoluut et standpunt ingenomen da we absoluut gaan voor die 
verlaging, we willen ons daar alleszins over bezinnen, maar ’t is 
duidelijk da we wel enthousiast zijn voor verlaging voor iedereen. 

Sofie:  Ja, waarom waren jullie zo tegen de verlaging van alcohollimiet 
enkel voor jongeren? 

Rob:  Ja, in et ganse verhaal worden jongeren min 25 jaar als risicogroep 
naar voor geschoven. In zekere zin klopt dad ook, omdat et risico op 
ongevallen groter is als ze gedronken hebben e. Nu der zijn andere 
cijfers die dateren van 2007, van ’t Belgisch Instituut Van 
Verkeersveiligheid. Die zeggen dat de kans dat een 40- tot 54-jarige 
achter et stuur kruipt als ij gedronken heeft, 5 keer zo hoog ligt als 
de kans dad een 25-jarige achter ’t stuur kruipt, wa da maakt dat die 
veertig tot 54-jarige toch ook tot de risicogroep benoemd kunnen 
worden. Vandaar de conclusie, wil je een maatregel doorvoeren, 
voer die door voor iedereen, da ’s heel simpel en da ’s ook een 
voordeel da je die regel heel gemakkelijk uitgelegd krijgt. Je moet 
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nie gaan zien op je rijbewijs hoe lang je ’t al hebt om te weten 
hoeveel je mag drinken of nie. Euh ’t is ontzettend makkelijk en 
euh...  

Sofie:  Ja, ’t is gewoon heel praktisch ma je bent wel akkoord dat er iets 
moet gebeuren? Euh dat de manier waarop we nu bezig zijn, niet 
altijd even goed werkt?  

Rob:  Uiteraard, we kunnen alleen maar aanmoedigen dat er maatregelen 
worden genomen om verkeersveiligheid te verhogen en als dad 
onderbouwd is, dat dat moet aan de hand van de verlaging van de 
promille, dan moet da maar, ma dan wel graag voor iedereen.  

Sofie:  Ja, zeg, Rob, je zei et daarnet al, wij als Vlaamse Jeugdraad... Et is 
een heel vervelende vraag hoor, ma wat doen jullie eigenlijk?  

Rob:  Ja, op zich is de Vlaamse Jeugdraad de formele vertegenwoordiger 
van Vlaamse kinderen en jongeren. En thema’s die hot zijn die 
brengen wij over aan de Vlaamse overheid en we proberen da altijd 
te doen op basis van voorafgaande of et bekijken van een aantal 
gegevens en een hoop administratieve processen mè kinderen en 
jongeren zelf.  En in dit geval hadden we ons ier al een beetje op 
voorbereid. Euh ’t is ook nie nieuw et verhaal en we gaan der zeker 
nog op verder bouwen.  

Sofie:  Ah ma dat vind ik boeiend. En da ’s een professionele club die 
constant bezig is met et verdedigen van de belangen van jonge 
mensen?  

Rob:  Ik kan et eigenlijk nie beter verwoorden dat dat, Sofie.  
Sofie:  Schitterend. Ebben jullie een website ook? 
Rob:  Wij hebben een website: www.vlaamsejeugdraad.be . Nu, et leuke is 

ook als ik spreek van participatieve oefeningen... ’t Zit zo da we de 
komende woensdag in Jeugdcentrum Boekenborg in Antwerpen 
eigenlijk een grote oefening... een groot debat in verschillende 
groepjes mè jongeren hebben gepland rond het huidige beleid rond 
tabak, alcohol en softdrugs en vooral de vraag rond de 
leeftijdsgrenzen. En de actualiteit zal et er ons natuurlijk toe 
verplichten om et nu woensdag ook te hebben over dit voorstel. Dus 
mensen die er graag nog een beetje over uitwisselen, kom ons 
bezoeken vanaf half 2 in Jeugdcentrum Boekenborg. 

Sofie:  Voila, een heel mooie uitnodiging. Heel erg bedankt voor de uitleg, 
Rob De Donder. 

Rob:  Graag gedaan.  
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TRANSCRIPTIES RADIOPROGRAMMA’S 

Radioprogramma 2: Tomas Staat Op! (Studio Brussel) 

Presentatoren: Tomas De Soete & Linde Merckpoel 

Radio-uitzending van 19 oktober 2009 

Tomas:  Heel goeiemorgen beste vrienden. Deze neger is zo terug dad et een 
beetje pijnlijk wordt. Hartelijk welkom, ’t is 19 oktober en we zijn al 
wakker en u ook, dat is mooi.  

 
Tomas:  3123, kan je beter even naar sms’en of mailen tomas@stubru.be, 

dan zorg ik ervoor dat iedereen vakkundig wordt wakker gemaakt. 
Dus laat even weten waarom we jou of om het even wie zouden 
moeten bellen. Dit waren The Killers en Read My Mind. 
Goeiemorgen, ’t is 6 over 6, tellen voor beginners met VV. 

 
Tomas:  Heel goeiemorgen, ’t is 6 over 10. Et is met grote blijdschap dat ik u 

kan melden dat ik terug ben en dat met wel heel erg veel plezier. 
Speciaal voor jou, om ervoor te zorgen dat je netjes kan opstaan en 
euh voila, bij deze mag je dus gerust sms’en als ik even moet bellen 
is dat zo geregeld. 3123 of mailen tomas@stubru.be. Goeiemorgen, 
Patrick. 

Patrick:  Ja ne goeiemorgen Tomas.  
Tomas:  Heel goeiemorgen Patrick. Alles oké met jou?  
Patrick:  Ja ze en met u ook? 
Tomas:  Zeer zeer voor de wind, ja alles oké. 
Patrick:  ‘k Ben echt blij da je terug bent.  
Tomas:  Is ’t waar Patrick? 
Patrick:  Jaat, ’k ben echt blij da je terug bent. 
Tomas: ’ t Is nie onder lichte dwang zo dat je dat zegt? Da ’s gemeend? 
Patrick:  Nee, nee, nee, echt niet en oe is ’t geweest? 
Tomas:  Heel goed. Heel heel interessant euh en dat was de bedoeling, dus ik 

eb euh ik eb dingen gezien die ik nog nooit van mijn leven ad 
gezien. Daar moet ik eerlijk over zijn. Euh en ja voila, ik eb vooral 
gezien dat er een hele hele hoop mensen, namelijk et merendeel toch 
wel van de hele bevolking van Burundi enorm hulp kan gebruiken. 

Dad is wel heel erg duidelijk. Dus ik eb wel met mijn eigen ogen 
vastgesteld hoe kwetsbaar ze zijn en hoe hard ze stuk voor stuk 
allemaal een net nodig hebben. Dad is wel zo. 

Patrick:  Alé... 
Tomas:  Ga j’ een actie doen? 
Patrick:  Euh, neeje, vo ’t moment... ‘k Weet et nog niet.  
Tomas:  Ah ja Patrick, kom, ’t is nodig e man. ‘k Zit ier net te zeggen van 

echt waar je moet, dus euh j’ ebt  de hoofdstad Bujumbura en daar, 
oké, daar wonen heel veel mensen samen, dat is zo, een goed 
miljoen of zo, en dan heb je de rest van Burundi en daar wonen al de 
andere mensen. En die wonen allemaal in hutjes. En die ebben 
allemaal geen net, of ’t scheelt nie veel. En die kunnen allemaal elke 
second geprikt worden door een malariamug en et vlaggen hebben. 
Dus et is heel dringend, dad is wel heel erg duidelijk en ik eb dat 
met mijn eigen ogen mogen vaststellen. ‘k Wil gewoon maar 
zeggen, als je wil helpen, als j’ een actie in gedachten hebt, Patrick, 
je kan ze vandaag registreren via stubru.be.  

Patrick:  Alé vooruit. En ebde gij geen last had van, van zo van insecten en 
zo? 

Tomas:  Ik ad een net e. Ik ad gelukkig een net. Ik ad permanent een net. ’t 
Is te zeggen van zodra de zon ondergaat want daarvoor steken ze 
nie en ik eb wel een paar keer gevraagd van ’t is ier toch nie zo één 
mugske da dan gaat denken van jongens ik doe vandaag de vroege, 
ik begin der al aan, ma nee blijkbaar is et toch.. 

Patrick:  Da mugske noemde Tomas? 
Tomas:  Nee neen, et vroege mugske. Nee nee, ma ik was goed beschermd. 

Dad is een voordeel... 
Patrick:  Ook tegen de zon? Geen last had van zonnebrand?  
Tomas:  Nee nee, daar ga ’k nu geen punt van maken, nee, dad is ’t minste, 

want ’t is overdreven zo... ’t Zonnetje schijnt daar aangenaam e, 
maar je moet wel weten, et regenseizoen gaat daar beginnen e. Dus 
dat merk je al, ’t was al eel geregeld bewolkt en af en toe een fikse 
regenbui en als ge dan die, als ge die kleien hutjes ziet, Patrick, en 
daar zo’n regentje op man, dad is et nie e. Dad is et echt nie oor. 
En wij als Vlamingen mè onzen baksteen in ons maag, jongens 
toch. Dad is echt om te huilen e, die spoelen gewoon weg die hutjes.  

Patrick:  En, ’t eten, was ’t eten lekker? 
Tomas:  Et eten, dat was redelijk oké oor. 
Patrick:  Geen insecten en zo? 
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Tomas:  Insecten heb ik niet gegeten, of toch niet bewust, misschien zat er af 
en toe een tussen maar dat was niet bewust... 

Patrick:  Een mugske? 
Tomas:  Ja, nee nee nee, et eten, ja bon, et was nu ook niet een 

gastronomische reis e. Dat begrijp je wel e Patrick. Ca va, ma kijk 
‘k  ga u laten want ‘k moe nog effe verder met de uitzending, maar 
als je nog vragen hebt, dan laat je ’t maar weten, desnoods bellen we 
nog ’s terug e.   

Patrick:  ’t Is in orde. ‘k Ben echt blij da je terug bent.  
Tomas:  ’t Doe mij eel veel plezier, ik ben ook blij da jij terug bent, Patrick 

en ik zou je toch aanraden als je enigszins van plan bent om een 
actie te doen voor Music For Life, registreer je. ’t Kan vanaf 
vandaag, stubru.be. Oké? 

Patrick:  Ah kijk, vanavond als ik thuis ben ga ik da zeker doen. 
Tomas:  Da ’s fantastisch. Dag Patrick.    
 
Tomas:  En dat is onze frisse krantenboerin Ingrid uit de Press-shop in 

Anselmo in Antwerpen. Ik kan al raden wat ze belangrijk nieuws 
vindt op de voorpagina’s van de gazetten die z’ aan ’t uitpakken 
is... Goeiemorgen, dag Ingrid. 

Ingrid:  Dag Tomas, goeiemorgen. 
Tomas:  Ingrid, laat mij raden, et begint met L  en het eindigt op ANGE 

WAPPER. Ik ben dat zo beu gehoord van Lange Wapper 
Ingrid:  Ja, ik ook... 
Tomas:  Man man man, maar goed, geen Lange Wapper dus voor alle 

duidelijkheid. Exit Lange Wapper. Mooi. Opgeruimd staat netjes, 
Ingrid? 

Ingrid:  Spijtig genoeg ja.  
Tomas:  Vind je dat heel jammer? 
Ingrid:  Ja ‘k vin da wel jammer ja. 
Tomas:  Ja, nu moet ik eerlijk zijn, echt een overdreven staaltje wonderlijke 

architectuur was dat niet e. Dat was bij betrekking, alé, laten we 
eerlijk zijn, toch een spuuglelijke brug e. 

Ingrid:  Da ’s toch nie waar. 
Tomas:  Zo’n lelijke brug 
Ingrid:  Da ’s nie waar.  
Tomas:  God, je bent kwaad als ik dat zeg e? 
Ingrid:  Nee, ik ben nie kwaad. Ik ben nooit nie kwaad.  

Tomas:  Da ’s een heel lelijke brug. Bon ja, ik blijf pleiten voor een tunnel 
boven de grond of een brug onder de grond. Eén van beiden zal de 
oplossing bieden, maar die lelijke Lange Wapper die komt er mooi 
niet e.  

Ingrid:  Oké, da ’s goed.  
Tomas: Ingrid, je wordt daar ambetant van e, dat die lelijke Lange Wapper er niet 

komt? Ad jij graag daaronder gewoond, onder die Lange Wapper? 
Ingrid:  Zeg, maar die komt bijna nie over woongebied e.  
Tomas:  Nee? Maar je moet er een beetje naar kijken ook e, van dju toch da 

’s een lelijke Lange Wapper.  
Ingrid:  Ik vind ’t een chique brug, ma ja, hij komt er nie. 
Tomas:  Ik wil mijn Lange Wapper voor jou wel eens bovenhalen Ingrid, als 

je echt zo gehecht... Wa staat er nog in de krant? 
Ingrid:  Oh, da g’ een gratis T-shirt van Kim Clijsters kunt euh sparen, in ’t 

Laatste Nieuws. Ja, Kim Back. 
Tomas:  Kim Back. Zeer goed. Ik ga ’s kijken, da ’s een mooi T-shirt, ik zie 

’t ier inderdaad, da ’s prachtig. 
Ingrid:  15 gazetten kopen en dan reserveren en puntjes sparen, alé ja... 
Tomas:  Laten we er eerlijk in zijn, Ingrid, jij knipt die puntjes er toch op 

voorhand uit e?  
Ingrid:  Ik moet da nie ebben e da T-shirt, neen. 
Tomas:  Alé, j’ ebt  al geen Lange Wapper, geen T-shirt, ’t wordt droevig 

voor jou e.  
Ingrid:  Nee, elemaal nie, der is een zachte winter op komst. 
Tomas:  Is ’t waar? Staat dad op de kr… in de gazet?  
Ingrid:  Ja, in de gazet. Op de voorpagina.  
Tomas:  Ah, da ’s goed e. Alhoewel, ik eb et ook graag ‘s als et echt de 

stenen uit de vloer... uit de grond vriezen, da vin ‘k  wel ‘s leuk. Nog 
iets, Ingrid? 

Ingrid:  Voor de rest, nee nie veel meer. 
Tomas:  Ben je nu kwaad op mij omdat ik ermee heb gelachen dat je geen 

Lange Wapper krijgt? 
Ingrid:  Nee, bijlange nie. Ik lig er nie van wakker, echt waar nie.  
Tomas:  Dad is goed. Liefste Ingrid, veel plezier en tot morgen e.  
Ingrid:  Tot morgen.  
 
Tomas:  Ze was wa boos e?  
Linde:  Een beetje... 
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Tomas:  Z’ ad zo graag ne Lange Wapper had... Spuuglelijke brug, man 
man. 2 verdiepingen nog ’s der bij  e man, spuuglelijk. Pakt den 
bus zeg, wa ’s da nu?  Goeiemorgen, hartelijk welkom.  

 
Tomas:  Goeiemorgen, ’t is 22 over 6. Iedereen eeft zo z’n eigen manier om 

maandag in te vullen, ja daar ben je vrij in, natuurlijk wel maar Inge  
was et geloof ik? Was ’t Inge die een bijzonder plannetje heeft? 
Goeiemorgen, dag Inge.  

Inge:  Goeiemorgen Tomas. 
Tomas:  Goeiemorgen, amai, dat klinkt daar al heel bedrijvig, je bent daar 

precies niet alleen? 
Inge:  Ja ja, nee ‘k ben ier niet alleen. 
Tomas:  Wat is daar aan de hand? 
Inge:  Euh, we zijn hier met... Eventjes tellen, 10 personen en wij gaan 

vandaag naar de Efteling. 
Tomas:  Oh leuk. Da ’s tof. Met de kindjes? 
Inge:  Nee nee, nie met de kindjes, mè mijn collega’s. 
Tomas:  Jullie gaan naar de Efteling? Jullie zijn volwassen en jullie gaan 

vandaag allemaal samen naar de Efteling? 
Inge:  Ja, wij dachten, laten we eventjes naar het sprookjesbos gaan.  
Tomas:  Ah ja, da ’s tof en waarom precies? 
Inge:  Euh, wel ja, onze kindertijd is al een tijdje voorbij en we wilden nog 

’s terugkeren en euh straks gaat mijne chef voorlezen uit et grote 
sprookjesbos... boek tenminste. 

Tomas:  Zeg, ongelooflijk en jullie, laat mij raden, jullie zijn een bedrijf dat 
euh whitespirit maakt en jullie drinken als ontbijt zo’n fles leeg of 
zo, of dad is... Gebeurt wel vaker dat je naar de Efteling gaat?  

Inge:  Nee nee, wij zijn et euh, et team van Pizzahut op de Korenmarkt.  
Tomas:  Serieus? 
Inge:  Als jullie ons willen bezoeken, kom gerust vanaf morgen. 
Tomas:  Ja want vandaag zal et niet gaan, want euh ze zitten allemaal in den 

Efteling. Ga je in elk geval de groetjes doen aan de Olle Bolle Gijs, 
want die is jarig. 

Inge:  Oké, da zal ik zeker doen.  
Tomas:  Eb je nog favorieten? Langnek of zo of dienen ezel die dukaten 

schijt, da ’s ook leuk. 
Inge:  Zeker zeker, ja ik kijk er helemaal naar uit ja. 
Tomas:  Vrouw Holle of hoe heet die? 
Inge:  Olle Bolle Gijs? 

Tomas:  Nee, Olle Bolle Gijs is van papier hier e? En dan eb je vrouw Holle 
en die schudt met haar euh hoofdkussen, daar vallen veertjes uit. 
Ook heel mooi. 

Inge:  Ik hoor dat u er meer over weet dan ik.  
Tomas:  Tuurlijk, ma ik eb kinderen en ik ga daar meestal met kinderen 

naartoe. Niet met volwassenen. Ik wens je heel veel plezier vandaag. 
Inge:  Dank u wel.  
Tomas:  Euh ja, werkbezoek e, laten we ’t zo zien e.  
Inge:  Ja voila, eigenlijk is dad een beetje een bevordering van ons werk, 

ja. We gaan daar beter van worden. 
Tomas:  Inge, mag ik één ding vragen? Stel dat er een kindje is dat op één of 

andere manier ook naar de Efteling gaat en dat wil dan graag ’s 
achter dat ezeltje staan dat dukaten schijt, kan je alsjeblieft rekening 
houden dat je volwassen bent, dus dat je niet snel dat centje uit de 
poep van et ezeltje peutert voor dat kindje, dat je de kindjes voor 
laat gaan, ik zal et zo zeggen.  

Inge:  Oké, oké, ‘k zal ze zeker voorlaten. Als er kindjes zijn die mee 
willen met ons, mogen ze altijd komen.  

Tomas:  Oh, je gaat nog kindjes... Dit kan een oproep zijn e, ’t kan zijn da je 
opeens met een echte groep boorlingen daar naartoe mag e? 

Inge:  Da ’s geen probleem, we staan daar allemaal voor open. 
Tomas:  Is ’t echt? Alé, kijk, als er nog kindjes meewillen naar de Efteling 

met de jongens en meisjes van de Pizzahut, laat gewoon snel iets 
weten, sms even 3123 of mailen tomas@stubru.be. Veel plezier. 

Inge:  Dank u wel. 
Tomas:  Daag.  
  

(verkeer) 
Tomas: 2 over half 7, dit zijn de hoofdpunten.  

(nieuws) 
 
Tomas:  Goeiemorgen Kevin. 
Kevin:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Hallo, waarvoor bel je Kevin? 
Kevin:  Euh voor de kaarten voor Muse e. 
Tomas:  Aha, Kevin, heuglijk nieuws voor jou want jij hebt een ticket voor 

Muse gewonnen, gefeliciteerd.  
Kevin:  Ah, bedankt e.  
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Tomas:  Je hebt goed en alert gereageerd, inderdaad, zodra je ’t nummer 
hoort van Muse, dan moet je bellen, dat heb je heel goed gedaan dus 
op 2 november mag je naar et Sportpaleis naar et optreden van 
Muse.  

Kevin:  Da ’s eel goe, da ’s eel goe. 
Tomas:  Maar voortaan wel je radio stiller zetten, want dad is een zeer akelig 

geluid. Dus, ma goed, voor één keer is ’t goed e. Beste Kevin, veel 
plezier vandaag, voor alle mensen die denken van miljaarde, ’t is 
weer de Kevin die et ticket eeft, geen paniek, de hele dag geven we 
nog tickets voor Muse weg. En vooral vanavond luisteren naar Sam 
vanaf 6 uur, The Sound Of Sam, ij  geeft een Musepakket weg, 
bestaande uit een gesigneerd arttrack van et laatste album the 
Resistance, da ’s een poepchique box met euh de CD, een DVD, ne 
vinyl en een USB. Adden ze der nu nog een cassette bijgestoken, 
adden ze alle dragers van Altamira tot heden... Met daarop dat 
album The Resistance en één duoticket voor et concert en één T-
shirt, dad is een beetje een speciaal ticket da we dan weggeven bij 
Sound Of Sam vanavond. Maar goed, Kevin, jij ebt et eerste 
duoticket gewonnen, proficiat e. In elk geval veel plezier vandaag, 
salut e Kevin.  

Kevin:  Daag, bedankt.   
 (verkeer) 
 
Tomas:  Ier  is al eentje stevig wakker. En ze luistert naar de naam Linde 

Merckpoel. C’est Pour La Bourgeoisie. Goeiemorgen.  
Tomas:  Hallo, met wie spreek ik? 
Wendy:  Hallo met Wendy. 
Tomas:  Ma Wendytje, Wendytje, ‘k ben blij dad ik jou hoor. 
Wendy:  Ah dag Tomas.  
Tomas:  Liefste Wendy, jij bent de Wendy die dus euh een goei week 

geleden, op vrijdag op de meest innemende, warme, lieve euh zachte 
manier van mij afscheid heeft genomen? 

Wendy:  Ja. Ik vond dat zo erg dat ik jou een weekje moest gaan missen en 
ja, dad eeft mij toen wel geraakt.  

Tomas:  Ja dad eeft mij ook geraakt, vooral de manier waarop jij dat in de 
verf hebt gezet, dad is mij nog niet zo heel veel overkomen, maar 
kijk ik ben er terug voor jou. Eb je ’t overleefd? Was et een 
moeilijke week? 

Wendy:  Et was eigenlijk vrij moeilijk, et was euh zonder jou en dan euh 
bepaalde mensen, collega’s die een beetje mè mij gelachen ebben. 

Tomas:  Serieus? Waarom? 
Wendy:  Die hadden mij in de uitzending gehoord en die hadden zoiets van 

alé zoiets doede nu toch nie en is da nie een beetje belachelijk? Ma 
die verstaan da nie ze.  

Tomas:  Tuurlijk verstaan ze dat niet, Wendy wat is dat nu, dat is alsof et 
euh. Geringschattend hebben ze gedaan, alsof... 

Wendy:  Ja, inderdaad inderdaad, ze vonden et een beetje der over. En euh, ik 
eb et hun proberen uit te leggen ma naar het einde van de week had 
ik zoiets van ik probeer et nie meer uit te leggen.  

Tomas:  Wendy, dad is tussen ons en laten we dat duidelijk stellen, er zijn 
genoeg mensen die inderdaad moeite hebben met het tonen van 
emoties ma dat worden ongelukkige mensen. ‘k Heb nog een vraag 
die ’k nog effe ga stellen, dad is voor ons dossier, ma ‘k ben heel 
blij dat je dus belt, euh maar heb je kleren aan?  

Wendy:  Ja, toch wel. 
Tomas:  Da ’s spijtig. Ja nee, dad is... Dacht nu, dat zou echt een mooie 

bekroning zijn van onze relatie die we dus eigenlijk ongeveer 
hebben ondertussen. 

Wendy:  Ja, ik versta ’t, ma w ’ebben een relatie die zich afspeelt op de 
autoweg eigenlijk en nu sta ik langs de kant van de E314 en ’t zou 
nogal, alé een dom zicht zijn. 

Tomas:  Et zou bijzonder zijn mocht je daar even de kleren willen uitdoen. 
Liefste Wendy, dad eeft nog niemand gedaan e, nog niemand.  

Wendy:  Ja ma Wendy ook nie.  
Tomas:  Wendy dit is wel een uitgelezen kansje e. 
Wendy:  Ja... ‘k Voel mij ier toch wel vrij bekeken ze, op ’t klaverblad in 

Lummen.  
Tomas:  Ah, ’t is nog donker, kom kom kom.. Nee? 
Wendy:  Neeje. 
Tomas:  Wendy, ik voel wel dat er een zekere vorm van twijfel al is... 
Wendy:  Ja? Dan voelde gij meer als mij.  
Tomas:  Oké, Wendy, we gaan ’t vandaag hierbij laten ma we houden 

sowieso contact en vroeg of laat sta jij wel eens op ’t kluiver.. et 
kluiverblad... Zeer mooi. Op et kluiverblad in euh Lummen en dan 
met euh met weinig kleren aan zo. 

Wendy:  Ja we zullen er voor zorgen. 



25 

 

Tomas:  Oké, afgesproken, dad is genoteerd. Wel bedankt om nog even te 
bellen Wendy. Prettige dag en ik ben dus terug voor jou e. Daag.  

 
Tomas:  Allo , Mieke. Ik moet u een ele flinke blokdag toewensen van 

Ronny. Goeiemorgen. 
Mieke:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Ben je al in form? Ben je al aan ’t blokken, hang je al boven de 

boeken? 
Mieke:  Euh ik lig nog in bed... Zoals elke normale mens denk ik. 
Tomas:  Dat weet ik niet. ’t Is ondertussen toch al bijna 7 uur en zeker als j’ 

er door wil zijn, als je echt juriste bij et OCMW wilt worden, dan 
moet er nog geblokt worden e. 

Mieke:  Ja mijn wekker gaat binnen 10 minuten afgaan sè.  
Tomas:  10 minuten... Ga je dan nog een beetje herhalen of euh oeveel 

bladzijden moet je vandaag studeren?  
Mieke:  Goh, eel veel.  
Tomas:  Ja... Ma alé, ge ziet et zitten e, Mieke, ik oor et.  
Mieke:  Ik zien et wel volledig zitten, ja ja..  
Tomas:  En wanneer eb je examen?  
Mieke:  De woensdag. 
Tomas:  Woensdag, oké. Ga je dan even bellen woensdag, dat we je dan net 

voor et examen nog extra moed kunnen inspreken? 
Mieke:  Dat denk ik nie... 
Tomas:  Dan bel ik jou wel Mieke, dad is geen probleem. Dad is euh 

sowieso geregeld. Ik wens je veel succes en euh goed studeren, dan 
word je lekker slim. Dag Mieke en groetjes van Ronny, da ’s uwe 
man toch e?  

Mieke:  Da is mijne man, ja... 
Tomas:  Oké, afgesproken. Mieke, succes vandaag, daag. 
Mieke:  Dank u wel, daag.  
 
Tomas:  Mooie Belgische muziek van Gorki, Lieve Kleine Piranha. Over 

mooie Belgische muziek gesproken, Belpop is terug op Canvas en 
we hebben vandaag Willy Willy en de helft van The Scabs eigenlijk 
te gast en de heer Guy Swinnen komen straks langs om dat te vieren 
ter ere van Belpop. Nieuws van 7 uur komt er aan. 

 
 (verkeer) 
 

Tomas:  Heel goeiemorgen, het is 9 over 7 en dit was Beautiful Stranger van 
Madonna. Jazeker ik ben terug en dat na een week Afrika en ik kan 
u verzekeren dat et contrast nogal redelijk uitgebreid is. Euh ik kan 
u ook verzekeren dat mijn darmen er nog altijd weet van ebben. Los 
ervan, ik heb er dus gezeten, een week lang in Burundi, in 
Bujumbura en ik eb daar gezien dat de nood heel, heel erg hoog is. 
Want misschien is de hoofdstad wel gezellig om te zitten, zeker wel 
en et is een prachtig land en ’t zal allemaal wel zijn maar als je even 
gewoon naar et Noorden gaat en 3 kwartier rijdt, kom je echt in 
dorpen terecht waar de hutjes amper nog overeind staan en waar 
heel veel koortsachtige kindjes liggen te wachten op hulp en vooral 
op netten, want een extra steek erbij, dat kunnen ze allerminst 
missen natuurlijk. Malaria, et is verdomd een groot probleem, eb ik 
er met mijn eigen ogen kunnen vaststellen en er is nood aan enorm 
veel netten. Da ’s ’t enige waar ze zich mee kunnen beschermen. Et 
is etgene wat we moeten doen om der zo veel mogelijk netten te 
bezorgen, want dat kan echt levens redden. Et heuglijke nieuws is 
dat als je van plan was om een actie te doen voor Music For Life, 
dat je vanaf vandaag je actie ook al kan laten registreren via 
stubru.be. Kan ier nog uren over doorgaan, ik ga dat vanmorgen niet 
doen, want da ’s niet de bedoeling, maar euh, ik weet in elk geval... 
Phara eeft al gebeld, dus ik mag morgen bij Phara gaan uitleggen 
wat ik allemaal gezien heb in Burundi. Ik hoop dat ze 3 uur 
uitgetrokken hebben want ik eb verschrikkelijk veel gezien. Als je 
vragen ebt, mag je ze altijd stellen natuurlijk. 3123, ik wil er graag 
op antwoorden, maar in elk geval, et allerbelangrijkste, registreer je 
actie voor Music For Life, et kan vanaf vandaag via stubru.be. En 
ook goed luisteren als je liedjes hoort van Muse. Maar da ’s iets 
anders. Goeiemorgen.  

 
Tomas:  Mmm, goeie vraag. Wat kan daar eigenlijk gedaan worden op 

termijn in Burundi, want met wat eten en wat netten zullen we hun 
probleem toch niet oplossen zeker? Wel euh, eigenlijk voor een 
groot stuk wel, absoluut. Euh uiteraard hoopt men dat men vroeg of 
laat een vaccin vindt tegen malaria, maar dat is er nog lang niet en in 
tussentijd is de enige manier om je te beschermen een net, want je 
kan ook niet malariapillen blijven nemen voor de rest van je dagen. 
Stel nog dat ze ’t zouden kunnen betalen. Het enige wat hen zou 
kunnen beschermen is een net, want wie gestoken is, die heb ik zien 
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liggen, die doet niets meer. Die ligt daar wat gewoon te ijlen van de 
koorts en te daveren en dus kan die niet gaan werken en kan die 
geen centen verzamelen om naar de dokter te gaan. En dan komt 
men van de ene naar de andere ellende terecht dus et enige, dad eb 
ik wel eel duidelijk gemerkt, et enige wat echt kan helpen, da is een 
net. Da ’s wel zeker zo. Een heel erg goeiemorgen, et is 18 over 7. 
Er zijn kranten verschenen, Linde eeft ze gelezen en wat staat er in? 

Linde:  Antwerpen stemt Lange Wapper weg. Et staat op alle voorpagina’s. 
Euh gisteren, ja, et grote referendum over de Antwerpse 
Oosterweelverbinding met die brug, met die Lange Wapperbrug. 41 
procent zei gisteren ja, 59 procent zei nee. Maar, en dat staat dan 
weer in Het Laatste Nieuws, niemand weet et nu nog, want et blijft 
natuurlijk wel een referendum. Maar een referendum, en daarom 
ook niet bindend en euh ja, ’t is een beetje afwachten nu. 

Tomas:  ’t Is eigenlijk allemaal afhankelijk van wat de Vlaamse Regering 
doet want zij mogen nu beslissen... ’t Is toch moeilijk, je kan daar 
moeilijk om heen kijken e. 

Linde:  Je kan er moeilijk om heen kijken.  
Tomas:  Dat een Antwerpenaar op die brug zit te wachten, maar goed, et zal 

aan de Vlaamse regering zijn.  
Linde:  Exclusief vandaag in et Laatste Nieuws, een gesprek met Seynabou 

Diop, de Senegaleese prostituee  die de laatste uren bij Frank 
Vandenbroecke was. Zij zegt dat Frank tegen haar gezegd heeft dat 
hij met haar wilt trouwen, dat ze sowieso niets te maken heeft met 
zijn dood en dat ze zijn overlijden betreurt. Dat lees je dus in et 
Laatste Nieuws.  

U2 verkoopt Boudewijnstadion in recordtempo uit, dat staat op de 
voorpagina van et Laatste Nieuws. Nog nooit was een 
stadionconcert zo snel uitverkocht en je moet je dat voorstellen. 
65.000 tickets in één uur. 

Tomas:  Dad is... Dad is indrukwekkend.  
Linde:  Dad is nogal veel. U2 gaat er dus nog een concertje bij doen, de dag 

nadien op 23 september.  
En de Snoecks gaat weer bloter euh et jaarboek van 2009 van 
Snoecks was heel zedig, ‘k eb et je laten zien... 

Tomas:  Ja ma d’ artikels  waren nog altijd wel goed. 
Linde:  Ja ja, euh de voorfoto... euh de voorpaginafoto van 2009 was 

gewoon een gezichtje van een madam euh met kleren aan, dus ja, 
nogal zedig voor Snoecks, maar 2010, daar maken ze ’t volledig 

goed, euh want die foto staat al in et Laatste Nieuws en ’t is een 
halfblote madam, bon, je ziet niks concreet, ma z’ is bloot. 

Tomas:  Ja ik vin ’t zeer suggestief, ‘k bedoel ik sta ier echt al met een 
serieuze Lange Wapper, da ’s zeker... 

Linde:  En dan nog nieuws over Dallas. 
Tomas:  Dallas? Mooi, lang geleden. 
Linde:  Der komt namelijk een remake van Dallas.  
Tomas:  Van de reeks? Niet van et nummer? 
Linde:  Nee nee nee, van de reeks. ’t Staat in et Nieuwsblad. Ooit razend 

populair, Dallas, lang geleden, ik eb et zelf nooit gezien, maar ’t 
was blijkbaar heel legendarisch, vooral het einde. Dat was heel 
mysterieus, en nu het nieuwe Dallas dat gemaakt zal worden, dat 
pikt in op dat einde.  

Tomas:  Dat hoort zo te zijn bij Dallas e, dat altijd inpikken op et einde. 
Linde:  Ja maar ’t is dus nie, geen echte remake e... ’t Is dus een soort 

vervolg en euh verder worden er ook nog remakes gemaakt van de 
oude serieus Upstairs, Downstairs en Hawaii Five-O, die ik ook 
compleet niet ken... 

Tomas:  Hawaii Five-O, ook een geweldige tune trouwens. De series op zich 
ken ik ook niet zo heel erg goed meer. Daar komen allemaal 
remakes van. Tegen wanneer? Is daar zicht op? 

Linde:  Nee nee, daar heb ik geen zicht op.  
Tomas:  Geen probleem, niets aan ’t handje. Bedankt Linde. 

Ik ga er zo dadelijk eentje draaien uit the Greatest Switch, da ’s een 
geweldige verzamelaar en daar hoort natuurlijk muziek bij.  
Et was zo ver, dit weekend, afgelopen weekend was er The Greatest 
Switch. En dit is jullie top 3 geworden.  

 
Tomas:  Schoon lijstje geworden alweer The Greatest Switch. De top 3 heb 

je net gehoord, alle details op onze site stubru.be en er is ook een 
verzamelaar, The Greatest Switch verzamelaar, die moet je zeker in 
huis hebben. Heb je meteen alle danceclassics in één box verzameld, 
superhandig is dat. Heel goeie morgen. Et is 2 voor half 8 en dit zijn 
de hoofdpunten van et nieuws. 
(nieuws) 

 
Tomas:  Heel erg goeiemorgen. Gisteren zijn 35 procent van alle 

Antwerpenaren gaan stemmen met de vraag van wil je een brug of 
wil je geen Lange Wapperbrug. 41 procent was voor de brug 
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uiteindelijk en 59 procent wil geen Lange Wapperbrug. Een heel 
goeiemorgen burgemeester Patrick Janssens. 

Patrick:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Bent u tevreden met et resultaat van dit referendum?  
Patrick:  Ja ik ben tevreden met et resultaat, ik vin et een hoge opkomst, 35 

%. Ook al zijn er mensen die dat minimaliseren. Er zijn 135.000 
Antwerpenaars die nie verplicht waren, naar de stembus gekomen, 
da ’s bijna zoveel als de hele stad Brugge inwoners telt. Ik vin et wel 
veel en ik vin et een euh goed resultaat, maar euh da betekent nog 
niet dat ik euforisch ben want er moet nog veel water door de 
Schelde vloeien... 

Tomas:  Ja dat denk ik ook, want heel veel mensen zeggen van hola hola, 
referendum, allemaal wel goed maar niemand zegt of er nu wel of 
geen Lange Wapperbrug komt, dat eeft daar eigenlijk... Dat staat 
daar bijna eigenlijk los van... 

Patrick:  Ja en ik moet zeggen dat ik er ook heel verwonderd over ben en dat 
maakt me nogal bezorgd want ik denk dat de druk de volgende 
weken en maanden groot gaat zijn om toch gewoon met dit project 
door te gaan en ‘k eb euh eel veel mensen dat bijna letterlijk horen 
suggereren... 

Tomas:  Maar kunnen ze dat maken, als zo’n resultaat euh uit een 
referendum komt? 

Patrick:  Wel ik zou dat vooral euh politiek onaanvaardbaar vinden en ook 
zeer onverstandig omdat euh één van de aangename dingen van ons 
democratisch systeem is da je af en toe terug naar de kiezer moet en 
euh die vergeet zo’n dingen nie. Dus ik begrijp niet goed dat mensen 
zouden zeggen van ja kijk euh we gaan daar een kleine wijziging 
aan aanpassen en dan gaan we gewoon verder. Maar de 
economische belangen zijn zo groot en dan denk ik met name aan de 
mensen die hopen dat viaduct te bouwen en te kunnen factureren dat 
ik denk dat de druk toch heel groot gaat worden om er toch mee 
door te gaan.  

Tomas:  Omgekeerd is ’t blijkbaar ook zo dat ter voorbereiding van die 
ganse Oosterweelverbinding al heel veel geld is uitgegeven. ’t Zou 
ook zonde zijn dat dat voor niets was geweest? 

Patrick:  Ja, ma da vind ik nu in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
de mensen die beslist hebben om dat geld uit te geven zonder dat ze 
zeker waren dat dat project zou doorgaan. Der is nog geen 
bouwvergunning afgeleverd en ik denk nie dat er euh... dat er veel 

Vlamingen, euh al grote kosten beginnen te doen om hun huis te 
bouwen zo lang ze nie zeker zijn dat er bouwvergunning is dus euh 
ik vin et heel onverstandig dat dat gebeurd is. 

Tomas:  Ja... Wat moet er nu concreet gebeuren? Afwachten? 
Patrick:  Afwachten dat zou heel onverstandig zijn denk ik. Ik denk... Et 

allerbelangrijkste is dat euh vanaf nu, de stad Antwerpen en de 
Vlaamse regering op voet van gelijkheid rond dat dossier gaat 
samen zitten en daar samen beslissingen rond nemen, want ik denk 
dat één van de grote fouten die in ’t verleden gebeurd is... zijn, dat 
dat project te veel vanuit Brussel euh is gestuurd, dat de Antwerpse 
gemeenteraad en et Antwerpse college daar te weinig op voet van 
gelijkheid bij betrokken is. Men heeft daar met ons uiteraard over 
gepraat, maar men heeft nooit onze opmerkingen ernstig genomen 
en ik denk dat als we nu op grond van gelijkheid gaan samen zitten 
en daar een gezamenlijke structuur rond maken, dat we dan veel 
sneller tot een project zullen komen, dat Antwerpen ook draagvlak 
heeft en ik hoop dat dat gebeurt. 

Tomas:  Laten we da we inderdaad... Ik blijf erbij, bij een soort van tunnel 
boven de grond, lijkt mij leuk... 

Patrick:  Ma eigenlijk, dad is wat de Lange Wapper was e, dus men eeft 
eigenlijk... ’t Is een dubbeldeksviaduct, dus met andere woorden,  
men heeft daar 2 rijbanen boven mekaar met euh... 

Tomas:  Dan wil ik eigenlijk... Sorry, dan wil ik eigenlijk liever een brug 
onder de grond. ‘k Weet niet of dat al een optie is geweest... 

Patrick:  Daar ben ik et helemaal mee eens.  
Tomas:  Oké, dank u wel. Patrick Janssens, niet vergeten dat wij straks ook 

even bellen voor de Wonderwall e? Als u tussendoor, ik weet et, ’t 
is allemaal Lange Wapper wat de klok slaat, maar even kunt 
nadenken over een nummer, een lied dat uw leven heeft veranderd, 
dan horen we dat graag straks. Heel vriendelijk bedankt en succes 
hoor vandaag. 

Patrick:  Daag.  
 
Tomas:  Patrick Janssens mag zijn Wonderwall kiezen, de hele week lang en 

euh nu mag jij kiezen want we hebben een Jukebox en dit steekt er 
in. Ricky James en Superfreak. Een week in Afrika gezeten en da zit 
er nu nog in zeg. Oe kan dat? Arbeid Adelt. En dit is mijn favoriet, 
Trashman en Surfing Birds.  

 (verkeer) 
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Tomas:  Heel goeiemorgen, met wie spreek ik? 
Filip:  Ja goeiemorgen, ’t is met Filip. 
Tomas:  Filip, et is jouw lucky maandag oor man, echt waar, want jij mag 

kiezen tussen Rick James, Arbeid Adelt of the Trashman.  
Filip:  Bwa, da ’s een moeilijke keuze e, ma doe mij maar the Trashman.  
Tomas:  Was et echt een moeilijke keuze of ben je er een beetje mee aan ’t 

lachen? 
Filip:  Tuurlijk nie.  
Tomas:  Filip, als ik in jouw plaats was, had ik ook effectief the Trashman 

gekozen, ma jij mag kiezen, jij mag liever uitleggen waarom dat een 
geweldig nummer is. 

Filip:  Ja, euh, surfmuziek is nie zo bekend e, ma ’t is ongelooflijke 
feestmuziek. Veel te weinig bekend.  

Tomas:  Ja, Linde kijkt al wat vreemd, je moet nie bang zijn oor, Linde, da 
zijn alleen maar wat genres. Eigenlijk kom et er op neer dat in dat 
plaatje zit mamamamama, daar moet je heel goed op letten. Als ’t ij  
zo begint mamamama, dad is speciaal. Da ’s waar e Filip?  

Filip:  Ja ja, dad is inderdaad zo.  
Tomas:  Ben je er klaar voor? 
Filip:  Ik ben er volledig klaar voor, als jullie er klaar voor zijn.  
Tomas:  Da zal wel zijn. Filip, bedankt voor de keuze. Recht uit onze 

Jukebox, Trashman en Surfing Birds.  
 
Tomas:  Is da nu gewoon omda je nie beter kan dansen Linde of ben je... 

Linde is er op aan ’t dansen als een kip waarvan de penningen 
geknipt zijn. 

Linde:  Volgens mij moet dat zo, moet je daar zo... 
Tomas:  Je bent er gewoon mee aan ’t lachen. Mag niet met zo’n nummer, 

echt niet. Vanaf nu elke dag op je radio, Trashman en Surfing Birds, 
wat een keuze.  2 minuten en 15 seconden onverdunde pret, dank je 
wel voor de fijne keuze. Als je zelf een suggestie hebt voor onze 
Jukebox mag je ’t altijd even doorsturen naar tomas@stubru.be.  

 
Tomas:  Undisclosed Desires van Muse en ’t is inderdaad goed dat je alert 

hebt gereageerd en hebt gebeld want ’t is inderdaad de enige manier 
om tickets te bemachtigen voor dat optreden van Muse op 2 
november in het Sportpaleis. Niet meer bellen, et duoticket is de 
deur uit. Gewoon blijven luisteren is de boodschap, want we geven 

der echt nog veel weg. In Sound of Sam bijvoorbeeld, een 
poepchique pakket, echt waar... Een soort van luxeticket te winnen 
daar, maar de hele dag op Studio Brussel. Dit is Red Hot Chilli 
Peppers, goeiemorgen.  

 
Tomas:  Hoor je dat graag, Guy Swinnen?  
Guy:  Ja, da valt nogal mee, ’t is redelijk funky e?  
Tomas:  Vind je ’t niet te vroeg voor zo hitsige muziek?  
Guy:  Euh, et val nog mee... 
Tomas:  Alé, kijk, diplomatisch. Guy Swinnen is er al, we wachten nog op 

Willy Willy van The Scabs natuurlijk. Waar blijft die? 
Guy:  Euh, die stond net nog in de file, ma ij is in aantocht.  
Tomas:  Ah oké, laat em door, laat em door, want ze komen live spelen naar 

aanleiding van Belpop, dadelijk na et nieuws van 8 uur.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  Goeiemorgen en maak alstublieft de baan vrij voor de rocker met de 

allitererende voornaam Willy Willy. Hij wordt dringend verwacht 
om te spelen met de rest van The Scabs, dank u wel.  

 
Tomas:  Vanavond is er op Canvas de eerste aflevering van een nieuwe 

Belpopreeks. Elke week krijg je dan een aflevering over Belgische 
pop- en rockiconen. Vanavond zijn dat The Scabs en die zitten 
vandaag hier in de studio. Maar The Scabs worden al bij al nog 
mooi samengevat door Willy Willy zelf. 
(fragment) 
Goeiemorgen Guy Swinnen, waar zit ij  nu, Willy? Is dad altijd  zo 
geweest met the Scabs, Willy is te laat.  

Guy:  Willy is te laat. Ja, altijd. De neverending story.  
Tomas:  Ah kijk, voila, dan hoort het helemaal in de traditie. Vanavond The 

Scabs op Canvas in de reeks van Belpop. Euh, Belgische pop- en 
rockiconen worden daar belicht. Euh jullie zijn dus rockiconen. Ik 
weet niet of je dat graag hoort of je dan eerder het gevoel krijgt van 
dju, ik ben precies oud dan? 

Guy:  Euh, rockicoon da valt nogal mee, af en toe word ik ook 
rocklegende genoemd of zo. 

Tomas:  Dan ben je echt al in de put e, als je legende zegt. Ma voel je jezelf 
een rockicoon? 
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Guy:  Euh nee, absoluut nie eigenlijk. Ik eb eigenlijk ook et gevoel da ’k 
nog nie zo lang bezig ben, da ’s eel gek, ma... 

Tomas:  Terwijl dat wel zo is e, je hebt al in 82, 83, dat was echt dé tijd van 
The Scabs, weet ik nog echt heel goed, ma dan is er de revival 
geweest, in 2007, zijn jullie terug beginnen te spelen, was er de 
reünie. Wad is eigenlijk et grote verschil tussen 2007 en 82? 

Guy:  Euh in 2007 konden we al spelen.  
Tomas:  Was dat echt niet zo in 82? 
Guy:  Euh, nee hoor, wij waren heel beperkte muzikanten en ik was altijd 

zeer nerveus als ik nen echte muzikant tegenkwam. Euh, ma ’t is 
zo’n beetje, eigenlijk een beetje zoals Willy zegt, wel vo te lachen,’t 
is wel heel grappig ma ’t is wel zo’n beetje. Die 4 mensen samen die 
eigenlijk niet zo fantastische muzikanten waren technisch, ma als je 
dat dan samenvoegde, dan had je inderdaad iets zeer unieks en zeer 
energieks en dat was een beetje wat The Scabs waren.  

Tomas:  Ik eb jullie nog, niet de afgelopen Lokerse feesten, maar de Lokerse 
feesten daarvoor, gezien en et blijft ongelooflijk feest als de Scabs 
ergens mogen spelen, heb ik met mijn eigen ogen mogen vaststellen. 
Vanavond dus, ja, die aflevering van Belpop. Heb je ze zelf al 
gezien?  

Guy:  Ik eb ze gezien ja. 
Tomas:  En? 
Guy:  Ja, ’t was super, ’t is echt geweldig.  
Tomas:  Zit alles erin wat erin moest zitten? 
Guy:  Ja voor mij wel ja. 
Tomas:  En wat er dan niet in moest zitten? Is dat eruit gehaald? 
Guy:  Euh wij waren een beetje bezorgd over de extravagante verhalen 

over drank en drugs en losbandige vrouwen maar dat wordt heel 
even aangeraakt, maar dad is... Dat blijft allemaal heel beleefd.  Euh 
ja, dad is ook iets dat, omda wij een rockgroep zijn wordt dat ook 
altijd een beetje uit zijn context getrokken zo van e, hoe zit et met de 
verhalen van de groupies en de drugs en dit en dat. 

Tomas:  Ja hoe zit et daarmee?  
Guy:  Euh ja, wij zijn eigenlijk brave jongens geweest oor, zeker als ik zie 

hoe dat euh de bijvoorbeeld ook sportmensen tegenwoordig of euh 
andere rockbands tegenwoordig hoe dat die met drank en drugs 
omgaan, dan waren wij eigenlijk nog maar boyscouts. 

Tomas:  Willy is hier nu nog altijd niet. Je kan er van gebruik maken om ’s 
even iets over hem te vertellen zonder dat hij jou kan tegenhouden. 

Guy:  Een beetje achter zijn gat klappen?  
Tomas:  Echt gewoon achter zijne rug. Wat steekt er van Willy in dat echt de 

moeite is om naar te kijken? Of wat had er van Willy moeten 
ingestoken worden in Belpop? 

Guy:  Euh ja, Willy is altijd nen elen straffe mè oneliners en zo en da vin 
ik wel heel leuk aan Willy. Ook zijne oneliner over die Coca-Cola 
net, dad is euh, da vond ik fantastisch. Toen heb ik echt dubbel 
gelegen toen ik dat voor ’t eerste hoorde en ja Willy is euh ja, altijd 
zo iemand.. Hij is een beetje aan de buitenkant ne stoere rocker maar 
aan de binnenkant is dad ook ne zeer lieve mens.  

Tomas:  Da zie je wel e? 
Guy:  Ja.  
Tomas:  Kan je wel zien. Willy, kom naar ier alstublieft, want we zijn echt al 

begonnen en jullie gaan dadelijk live spelen. Ik weet nie, gaan we 
wachten op Willy of nie?  

Guy:  We zullen zien, als em der seffes nie is, anders doe ik wel alleen, ma 
anders dan... 

Tomas:  Oké, één verhaal nog, wat ik mij afvroeg, et verhaal van de witte 
schoentjes heb ‘k ’s iets van gehoord... 

Guy:  Da ’s nog redelijk recent zelfs. 
Tomas:  Ah ja? Dat wil ik dan wel graag weten. 
Guy:  Euh, Patrick Riguel is ook zo iemand die euh met The Scabs 

regelmatig heeft meegedaan, zowel op platen als live en euh die 
heeft ooit, zeer lang geleden, in de New Wave periode ’s gelachen 
mè witte schoentjes van Frankie Sanen, onze drummer. In de New 
Wae periode is da ’s efkes hip geweest van ook ’s witte schoenen 
aan te doen en Riguel die moest daar mee lachen zo van hahaha, die 
eeft witte schoenen aan. Nu wil et toeval dat bij de reünieconcerten, 
als wij gerepeteerd ebben voor de Rewindtour, wie kwam daar 
binnen met witte schoenen? Patrick Riguel.  

Tomas:  Dank u wel Patrick Riguel, oké. Oké, we gaan zo dadelijk live 
spelen, ma Willy komt dus naar hier. Tot zo.  

 
Tomas:  Allo , heel goeiemorgen, dag Willy Willy van The Scabs.  
Willy:  Ja, absoluut, ’t is een heel goeie morgen. Helder weertje in Brussel.  
Tomas:  Willy, ’t zit zo, uw collega Scab Guy Swinnen is ier aanwezig, 

helemaal klaar om live te spelen, maar waar zit jij? 
Willy:  Euh ja, hij heeft het voordeel van teleportatie.  
Tomas:  Ja, ’t zal da zijn.  
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Willy:  Iedereen weet dat e, ij kan gewoon Brussel binnenglippen. Als ge 
van den andere kant komt, moede al ne keer risico’s nemen en dan 
neemde soms de verkeerde.  

Tomas:  En j’ ebt  een risico genomen en bijgevolg sta je nu waar ongeveer 
in de file? 

Willy:  Oh, nu ben ik al op de Leuvensesteenweg. 
Tomas:  Ah ja? Ma mogen we toch één ding vragen? Is et oké dat euh Guy, 

hier aanwezig, alvast één liedje speelt zonder jou op gitaar erbij? 
Willy:  Ma ij eeft da al meer dan één keer gedaan, ’t is een grote jongen, ij 

kan da e. 
Tomas:  Oké, hij kan dat, we kunnen dat gerust aan hem overlaten dan. Dan 

doe je maar voorzichtig, kom je rustig naar hier, je wordt verwacht, 
de brioches liggen al klaar e, goed? 

Willy:  Oh, zet vooral een pot sterke koffie klaar.  
Tomas:  Dat is goed, komt allemaal in orde Willy, tot zo e.  
Willy:  Tot zo.  
 (verkeer) 
  
Tomas:  Een heel goeiemorgen. Vanavond start Belpop op Canvas en de 

rockers die aan bod komen zijn The Scabs. Willy Willy en Guy 
Swinnen hebben we uitgenodigd. Willy is er nog niet geraakt, maar 
Guy dan weer wel en ij  gaat nu voor ons live spelen. Dit is Guy 
Swinnen, toch wel the Scabs live hier in de studio met Time.  

 
Tomas:  Wauw, meesterlijk kippenvelmoment, Guy Swinnen fantastisch 

wordt hier ge-sms’t en ja, River Cola en oe schoon was dat en et 
gaat zo maar door, wat een meesterschap en nee Willy hebben we 
niet echt gemist. Zeer dank u wel. Straks gaan we nog een live liedje 
spelen e?  

Guy:  Da ’s goed.  
 
Tomas:  Dit zijn de hoofdpunten van et nieuws... 

(nieuws)  
 
Tomas:  Hoor je dit al liever dan Dizzie Rascal, Guy? 
Guy:  Da ’s al toffer e.  
Tomas:  Mè gitaren en al e. Knights Of Sidonia van Muse en heel goed en 

alert gereageerd door de mensen die graag naar et optreden van 
Muse willen op 2 november. Er zijn alweer duotickets uitgedeeld, 

maar heb je ’t gemist? Geen paniek, de rest van de dag zijn der nog 
tickets te winnen voor Muse. Vanavond zeker luisteren naar Sam, 
Sound of Sam, die geeft een Musepakket weg met daarin een album, 
et laatste album van Muse, the Resistance, CD, DVD zit daarbij, een 
vinyl zit daarbij, een USB, der zit nog net geen cassette bij, echt 
volledig pakket met een T-shirt en natuurlijk ook met een duoticket 
dus blijven luisteren is absoluut de boodschap. Een heel erg 
goeiemorgen, et is 7 over half 9. 
En wij hebben the Scabs te gast, ’t is te zeggen, Guy Swinnen 
eigenlijk voorlopig nog altijd. Willy is ’t echt compleet kwijt, Willy 
is nog altijd niet gearriveerd, ma we zien em wel boven water 
komen. Ondertussen heb je ook de gazetten gelezen voor ons.  

Guy:  Ja ik eb eens door alle kranten geblaard. Euh ja, de Lange Wapper is 
niet alleen in Antwerpen, maar de Lange Wapper is overal. In alle 
kranten, ma ja ik ben blij dat die brug weg is e. 

Tomas:  Ze was er nog niet. 
Guy:  Enfin ja, maar dat die weggestemd is. Misschien moeten z’ iets 

anders uitvinden, iets waarbij alle auto’s zo efkes op een trein 
moeten en dan een stukske verder op den trein of zo...  

Tomas:  Da ze daar nog niet opgekomen zijn, Guy, wat een wonderlijk goed 
plan is dat.  

Guy:  Ja voila, ze gaan iets moeten verzinnen... 
Tomas:  Ze gaan wel iets moeten verzinnen, ja, of gewoon ingraven med 

een schup, kan je ook doen. Ma we gaan der rustig over nadenken, 
nog dingen die je gezien ebt in de gazet? 

Guy:  Ja ja, iets heel leuks, iets da je denkt van dat kan alleen maar in de 
film, of als je dat in een film zou zien zou je denken van ja da ’s met 
de haren getrokken. Een meisje dat euh, dief geklist na omroep van 
onder het bed. Dus een meisje die euh dat ziek in bed ligt en die 
hoort euh aan de deur bonken en doen en euh die verbergt... Ze doet 
eerst haar kamer op slot en dan verbergt ze zich onder het bed en 
wat blijkt dan dat de dief binnenbreekt, hij stampt de deur van de 
kamer in en zij is ondertussen met de politie aan ’t bellen en... 

Tomas:  Vanonder et bed? 
Guy:  Vanonder et bed. Heel fluisterend, heel stil en de man is tot op 20 

centimeter van haar neus komen staan, ze heeft zijn schoenen 
kunnen zien en ja... En op et einde van et verhaal, wat blijkt dan? Ze 
heeft haar portefeuille die gestolen was, nog altijd niet terug. 

Tomas:  Dat is dan weer mooi, oe kan dat? Nog iets, Guy? 
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Guy:  Euh.... 
Tomas:  Als je wil e, je hoeft niet... Eentje om af te sluiten?  
Guy:  Eentje om af te sluiten, euh bomen op et graf van Boudewijn. Et 

graf van koning Boudewijn is elemaal onderkomen staat hier. Er 
groeien bomen tussen de torentjes, in de dakgoten tiert het 
struikgewas weelderig. Beetje spijtig e?  

Tomas:  Alé zeg. 
Guy:  Ja, beetje weinig respect voor toch wel onze sympathieke... 
Tomas:  Ah ja, zo dicht bij, wa is ’t allemaal? Allerheiligen en Allerzielen en 

zo...  
Guy:  Ja ja, da moet... Ma nu dankzij et krantenartikel zal et waarschijnlijk 

wel... 
Tomas:  Dat hopen we, we moeten het ontmossen en misschien ook een 

lading escargot erop. Ken je dat escargot? 
Guy:  Escargot? 
Tomas:  Da ’s echt, da ’s tegen de slakken, ‘k meen et. Escar-got. Da bestaat 

e.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  Willy Willy, ’t is Tomas ier e. 
Willy:  ‘k Zij der. 
Tomas:  Zijde der? Serieus? 
Willy:  Ja.  
Tomas:  Ben je al op de VRT?  
Willy:  Ja. 
Tomas:  Ah oké, kom naar boven e.  Ma straks is ’t programma... Alé, kom 

naar ier e.  
Willy:  Ja, maar ik word door vrouwen omringd, en ja.. 
Tomas:  Oei, je wordt door vrouwen.. Wat een tragiek toch weer, ma goed, 

kom gewoon naar ier e Willy, oké?  
Willy:  Ja, ebde gij een invalidestoeleke?  
Tomas:  Jong jong jong, een rolstoel voor Willy... Voorzichtig e. Ij  is in 

aantocht, eel benieuwd. Enfin, dit is Housewife van Daan, een heel 
goeiemorgen, et is bijna kwart voor 9. 
We zien iets komen in de verte, jawel, Willy... ’t Is gelukt. Hartelijk 
welkom. Willy toch, één van de mannen die al een zonnebril draagt 
voor de zon opkomt, hartelijk welkom.  

 

Tomas:  Ja, Willy. W’ ebben ier vandaag The Scabs te gast. Guy Swinnen 
was ier al de hele tijd, maar Willy Willy is nu ook boven water 
gekomen want vanavond is er Belpop op Canvas met dan uiteraard 
aandacht voor Belgische rockiconen en euh deze keer is dat voor 
The Scabs. Hartelijk welkom Willy Willy. 

Willy:  Euh, goeiedag Tomas.  
Tomas:  Ben je beetje, euh, heb je beetje stress gehad om hier te geraken?  
Willy:  Euh, nee, de meeste vrouwen zeggen dat ik een zwart gat heb. 
Tomas:  Zwart gat? 
Willy:  Ja, zoals de zwarte mannen e. 
Tomas:  Ah ja... Beste Willy, ik eb et daarnet aan Guy ook gevraagd, maar 

wat euh, waar gaan we van staan kijken als we die aflevering 
Belpop zien met The Scabs? Wat wisten we nog niet over The 
Scabs? 

Willy:  Da we zo eerlijk konden zijn.   
Tomas:  Zo eerlijk? 
Willy:  Ja en da ’s net et fijne van deze episode van Belpop.  
Tomas:  Oké, ik ben razend benieuwd. Zijn jullie der al uit welk liedje jullie 

zo dadelijk gaan spelen? Want ’t ging zo wat... Voor Willy maak et 
nie uit, als ’t ma rockt zei je?  

Willy:  En als ’t nie te moeilijk is want euh... 
Tomas:  Uw vingerkes zijn nog een beetje euh stram... Jouw gitaar, is die 

gestemd? 
Willy:  Die is altijd gestemd.  
Tomas:  Oké, voorbeeldig. We gaan nog één plaatje draaien en dan zo 

dadelijk hier in de studio live The Scabs.  
 
Tomas:  Een heel goeiemorgen. Ik heb een wonderlijk mooie tv-tip voor 

vanavond: Belpop. De eerste aflevering van een nieuwe reeks met 
dan The Scabs en alle mooie verhalen die we nog niet kenden van 
The Scabs. ‘k Eb daarnet geleerd van Willy Willy dat et vooral 
duidelijk zal worden wat voor een eerlijke groep The Scabs eigenlijk 
zijn, dus ik ben heel benieuwd om dat te zien vanavond maar in 
tussentijd ben ik nog meer benieuwd naar hoe ze live klinken hier in 
de studio want ondertussen is Willy er ook bij met een magnifieke 
elektrische gitaar. Guy Swinnen zit bij zijn akoestische gitaar, een 
mondmuziekske en de microfoon en we zijn klaar voor een lied, 
Robbin’ The Liquore Store.  
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Tomas:  ’t Is nooit te vroeg om te rocken. Zeker niet als je bij The Scabs 
hoort. Dat klonk verschrikkelijk goed. Willy, ’t was prachtig om te 
zien, je bent een Diesel, maar als die dan op temperatuur geraakt, 
wordt et bepaald gevaarlijk moet ik zeggen. Schitterend gedaan en 
enorm bedankt om zo vroeg hier te komen spelen e. ’t Was heel 
mooi. Wacht, zet u bij de micro, want ik hoor u nie.  
Verdomd straf gedaan, bedankt om zo vroeg toch nog naar ier te 
komen, ik hoop dat je ’t nog de moeite vond, Willy.  

Willy:  Ja, et waren maar 5 minuten, maar et waren 5 intense minuten. 
Tomas:  Inderdaad. Heren, veel plezier nog. Wel bedankt en we gaan zeker 

luisteren naar... kijken liever naar Belpop vanavond. Bedankt, daag.  
 

Radio-uitzending van 20 oktober 2009 

Tomas:  Staat op. Meer zelfs, is hier in opperste staat van paraatheid en 
helemaal voor jou en dat inderdaad op dinsdag 20 oktober. Hartelijk 
welkom en een heel erg goeiemorgen.  

 
Tomas:  Zo’n wilde muziek al ’s morgens. Damn right dat w’ er geen gras 

over zullen laten groeien, we zijn hier voor jullie. 3123, kan je naar 
sms’en. Mailen kan je doen naar tomas@stubru.be. Dit was 
inderdaad Nirvana en Smells Like Teen Spirit en we zijn ook al 
klaar voor ’t weekend, alé.  

 
Tomas:  Toch al ’s aan ’t kijken naar de kranten en verontrustwekkend 

nieuws... Euh der klopt iets nie euh... Verontrustend nieuws? 
Linde:  Onrustwekkend nieuws.  
Tomas:  Onrustwekkend nieuws, iets in dienen aard. Werther Van Der 

Sarren, die zal op zijn achtenzestigste voor et eerst uit de kleren 
gaan dus euh... ‘k Ben ook aan ’t zoeken naar een manier om dat te 
voorkomen. Misschien een riant bedrag aanbieden?  We zullen u 
betalen, Werther, laat et gewoon zo. Der zijn ook duotickets te 
winnen via de Gazet van Antwerpen dus zorg dat je dat... Moet je 
dat zeker niet missen. 3123, sms’jes zijn zeer welkom. 
Tomas@stubru.be, mag je altijd naar mailen. En samenwerking, 
daar eb ik et ook enorm voor. Zeker als et nog vroeg is, moeten we 
allemaal samen voor één goede zaak gaan, bijvoorbeeld een vlot 
verkeer. Goeiemorgen, met wie spreek ik? 

Bert:  Met Bert Van Den Berghe. 
Tomas:  Bert Van Den Berghe, jij bent de man die nu al kakelverse 

verkeersinformatie kan bieden, die we zelf nog niet wisten. Dus hier 
ga je, ik zal je daarvoor de gepaste jingle geven. Karel, ben je klaar?  

Bert:  Euh er staat een aanhangwagen op de brug aan de oprit van den 
Esso aan Drongen op de E40. 

Tomas:  Dad is vervelend, want daar hangt geen wagen meer aan vast? Da ’s 
enkel de aanhangwagen? Je kan er zelfs nog iets aan toevoegen, 
Karel, om maar te zeggen dat je niet zomaar wat uit je duim zit te 
zuigen.  

Bert:  De lichten werken ook nie meer. 
Tomas:  Wat werkt er ook nie meer? 
Bert:  De lichten werken ook nie meer.  
Tomas:  De lichten zijn ook kapot en dan nog iets?  

(verkeer door Linde) 
Tomas:   Kortom, der is ook al iemand met z’n hopeloos ingeslapen botten  

tegen gereden. Dad is jammer. Nog iets? Nee? Oké, zeker?  
Bert:  Da ’t een beetje druk is... 
Tomas:  Et is druk, oké. Nog één ding, Linde? Flitsers? 
Linde: Voorlopig niet.  
Tomas: Nog niet. Bedankt e. Karel, merci e.  
 
Tomas:  Oh, om 6 uur 28 zou Frank met zijn euh spacemobiel overvliegen. 

Nee, echt waar. Depeche Mode en Wrong, een heel goeiemorgen. 
Dat wordt hier ge-sms’t, om 6 uur 28 zou Frank De Winne dus met 
zijn ISS passeren. ‘k Zie em voorlopig nog niet echt vliegen, maar 
ik euh... Ik hou et in elk geval in de gaten. Heel goeiemorgen, dag 
Ingrid. 

Ingrid:  Dag Tomas. 
Tomas:  Ingrid van de krantenwinkel in Anselmo in Antwerpen heeft als 

eerste zicht op de gazetten. Ik heb al onrustwekkend nieuws gezien, 
dat Werther Van Der Sarren uit de kleren zou gaan op... wat was 
het? Achtenzestigjarige leeftijd. ‘k Weet niet wat de precieze leeftijd 
is. Hij zal nooit zo oud worden als dat ij der uit ziet en ij  gaat 
blijkbaar nu zijn kleren uittrekken hoewel eigenlijk niemand daar 
om gevraagd heeft, maar kijk. Had je dat zelf al gezien in de gazet? 

Ingrid:  Nee, nog nie gezien in de gazet.  
Tomas:  Vreemd e?  
Ingrid:  Ja.  
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Tomas:  Ik weet ook niet wat we kunnen doen om dat alsnog tegen te 
houden, maar euh, we zien wel. Andere dingen die je al opgevallen 
zijn in de gazetten vandaag? 

Ingrid:  Ja. In ’t Laatste Nieuws bijvoorbeeld, berichten der juist duivel en 
voorzitter uit stadion Genk.  Een Italiaanse pastoor die nogal grote 
fan is van Racing Genk eeft gisteren beetje duiveluitdrijving gedaan 
om euh de situatie een beetje te redden misschien, ‘k weet nie.  

Tomas:  Oké, benieuwd of dat helpt. We zullen zien. Mooi. Nog dingen? 
Ingrid:  Euh, in ’t Nieuwsblad. Jongetje van 11 kritiek na wurgspel. ’t 

Schijnt een nieuw spelleke te zijn. Een sjaal aandoen en un eigen 
proberen te wurgen. En dan der na, als ze terug bijkomen... Alé, ‘k 
bedoel, als da bloed terug naar hun hersenen gaa, dan voelen z’ un 
eigen zalig zeker, ‘k weet et ook nie.  

Tomas:  Ik euh... Ik ga et nie proberen. Ik dacht euh... Ik verlang vurig naar 
de tijd dat er gewoon nog achter de Playstation werd gekropen. Dat 
spel ken ik nog niet. Vroeger was dat Haasje Over of  Voetje van de 
Grond of weet ik veel, ma dit is iets speciaals, ma… 

Ingrid:  Op euh, Het Belang Van Limburg is een mooie foto van Kate Ryan, 
onze blanke Grace Jones. 

Tomas:  Wacht e, die hebben we ook al, die gazet. Maf. Da ’s echt Grace 
Jones e.  

Ingrid:  Nja, ongeveer toch. 
Tomas:  Ze lijkt er toch goed op.  
Ingrid:  Ja, ’t is waar. Schoon. 
Tomas:  Ja, heel mooi, heel mooi.  
Ingrid:  En voor de rest... Ja, de kerstbomen gaan weeral duurder worden 

dees... dit  jaar e. 
Tomas:  Dju toch jongen en ik ben... Ik kijk zo uit naar ne kerstboom 

nochtans.  
Ingrid:  Ge moet nu al kerstversiering hangen en zo e naar ’t schijnt. 
Tomas:  Nu al? 
Ingrid:  Ja ja. Tuurlijk.  
Tomas:  Ma ’t is nog nie Sinterklaas geweest. Oké, als jij het zegt, dan zetten 

we nu al een kerstboom e. Hij staat al recht, mijn  boom.  
Ingrid:  De Sam zet ook zijne kerstboom en dan zijn kerstgeschenken en zo 

’s avonds. 
Tomas:  Ja? Is dat nu al?  
Linde:  Sam doet dat e.  

Tomas:  Ma ja, als Sam et doet, die is zo stijlgevoelig e. Sam, da ’s echt.... 
Die eeft echt elke trend meteen... Weet je waarom? Die heeft daar 
een speciaal soort radar voor. 

Ingrid:  Ik denk da wel, ja. 
Tomas:  En die radar, die hangt tussen zijn benen, ma vo de rest wil je daar 

echt niets van weten. Ingrid, et was alweer verrijkend, et was leuk 
om jou gesproken te hebben. Ik wens je een heel mooie dag.  

Ingrid:  Dank u, voor u ’t zelfde e.  
Tomas:  Der is nog iemand die belt ook, secondje hoor, momentje. Hallo, 

met wie? Hallo? Ja, met euh aan de lijn, wie hangt daar, hallo?  
Hans:  Ja, Hans. 
Tomas:  Hans, wat kan ik voor jou doen, Hans? 
Hans:  Ja, ik had daarjuist gebeld in verband met et voorstel voor euh et 

referendum. 
Tomas:  Ah ja, jij wou een referendum om wat dan te bepalen? Hanske? 
Hans:  Voor of tegen Werther Van Der Sarren in zijnen bloten... 
Tomas:  Da vind ik misschien geen slecht idee. Een referendum houden en 

dan euh... Ja ja, ik ga er eens rustig over nadenken en dan euh... 
Hans, bedankt voor de wonderlijke mooie tip in elk geval. Dag 
Hans. Ja moeizaam.  

 
Tomas:  Op et wondermooie Love Will Tear Us Apart van Joydivision toch 

ook al wat filosofische sms’en gekregen. De meest filosofische van 
al is toch die die gewoon ‘wat’ heeft ge-sms’t. Inderdaad ‘wat’. Nog 
effe rustig mijmeren, erbij stilstaan, oh wat. Wat te doen ook als 
Werther Van Der Sarren beslist om op gevorderde leeftijd zijn 
kleren uit te trekken ondanks het feit dat eigenlijk niemand daar echt 
om gevraagd heeft?  Een referendum, een volksraadpleging kan 
inderdaad der nog voor zorgen dat hij dat alsnog niet doet, maar we 
zoeken nog andere mogelijkheden. Een spuitje geven vind ik vrij 
drastisch… Maar goed. Peter, goeiemorgen. 

Peter:  Goedemorgen. 
Tomas:  Beste Peter, jij belt voor iets geheel anders e? 
Peter:  Ja, inderdaad. 
Tomas:  Waarvoor bel je, Peter? 
Peter:   Wel, je zult et nie geloven, maar ik eb de Sint gezien in de Aldi.  
Tomas:  Dé Sinterklaas? 
Peter:  De echte.  
Tomas:  De Sinterklaas, al dan niet uitgerust met zijn Pietenbaas? 
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Peter:  Euh wel, ij was aan ’t shoppen voor zijn pieten, voor zijn zwarte... 
Tomas:  Ah voor de pieten, ma kijk, da ’s normaal, want ij  komt natuurlijk 

ook Sinterklaas, dat euh... 
Peter:  De Sint komt.  
Tomas:  Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. De beste vriend... Hoe gaat 

dat verder? De vriend van ieder kind. Blijft een pervers lied. Mijn 
hartje klopt, mijn hartje klopt vrij blij en dan van u, van mij, van de 
sint, van allemaal. Goed, ik ken et lied niet zo goed, maar ij  komt 
dus... Jij ebt Sinterklaas gesproken ook?  

Peter:  Euh ja, in ’t Spaans zelfs.  
Tomas:  Ja, da ’s goed en wat zei de Sinterklaasman? 
Peter:  Wel, ij was aan ’t shoppen vo laptops.  
Tomas:  Laptops? 
Peter:  Van de Aldi. 
Tomas:  Oké, ja nee, da zijn goeie laptops.  
Peter:  Ja, vo de zwarte pieten e.  
Tomas:  Voor de zwarte pieten. Misschien toch een kleine tip. Als er een 

zwarte piet luistert, die laptop niet te lang op de schoot houden, want 
da ’s zeer, zeer nefast voor je zwarte piet. Extreem zaaddodend. 
Euh, voila, niet dat pieten zich horen voort te planten. Dat weet ik 
eigenlijk niet zo goed hoe dat precies gaat. Euh, ik vin ’t vreselijk 
interessant allemaal. Peter, euh, heb je zelf een bestelling gedaan 
van ik ben heel braaf geweest meneer de Sinterklaas en ik had graag 
het volgende gewenst? 

Peter:  Euh ik eb euh... Ik vroeg aan de piet... 
Tomas:  De Piet was er ook? 
Peter:  Ik wil ook een laptop en ij zei ik kom langs.  
Tomas:  Oké, goed. Zeg, moeten wij iemand bellen Peter of zal et gaan 

vandaag?  
Peter:  Ja mijn vrouw is nog nie wakker. 
Tomas:  Ah oké, dan hoop ik dat ze heel snel ontwaakt en jou terug in je 

rolstoel zet, goed? 
Dag Peter, daag.  

 
Tomas:  Lindeke, kunde ne keer kijken, want Frank De Winne vliegt over 

met zijn euh... met zijn spacestation, ISS. Kan j’ iets zien?  
Linde:  Ik zie nog niets.  

Tomas:  Eeft er iemand Frank De Winne zien overvliegen? Da ’s een soort 
van bol aan de lucht. Gewoon vriendelijk wuiven als j’ em ziet. 
Goeiemorgen met wie spreek ik?  

Renaat:  Met Renaat. 
Tomas:  Dag Renaat. Wat kan ik voor je doen, Renaat?  
Renaat:  ’t Was voor nen update van de verkeersinformatie. 
Tomas:  Oké, wacht, daar ga ik even de gepaste jingle voor geven. Ier  ga je.  
Renaat:  Euh, ’t is buiten aan et tankstation in Kruibeke redelijk friskes en 

euh toch best dikke jas, sjaal en muts eventueel aandoen. 
Tomas:  Ja, oké, dad is goed e, ma wat doe jij aan et tankstation eigenlijk? 

Wat is euh... 
Renaat:  Wel, ik wou eigenlijk... ‘k Was gestopt euh voor inkopen te doen 

want ja... Wa doe ne mens daar anders? 
Tomas:  Ah ja nee, dat wil ik niet weten wat ne mens daar anders doet. Ma 

toch bedankt om et te laten weten. Dus kleed je flink aan als je 
graag aan ’t tankstation van Kruibeke wat wil shoppen. Heel 
vriendelijk bedankt. Ben je benieuwd naar de hoofdpunten? 

Renaat:  Euh, graag.  
Tomas:  Euh dat zijn de hoofdpunten met Linde Merckpoel.  
(nieuws) 
 
Tomas:  ’t Is onze nieuwe Hotshot. ’t Is de nieuwe van Muse, This 

Undisclosed Desires. Een heel goeiemorgen, ’t is 5 over half 7 en ja, 
Frank De Winne zou net overgevlogen zijn. Met zijn ISS natuurlijk, 
met z’n ruimtestation en z’ ebben nu de kapitein ook en Els eeft em 
gezien. Goeiemorgen Els.  

Els:  Goeiemorgen Tomas. 
Tomas:  Is ’t echt? Eb je echt Frank De Winne gezien? 
Els:  Ik eb Frank nie zien zitten, ma ja, ‘k eb ze zien overvliegen.  
Tomas:  Je hebt ze zien overvliegen. Nu ben ik heel benieuwd euh... Ja, hoe 

ziet dat eruit? Wat zie je dan precies? 
Els:  Awel, ’t was echt ne groten helderen bol, die nogal redelijk snel 

overvloog. ’t Was nen eel helderen hemel mè heel veel sterren en ik 
dacht nog oei, zou ik da wel zien en en... Alé ja, ’t is zo groot 
daarboven en ’t is eigenlijk toch nen bol. 

Tomas:  Alé zeg en heb je spontaan gewuifd of zo? 
Els:  Nee.  
Tomas:  Ik had dat graag gezien, ma nu... Hij is al weg nu e, ’t was maar een 

minuut of 3 of zo... 
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Linde:  Ij  zit nu boven Namen.  
Tomas:  Ij  zit boven Namen. Dus euh, mensen die in Namen zitten kunnen 

nu wuiven. Dju toch en wanneer vliegt ij  nog ’s over want ik ad em 
graag ’s gezien. Weet jij dat? 

Els:  Da weet ik nie. ‘k Eb et gisteren goord op ’t nieuws, dus ik dacht ‘k 
gaan toch ’s kijken. 

Tomas:  Je bent speciaal opgestaan om Frank De Winne te zien? 
Els:  Nee, ik was om 6 uur toch al beginnen werken, dus. 
Tomas:  Oké. Alé Els, ‘k ben blij dat jij em gezien ebt. Euh, hou ons in elk 

geval op de hoogte als je nog dingen ziet vliegen. Els, laat et 
gewoon weten, ’t kan altijd verrijkend zijn.  

Els:  Da ga ‘k zeker doen.  
Tomas:  Liefste Els, veel plezier vandaag. Daag. 
Els:  Daag.  
 
Tomas:  Ja ja, mensen ebben em via Brussel dan naar Luik en zo zien 

vliegen, Frank De Winne. En rond 7 uur 20 zou da nog ’s 
overvliegen. Dat wist ik zelfs niet. En in ’t vervolg, inderdaad 
moeten w’ em iets meegeven waardoor ij  meer opvalt. Zo’n 
laserpenneke om naar beneden te schijnen, of ne zak confetti. Ma 
goed, dat zijn ideeën voor een volgende keer. Ik vin ‘t hele mooie 
ideeën in elk geval... Hallo? Goeiedag.  

Johan:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Met wie spreek ik? 
Johan:  Met Johan. 
Tomas:  Johan, wat kan ik voor jou doen? 
Johan:  Wel, ik had gehoopt op ticketjes voor Lily Allen. 
Tomas:  Tuurlijk tuurlijk. Alerte mens. Goed gedaan van jou. Inderdaad, 

Londen hoorden we van Lily Allen en dan komt et er op aan om 
heel snel te bellen als je naar et optreden wil gaan nu vrijdag in de 
Lotto Arena. Beste Johan, ‘k eb goed nieuws want jij mag er heen.  

Johan:  Prima, dank je wel.  
Tomas:  Vind je dat een mooi wijf, Lily Allen? 
Johan:  Euh ja, ik vind haar wel iets hebben, ja.  
Tomas:  Hou je van haar muziek? 
Johan:  Ook. 
Tomas:  Dat komt zeer goed uit Johan, want je hebt dus de tickets gewonnen. 

Gefeliciteerd.  
Johan:  Dank u wel. 

Tomas:  Dag Johan, daag.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  Niet meer bellen voor het duoticket voor Lily Allen, da ’s bij deze 

uitgedeeld, ma blijven luisteren natuurlijk, blijven opletten. Van 
zodra je een ander nummer van Lily Allen hoort, dan is et weer et 
uitgelezen moment om te bellen want we hebben nog duotickets die 
we vandaag mogen weggeven. Dus euh nog veel kans om te winnen. 
Discolies van Moby, een heel erg goeiemorgen. Et is bijna kwart 
voor 7. Hallo, goeiemorgen. 

Aurélie:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Ah oh, je bent nog niet zo goed... nog niet zo lang wakker, Aurélie. 

Je bent eigenlijk nog maar pas wakker gebeld door ons, da ’s waar 
e? 

Aurélie:  Ja, inderdaad. 
Tomas:  Mijn excuses, Aurélie, ’t was gewoon zo... Jouw man, die ad laten 

weten dat je wakker gebeld moet worden.  
Aurélie:  Oh, da ’s lief. 
Tomas:  Ja, da ’s wel schattig, dus speciaal daarvoor heb ik even met jou 

gebeld. Ik had ook nog euh... Iets wat ik moest vragen van jouw 
man. Heb je nog altijd geen kleren aan? 

Aurélie:  Ja, inderdaad. 
Tomas:  Je bent naakt?  
Aurélie:  Ja. 
Tomas:  Aurélie, da ’s bijzonder. Da ’s eel speciaal. Want om de zoveel tijd 

hebben wij een naakte vrouw euh en die hebben we dan gewoon op 
de radio, in haar volkomen, wonderlijke mooie naaktheid  en 
vandaag ben jij dat, de blote vrouw op de radio. Aurélie, oe voelt 
dat?  

Aurélie:  Euh verlegen. 
Tomas:  Ja? Je klinkt nochtans echt nie zo.  
Aurélie:  Nee, ma da ’s omda ’k nog nie goed wakker ben. 
Tomas:  Oké, geen probleem, ik vin ’t euh... Ik eb al een wonderlijk beeld 

van jouw volmaakte lichaam, maar dad is mijn zieke fantasie 
natuurlijk euh... Dus ’t is misschien beter om ergens een klein detail 
te weten te komen, ik moet dat vragen, ik vind dat ook een 
vervelende vraag, maar is er iets wat we mogen weten over jouw 
lichaam? Een kenmerk? Iets wat jouw lichaam typeert? Haar op een 
wonderlijke plek of euh een tatoeage, of een ring ergens door of euh 
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een ledemaat dat ontbreekt? Iets wat echt typisch is, gewoon om 
onze fantasie te prikkelen.  

Aurélie:  Goh, oelalala, euh,... 
Tomas:  Je mag ook gewoon zeggen ik heb echt een ongelooflijk koppel euh 

tetteloezen, dat mag ook. Je ziet maar wat je doet e... 
urélie:  Awel ja... 
Tomas:  Is ’t waar? 
Aurélie:  Ma ongelooflijk nie, ma ze zijn wel ja... Ze mogen gezien worden. 
Tomas:  Ze mogen gezien worden en ze mogen al ’s op de radio. Dus bij 

deze laten we dat ferm inwerken, de tetteloezen van Aurélie. 
Excuseer daarvoor. Effe gewoon rustig een beeld van vormen, zo... 
’t Is vreemd e Aurélie zo? Nationale radio met je blote borsten. ’t Is 
euh ja, je bent de hoer van de dag eigenlijk ook... 

Aurélie:  Zeg.  
Tomas:  Linde, wat zeg je? 
Linde:  Of ze er ook even mee kan schudden?  
Tomas:  Linde gaat altijd dat stapje te ver. Linde, je gaat gewoon dat stapje te 

ver, ma inderdaad, nu Linde et vraagt... Kan j’ er  even mee 
schudden om dit mooi af te ronden? 

Aurélie:  Euh, da zal... Ja, goed, ‘k ga in mijnen douche kruipen, da zal beter 
zijn, of ‘k ga te laat zijn...  

Tomas:  Ja Aurélie, ik vrees dat Linde nu niet gaat loslaten, z’ is daar zeer 
streng op dus euh... 

Aurélie:  Ah ja, oké, ja, bij deze... Et is geschud.  
Tomas:  Serieus? Aurélie, ik wil je enorm bedanken daarvoor. En uw man 

ook voor de vrijgevigheid. Tot een andere gelegenheid en bedankt 
voor uw tetten. Dag Aurélie. Prettige dag. Daag. 

Aurélie:  Daag.  
 
Tomas:  Et is 7 voor 7 op dit moment. Oh, we zijn al iemand aan ’t bellen. 

Net ook gezien op de site van Frank De Winne... Die ’s al geüpdatet 
e. Echt wildenthousiast, want eeft ISS zien overvliegen en ’t was 
spectaculair. Hallo. Een heel goeiemorgen. Met wie spreek ik 
alsjeblieft? 
Dislayla: Met Dislayla. 

Tomas:  Hoe heet je? Sorry? 
Dislayla:  Dislayla.  
Tomas:  Amai, wat een spectaculaire, exotische naam is dat. Dislayla, klopt 

het dat jij een beetje ziekjes bent?  

Dislayla:  Ja... 
Tomas:  Ocharme, ochgottekes toch, ochgere toch. Dat werd ons gemeld en 

daarmee bellen wij... Om te zeggen dat je flink moet slapen als je 
ziek bent en daarom hebben wij jou wakker gebeld, dad is 
misschien... 

Dislayla:  Ja merci.  
Tomas:  Is et ernstig? Mogen we weten wat je allemaal hebt?  
Dislayla:  ’t Is buikgriep. 
Tomas:  Ah. Dat is niet leuk. Dus als je naar et toilet gaat, is et, qua geluid, 

vergelijkbaar met een bende spreeuwen die allemaal tezamen 
opvliegen? 

Dislayla:  Euh, lichtjes. 
Tomas:  Ai ai ai, dad is niet leuk e. Is er iemand die jou verzorgt?  
Dislayla:  Nee, ‘k ben alleen. 
Tomas:  Ma zo zielig. Moeten we iets brengen? ‘k Weet niet, een curry? Een 

pizza? Ballen in de tomatensaus? Goulashsoep? Vol-au-vent? 
Dislayla:  Neeje neeje, een beschuitje.  
Tomas:  Een beschuitje. Is ’t zo erg?  
Dislayla:  Ja. 
Tomas:  Er is niemand die voor jou kan zorgen dan?  
Dislayla:  Nee, ik ben elemaal alleen. 
Tomas:  Ma zo zielig. Als er iemand bij jou wil komen om jou een beetje 

met de... ‘t Washandje et zweet van je voorhoofd te deppen of zo of 
om jou wat te verzorgen, mag dat?  

Dislayla:  Da mag. 
Tomas:  Iemand die misschien al buikgriep eeft gehad dan? 3123 of 

tomas@stubru.be, dan sturen we die naar jou. Nog iets waar je naar 
verlangt? Een leuke DVD-reeks? Weet ik veel, Grace Anatomy nog 
’s opnieuw bekijken, is ook over zieke mensen? Wat bloemen? Oké, 
we zullen zien wat we kunnen doen en hou jij maar ondertussen 
alles gewoon rustig en zeker ter hoogte van et spijsverteringsstelsel. 
Veel sterkte voor jou e. 

Dislayla:  Dank u wel.   
 (verkeer) 
 
Tomas:  Heel goeiemorgen, hartelijk welkom op dinsdag 20 oktober. Dag 

van de sauna en heel veel mensen hebben ook buikgriep. Say no 
more, lekkere combinatie ook.  
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Tomas:  Oh ja. Layla, dus de dame geveld door buikgriep, die we daarnet 
nog aan de lijn hadden... Ontzettend zielig want niemand zorgt voor 
haar. Die laat nu al tot 4 keer toe weten van dju, ‘k was Franky 
vergeten. De Franky , mijne lieve Franky. Ze was are lieve Franky 
vergeten. Stomweg, nog maar pas wakker, geveld door buikgriep en 
de lieve Franky verzorgt Layla dus op alle mogelijk manieren, da ’s 
zeer erg mooi. Bij deze dus alle credits voor de Franky . Een heel 
goeiemorgen, et is bijna 10 over 7.  
Dinsdag, 20 oktober, prachtige dag want Das Pop komt bij ons 
spelen in onze Club 69. Als j’ er  niet bij kan zijn, dan eb je 
eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel pech, want je kan gewoon 
luisteren naar Select, dan hoor je ze live spelen. En ze komen ook 
een aantal keren op bezoek bij Siska, bij Sam. Je hoeft dus met 
andere woorden niets te missen. Wat je ook moet doen is goed 
opletten. Van zodra je een nummer hoort van Lily Allen en je bent 
nog vrij vrijdag, dan moet je bellen. 070/344.044, want da ’s de 
enige manier om tickets te winnen voor et optreden van Lily Allen, 
vrijdag in de Lotto Arena. Er is ook iemand jarig, da ’s onze grote 
heldin, Yanina Wickmayer. Ondertussen nummer 20 op de 
wereldranglijst en ze wordt vandaag ook 20, dus we gaan er ook 
alles aan doen om haar nog te pakken te krijgen. In tussentijd mag je 
sms’en naar 3123 als je daar zin in ebt en mailen mag ook 
tomas@strubu.be. Een heel erg goeiemorgen.  

 
Tomas:  Oh my god wordt ier ge-sms’t, ’t is verdomme al winter in de herfst 

en ik bevries ier gewoon in ’t buskotje. Is ’t warm in de studio? Bij 
ons val et mee. Minder koud aan den bout en fris aan de vis. ’t Is 
ook de dag van de sauna, dus w’ ebben de temperatuur een beetje 
hoger gezet. Sterkte daarbuiten. ’t Is inderdaad friskes, dat hoorden 
we al aan het geweldige Envoi van Absynthe Minded. Absynthe 
Minded gaat eel veel spelen dezer dagen.  Ik zie onder andere dat z 
’in Gent komen op 12 november in Minnemeers en dad is een 
dubbelconcert met de Turkse band... En nu komt et, nu komt et, 
Yüksek Sadakat. En Yüksek Sadakat die heb ik echt ontmoet in 
Istanbul, als ik dan Weg Met De Soete mocht. Da ’s een heel 
grappige en heel fijne band met heel leuke kerels en die komen daar 
ook optreden in Minnemeers in Gent. Een heel goeiemorgen, et is 
18 over ...  

Mag ik u voorstellen, Linde onder een stapel gazetten. Wat staat er in? 

Linde:  MR wil van Reynders af. Dat staat in zo goed als alle kranten. Er is 
echt een soort van opstand tegen de voorzitter van MR. Reynders 
kreeg gisteren een brief van 37 mandatarissen van zijn partij en die 
zeggen dat Reynders te veel macht heeft omdat hij te veel jobs 
combineert. Hij is partijvoorzitter, vicepremier en minister van 
financiën, en ja, daardoor kan hij zijn job gewoon niet doen zeggen 
ze. Euh et zijn ook niet de minsten die dat zeggen. Er zit 
bijvoorbeeld ook een Louis Michel bij en een Charles Michel en er 
wordt nu dus gevraagd om nieuwe voorzittersverkiezingen te 
houden binnen de 2 maanden. We zullen zien wat dat wordt. 

Tomas:  Als Didier Reynders niet meteen een nieuwe invulling voor z’n vrije 
tijd vindt, echt waar e, DJ Reynders.  Mag niet laten liggen, zou een 
geweldige top-DJ zijn, maar ja, afwachten dus...     

Linde:  Niet trainer, maar voorzitter Genk stapt op. Dat staat in De Morgen. 
Ja, voetbalploeg Genk heeft het lastig, stond gisteren al in de krant. 
Er werd gezegd dat de kop van trainer Hein Van Hazebroek zou 
moeten rollen, maar dat gebeurt nu niet en daarom nam nu de 
voorzitter ontslag. Ze gebruiken in Genk ook nog andere manieren 
om die ploeg te redden. Op de voorpagina van et Laatste Nieuws 
staat een priester die gisteren is langs geweest bij de ploeg om de 
duivel uit te drijven daar.  

Tomas:  Ah ja, da werd tijd. Hoe heeft die da gedaan?  
Linde:  Met een kwispel. 
Tomas:  Ah, mè ne botte stok.  
Linde:  7 op de 10 jongeren voor rookverbod op café. Dat staat in de Gazet 

van Antwerpen. De Stichting Tegen Kanker heeft daar een 
onderzoek naar gedaan en vandaag wordt een euh wetsontwerp over 
roken in de horeca besproken in de Senaat. Maar et zijn dus vooral 
de jongeren tussen 15 en 25 die daar tegen zijn. Die tegen roken zijn 
op café... 

Tomas:  7 op 10? Da ’s geweldig e natuurlijk, want roken gaan we verre van 
aanmoedigen, ma ergens... Wat is er mis met de jeugd en tegen de 
schenen schoppen en zo?  

Linde:  Et komt doordat de jeugd van tegenwoordig neopuriteins is. 
Tomas:  Alstublieft, dank u wel. 
Linde:  Ja, die willen meer regels en waarden en normen omdat ze bezorgd 

zijn over de toekomst.  
Tomas:  Ma da ’s goed bezorgd zijn, ma ik eb een beetje schrik dat we heel 

dicht bij de goeiedag aanzitten. 
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Linde:  Euh, Hilde Vautmans, kamerlid van Open VLD staat ook nog in de 
krant. Zij doet een emotionele oproep in et Belang Van Limburg, 
want haar GSM is gestolen. Haar Blackberry. 

Tomas:  Ma zo mooi. Da ’s een mooi verhaal zeg. 
Linde:  Ja, afgelopen zondag fietste ze naar Hasselt, Hilde, euh, langs et 

kanaal, want ze ging naar de Jeneverfeesten in Hasselt en... 
Tomas:  Ja ja ja, dat verklaart veel. 
Linde:  Maar ze ging er nog maar naartoe e, ze had nog niet gedronken e. En 

een dief kwam ruwweg naar haar toe en heeft haar tasje geroofd met 
haar Blackberry erin. En in de krant zegt ze beste dief, wil je nu 
alsjeblieft m’n GSM teruggeven, want de nummers van de hele 
politieke wereld zitten in m’n Blackberry. 

Tomas:  Dat vind ik een eel goed argument. Dan kan je zelf ’s... Als je die 
Blackberry hebt, ’s bellen naar Karel De Gucht bijvoorbeeld. Dan 
kan je bijvoorbeeld een lied brengen van ’t is al een beetje in m’n 
broek.  En dan lul je gans z’n antwoordapparaat vol of je geeft et 
gewoon terug natuurlijk, dat kan je ook doen. Of nie e. Ah, Yanina 
is jarig. Die moeten we vandaag zeker nog eens bellen, da ’s waar, 
20 jaar, mooie leeftijd.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  Et is één voor half 8. Dit zijn de hoogpunten van et nieuws. 

(nieuws)  
 
Tomas:  En dan nu om 3 over half 8 toch wel een heel spannend moment, 

want z’ eeft nog maar net et WTA tornooi in Linz gewonnen, z’ is 
op de twintigste plaats beland van et... van de wereldranglijst in et 
tennis uiteraard. Et is onze grootste heldin, alleen hebben w’ aar 
nog nooit aan de lijn gekregen en misschien dat dat vandaag wel ’s 
zou lukken. Dat zou ontzettend goed uitkomen want et is een heel 
bijzondere dag voor haar. Een goeiemorgen, spreek ik met Yanina 
Wickmayer?  

Yanina:  Hey, goeiemorgen. 
Tomas:  Yanina Wickmayer. Ik ben zo blij dat ik je eindelijk aan de lijn heb 

gekregen en niet zomaar want je bent jarig vandaag. Je wordt 20, 
gefeliciteerd.  

Yanina:  Dank u wel, dank u wel. 
Tomas:  Oe ga je dat vieren? 

Yanina:  Euh... Goh, ik denk da ’t nie te veel te vieren valt vandaag. Euh ik 
eb gewoon een trainingdagske vandaag. Ik ga morgen m’n eerste 
ronde spelen en et gaa gewoon trainen worden vandaag en 
waarschijnlijk dezen avond op ’t gemakske iets gaan eten, ma ik 
denk toch dat ik vanavond vroeg in mijn bedje ga kruipen... 

Tomas:  Yanina, ik had et al een beetje verwacht dat je de Spartaanse 
opvoeding die je genoten hebt, de ingesteldheid die je tot nu toe hebt 
aangehouden met succes, dat je dat ook op je twintigste verjaardag 
zou volhouden en daarom dacht ik dan maken wij er gewoon een 
mooie verjaardag van voor jou, als et niet stoort welteverstaan?  

Yanina:  Nee nee, geen probleem, doe maar. 
Tomas:  Heb je trouwens ooit de wonderlijk mooie ode gehoord en de 

bijhorende videoclip gezien ter ere van jouw persoon? W’ ebben 
jou zo aangemoedigd destijds, weet je dat nog?  

Yanina:  Inderdaad, ja. 
Tomas:  Heb je dat echt ooit gezien? 
Yanina:  Ja dad eb ik inderdaad ooit gezien, ja.  
Tomas:  Zou je dat graag nog ’s horen? Want ik heb er een licht aangepaste 

verjaardagsversie van, die ik graag ten berde wil brengen. 
Yanina:  Ah ja, oké, laat maar horen. 

(fragment)  
Tomas:  Proficiat Yanina, maak er toch een heel mooie verjaardag van. Je 

weet maar half hoe gelukkig ik ben dat we jou vandaag aan de lijn 
hebben gekregen. Kan je ’s één keer imaginair op je racket slaan en 
Whoopie ten berde brengen?  

Yanina:  G’ ebt em blijkbaar heel veel op tape staan dus we zullen et daar bij 
houden.  

Tomas:  Alé, Yanina, ene Whoopie, komaan.  
Yanina:  Nee, ma ik kan da zo nie opgelegd doen. Da moet natuurlijk komen. 

Dus ik zou zeggen volgende keer da ik speel, kom gewoon nog ’s 
kijken en dan ebt g’ em live. 

Tomas:  Merci.  
 
Tomas:  Oe, De Soete, is uwe Jukebox kapot? Wel nee, wel nee, hier is hij. 

Wat steekt er in? Rick James en Superfreak. Arbeid Adelt en De 
Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen. En The Sparks.  

 
Tomas:  Stuk voor stuk mooie nummers, maar slechts één iemand mag 

kiezen en dat is vandaag, hup, goeiemorgen met wie? 
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Patrick:  Mè Patrick. 
Tomas:  Beste Patrick, jij mag kiezen vandaag wat we draaien uit onze 

Jukebox. Rick James of Arbeid Adelt of The Sparks? Wat wil je 
graag horen Patrick? 

Patrick:  Arbeid Adelt. 
Tomas:  Euh oké. Ja dad is nu wel... Dad  is et lelijkste lied dat er tussen zit 

wel e?  
Patrick:  Ja ma ’t zit er ook al lang tussen e? 
Tomas:  Ja dad is wel waar. Is et uit medelijden dat je ’t doet dan Patrick? 
Patrick:  Ik kom uit de periode dat euh... De New Wave periode eigenlijk en 

euh ja... 
Tomas:  Ik druk et wel wat respectloos uit, et lelijkste nummer. ’t Is 

natuurlijk een ontzettend cool nummer, maar laten we eerlijk zijn, 
ja, Marcel Vanthilt klinkt toch minstens alsof hij een babypanda 
heeft ingeslikt? Et is een vreemd stemgeluid dat ij  daar ten berde 
brengt.  

Patrick:  Ja, ma et past wel in die... in da soort muziek. 
Tomas:  In die tijd dat inderdaad wel ‘s los gegaan werd op de saxofoon en 

de gevolgen niet te overzien waren. ‘k Ben blij dat we ’t nog ’s 
mogen draaien. Patrick, helemaal voor jou Arbeid Adelt en De Dag 
Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen. Prettige dag voor jou. Dag 
Patrick. 

Patrick:  Ja, voor u ook .   
 
Tomas:  Jongens toch, geweldig nummer. Wel uit de tijd dat je nog gerust 

saxofoon mocht spelen op een plaats zonder daar ooit voor 
gestudeerd te hebben. De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen 
van Arbeid Adelt. Een heel goeiemorgen. Dit is een lied dat wel 
eens iets kan opleveren als je oplet, laten we ’t zo zeggen. Fuck you.  

 
Tomas:  Fuck youkes. Goeiemorgen met wie spreek ik?  
Stefan:  Met Stefan, goeiemorgen. 
Tomas:  Stefan, je klinkt enorm lawaaierig, wat kan ik voor jou doen Stefan? 
Stefan:  Euh ik heb net een nummer van Lily Allen gehoord... 
Tomas:  Inderdaad. Fuck you, zo heet dat lied van Lily Allen.  
Stefan:  Ja, dank u en mijn dochter die zou daar heel graag naartoe gaan. Euh 

en ik moet eigenlijk naar den optieker... 
Tomas:  Naar den optieker? 
Stefan:  Ja... Zoda ’k goeie ogen eb en kan kijken naar Lily. 

Tomas:  Ah oké, dus je gaat je oogjes flink de kost geven als je dat ticket zou 
winnen? 

Stefan:  Ja absoluut. 
Tomas:  Fantastisch. Ga j’ ook  iemand meenemen?  
Stefan:  Ja, m’n dochter natuurlijk.  
Tomas:  Ah. Ma dan ga je echt wel de held van de papa zijn  zo, want je hebt 

een duoticket gewonnen, gefeliciteerd. Ga je vanavond ook naar Das 
Pop in onze Club 69?  

Stefan:  Neen nee. 
Tomas:  Ah, dat gaat geweldig zijn  ook e. Maar in elk geval, je kan et 

allemaal volgen via Select. Je kan gewoon live meeluisteren via de 
radio. Veel plezier Stefan en groetjes aan de dochter e.  

Stefan:  Ja dank u. 
Tomas:  Z’ ebben een geweldige livesessie voor ons gedaan. Dat ze ’t straf 

kunnen live, dat weten we al, maar dit is heel indrukwekkend, je kan 
et bekijken op onze site en beluisteren ook. Dit is Das Pop.  

 
Tomas:  ’t Is heel indrukwekkend om ze bezig te zien. Z’ adden strijkers bij, 

die hadden ze nog nooit ontmoet, die hebben een partituurke  
uitgeschreven en ze zijn beginnen spelen gewoon in onze studio. 
Een prachtige sessie die je kan herbekijken, herbeluisteren via 
stubru.be en vanavond in onze Club 69, Das Pop. En vandaag dus 
ook te gast... Zeker bij Siska komen ze langs, ook bij Sam en 
vanavond in onze Club 69. Als j’ er  niet bij bent, gewoon luisteren, 
dan hoor je ’t live op de radio. Full for love. Dit is Lady Linn, I 
Don’t Wanna Dance.  

 
Tomas:  Goeiemorgen, ’t is een prachtige dag, dinsdag 20 oktober, want heel 

veel muziektickets voor Lily Allen dus goed opletten vanavond in 
onze Club 69, geweldig optreden van Das Pop, een beetje feest dus.  

 
Tomas:  Ik ben zo blij dat vandaag Das Pop komt naar onze Club 69. Ergens 

ben ik ook een piepklein beetje ongelukkig dat ik het niet zal mogen 
meemaken want ik mag euh ondertussen bij Phara gaan uitleggen 
hoe het precies in Burundi was. Maar alle mensen die erbij kunnen 
zijn goed voor jullie en alle mensen die er niet bij kunnen zijn, 
gewoon blijven luisteren want ze komen ook gewoon dag zeggen bij 
Siska, bij Sam en dan hoor je z’ ook nog ’s live bij Select op Studio 
Brussel. En alle fans van Lily Allen, verscherpte aandacht graag. 
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Zodra je een nummer hoort van Lily Allen, dan moet je bellen en 
daarvoor dus niet, dus nu zeker ook niet. 070/344.044 als je een 
nummer van Lily Allen hoort, da ’s de enige manier om de 
duotickets te pakken te krijgen voor nu vrijdag want dan speelt ze in 
de Lotto Arena in Antwerpen. Heel goeiemorgen. Het is 11 over 8, 
je mag altijd iets laten weten, hoe het gaat met jou, hoe het gaat 
daarbuiten of thuis, maakt niet uit. 3123, daar kan je best naar 
sms’en of mailen mag ook naar tomas@stubru.be .  

 
Tomas:  Oh, vette plaat. Et zal wel zijn, vette plaat. Ier  wordt ook melding 

gemaakt van een prachtige zonsopgang in Sleidinge, komt dat zien. 
‘k Eb ook nog een praktische mededeling die ik moet doorgeven 
aan euh 5 Handel A uit Presentatie Sint-Niklaas. Ik mis jullie 
allemaal heel erg, groetjes Marjolein. Je wordt ook enorm gemist, 
die arme Marjolein. Dat weet ik niet zeker, maar ik vermoed van 
wel. De nieuwe Block Party, zit een stukje van Jekyll & Hide... De 
nieuwe Block Party is zelfs eigenlijk niet officieel Block Party, ma 
da ’s DJ Tiësto, samen dus met de meneer de  Kele Okereke van 
Block Party, die samen met Tiësto dat nummer gemaakt heeft. It’s 
Not The Things You Say, zo heet dat. Dit was Bostage, van Yellow. 
Een heel erg goeiemorgen. Geweldig goed nieuws want ... De 
boekskes. Altijd leuk op dinsdag. Liefste Linde, ik ben er klaar 
voor. Je hebt de boekskes vast. Vertel uit welk boekje je wat haalt 
en dan ben ik er klaar voor.   

Linde:  We beginnen met een quote van politicoloog Carl Devos uit Humo. 
Hij zegt er zijn politici die 1.800 euro per maand krijgen om in hun 
eigen huis te ... 

Tomas:  ... blijven en vakkundig de muil te houden. 
Linde:  No...  
Tomas:  Nee dan weet ik het niet.. 
Linde:  Te wonen. Gewoon om daar te wonen. Ja, een heel artikel eigenlijk 

in Humo over de politiek en geld en daarin eeft Carl Devos het 
onder andere over absurde vergoedingen die sommige politici 
krijgen. Gouverneurs bijvoorbeeld, die krijgen een gratis 
ambtswoning en euh ja daarom krijgt Kathy Berks van Antwerpen 
een loontje van 1.800 euro omdat z’ in haar eigen huis woont. En 
euh er staat ook een lijstje bij van de topverdieners in de Belgische 
politiek en helemaal bovenaan staat daar Karel De Gucht. Hij 
verdient netto 19.063 euro’s per maand.  

Tomas:  En ij  is dat absoluut waard. Enfin, iets anders. 
Linde:  Koen Wouters staat in Story en hij zegt het volgende ik moet net zo 

hard aan m’n ... werken als eender wie. 
Tomas:  ... Stamrozen? Lagere buikspieren? Carrière dan of zo? 
Linde:  Mmm, aan zijn relatie. Euh et is niet omdat Koen een BV is zegt hij, 

dat hij anders is dan alle andere Vlamingen. Hij heeft dezelfde 
problemen als jij en ik, Tomas. Alleen moet hij zich geen zorgen 
maken dat ij  zijn facturen kan betalen op et einde van de maand. En 
van de crisis zegt Koen, voelt ij  ook eigenlijk niets. 

Tomas:  Alé, Koen, blij dat ’t goed gaat met jou.  
Linde:  Hubert Damen ... zijn Witsefans. 
Tomas:  Wa? Hubert Damen piep zijn Witsefans? Euh, vogelt? Ondervraagt? 

Verwent tot op het bot? Neen, geen euh ja, ontmoet? 
Linde:  Ja, hij heeft ze ontmoet, maar hij heeft ze ook verbaasd. Onlangs 

was er Witsedag en daar was Hubert Damen natuurlijk ook, want hij 
is Witse. Staat een beetje bekend als een nogal botte, beetje 
arrogante man, maar oh, hij was supertoeschietelijk op de Witsedag. 
Ja, ij  ging met iedereen op de foto en ij  kuste de vrouwtjes en ij  was 
niet geschoren.  

Tomas:  Da ’s vies. 
Linde:  Herman Brusselmans ten slotte zoekt ... in Knokke. 
Tomas:  Amai, da ’s ver voor hem. Die verlaat echt nooit Gent. Euh, ja, 

zoekt echt verse rog? Zijn verloren gelopen hondje, want zou hij 
echt voor naar de evenaar rennen... Iemand die kan lezen? Iemand 
die em kent? Ik weet et nie, gezonde lucht? 

Linde:  Ja. Rust zoekt ij . Ja, ’t staat in Dag Allemaal. Euh, ja vanaf 
november gaat ij  een paar dagen per week in Knokke wonen. Ij  
huurt daar een appartementje, daar wil ij  een beetje uitblazen, want 
ij  voelt zich de laatste tijd moe. 

Tomas:  Alé jong. Zot, ma da ’s echt op reis gaan voor Herman 
Brusselmans. 

Linde:  Hij houdt van Gent e? 
Tomas:  Ij  houdt vooral niet van op reis gaan, maar goed. Een heel erg 

goeiemorgen.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  Van de vrolijke Lalala’s. Goeiemorgen, met wie spreek ik?  
Rudy:  Met Rudy. 
Tomas:  Hey Rudy, waarvoor bel je? 
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Rudy:  Ja voor die tickets natuurlijk e. 
Tomas:  Ah Rudy, tuurlijk, ik wou je even testen natuurlijk. Ik dacht die belt 

voor de lol, natuurlijk niet. Beste Rudy, gelukkig nieuws voor jou 
want je hebt inderdaad heel alert en heel snel gereageerd. Zodra je 
het nummer hoorde van Lily Allen, het alom gekende lied... 
Getiteld, Rudy?  

Rudy:  Ja ja...  
Tomas:  Getiteld? 
Rudy:  Ah zeg et maar.  
Tomas:  Maar Rudy, zijt  g’ een fan of zijt  ge geen fan?  
Rudy:  Ja ja, inderdaad, ma ik doe et meer voor m’n vriendin.  
Tomas:  Is dat bij jou ook zo? Meer voor de vriendin naar Lily Allen gaan? 
Rudy:  Ja ’t is een beetje prestige e, zien da ge binnengeraakt, ‘k denk da 

iedereen da wel wil winnen.  
Tomas:  In elk geval Rudy, je hebt al je punten want jij zal je vriendin 

kunnen meenemen naar Lily Allen. En Smile, zo heet dat nummer, 
ze had het 48 keer gezegd, dus je zal et nog wel horen vrijdag ook, 
oké?  

Rudy:  Alleszins heb ik nu ook ne smile op mijnen bek nu.  
Tomas:  Heel mooie link die je zelf hebt gemaakt. Gefeliciteerd, Rudy, 

proficiat, veel plezier vrijdag. 2 voor half 9, dit zijn de hoofdpunten.  
(nieuws) 

Tomas:  Nog een mooie. Williams Robbie die gaat optreden vandaag in 
Londen maar doet dat met een geweldige verbinding waardoor je in 
alle Kinepoliszalen ook kan kijken naar et concert, toch in die van 
Brussel, als je dat wil zien, live in een grote zaal.. 

 
Tomas:  Goeiemorgen, dit was Robbie Williams, die vanavond dus speelt in 

Londen. En dat concert kun je helemaal live volgen in de grote, 
grote, grote cinemazalen, want alle Kinepoliszalen in België geven 
dat concert live. Euh, je kan ook gewoon rustig naar de radio 
luisteren naar ’t optreden van Das Pop vanavond in Club 69, da ’s 
allemaal kwestie van goesting natuurlijk. Over goesting 
gesproken... Het valt mij op, in de gazetten staat vandaag dat 7 op 
de 10 jongeren euh et een heel goed idee zou vinden om roken te 
verbieden op café. En dat is natuurlijk positief nieuws, dat de jeugd  
helemaal door heeft dat roken om te beginnen helemaal niet cool is 
en verder ook stijfslecht voor de gezondheid. Allemaal goed en wel, 
maar alleen is dat toch wat conservatief ergens voor een stuk ook. 

Dat wordt opgemerkt. De jeugd zou neopuriteins zijn, dad is 
vergaand. Goeiemorgen, trendwatcher Nathalie Becks.  

Nathalie:  Ja ik denk dat dat wel overdreven wordt, dat neopuriteinse. 
Tomas:  Neopuriteins. Dat gaat, dad is echt... 
Nathalie:  Ja dat vind ik wel der over e. Ik denk dat jongeren gewoon weten 

wat passief roken precies doet e. Vroeger wist je dat niet e. Dan euh 
dan was et eigenlijk alleen slecht voor je eigen gezondheid maar nu 
ebben proeven genoeg aangewezen dat passief roken, ja alles 
behalve goed is en euh als jongeren bij wijze van spreken toch graag 
oud willen worden, ja dan hebben ze geen keuze om een gezonde 
levensstijl van et begin aan zich aan te meten... 

Tomas:  En dad is natuurlijk ontzettend positief dat men dat nu door heeft 
van kijk, roken is gewoon nergens goed voor. Euh maar andere 
zaken wijzen toch  ook een beetje in de richting van een soort van 
bezorgdheid van de jeugd. De jeugd is veel religieuzer geworden, 
merkten we bij de vorige verkiezingen, dat ze ook euh een pak 
conservatiever ebben gestemd, voor CD&V, voor NV-A. Is er toch 
een beetje gang naar... Euh ja, zijn ze behoudensgezinder geworden?  

Nathalie:  Een zoeken naar zekerheid, dad is niet eenvoudig als jongere 
vandaag de dag e. Je komt op de arbeidsmarkt en de wereld ligt niet 
aan je voeten. Niemand zit op jou te wachten en je moet vechten 
voor je eerste baan. Je zou voor minder euh zekerheid zoeken e. Ik 
denk da je ’t zo een beetje moet interpreteren natuurlijk. Et is leuk 
om alternatief te zijn als je op de barricade gaat staan en dat er werk 
ligt om op te rapen, ma da is er niet vandaag de dag dus euh 
jongeren moeten inderdaad wat voorzichtiger zijn. Ja, en dan gaan 
ze ook wat meer behoudensgezind zijn... 

Tomas:  En als je dit alles op een rij zet, dan krijg je gewoon de indruk van 
sorry, de jeugd is gewoon verstandiger, punt. 

Nathalie:  Dad is et volgens mij omdat ze niet anders kunnen. Er zijn niet 
zoveel alternatieven op et moment e?  

Tomas:  Ja, ma wanneer gaan ze zich dan... Je hoort je toch ergens tegen 
afzetten als je... Je moet toch zo van fuck the system, da moet je 
toch op een bepaald moment in je leven doen, wanneer doe je dat 
dan?  

Nathalie:  Ik denk da ze zich afzetten nu, tegen al die vrijblijvende slogans. 
Euh mensen die de wereld gingen verbeteren ebben der niks van 
terechtgebracht, dat ze zich daar nu tegen afzetten, en dat dat een 



42 

 

soort test is van ja wat hebben we allemaal gehad en ja wat hebben 
jullie ervan terechtgebracht? Toch niet veel zaaks e? 

Tomas:  Ah dad is echt gewoon van tegen alle Mei 68’ers nog van trekt  u 
kleren aan en trekt  u ogen open want et is euh... 

Nathalie:  Ja want uiteindelijk is dat een generatie van portefeuille rechts en 
uw ideeëngoed links, ja zo kunnen we ’t allemaal e.  

Tomas:  Oké, ma kijk, ‘k vin ’t leuk om ook ’s van jou te horen, sorry de 
jeugd is gewoon verstandig en wen er alvast aan.  

Nathalie:  Ja en willen een toekomst opbouwen en dat lukt dus vandaag niet 
door een beetje au contraire te zitten doen en alternatief te doen. 
Vandaag de dag moet je zorgen dat je probeert een baan te versieren 
en een job en dat zijn heel wat verwachtingen en dan moet je ook 
niet verwachten dat mensen euh ja, lekker alternatief gaan doen, die 
tijd is wel voorbij e...  

Tomas:  Oké, Nathalie, leve de jeugd, leve de toekomst, ik schreeuw et nog 
’s uit vandaag, bedankt voor dit verhelderend gesprek en een 
prettige dag voor jou. Dag Nathalie.  

Nathalie:  Ja, daag.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  In verband met de zogenaamde neopuriteinse jeugd... Jongens da 

wordt euh heel erg uitgesmeerd in de gazetten vandaag. Euh 7 op de 
10 jongeren is tegen roken op café, euh, ’t wordt ier nog ’s in de 
verf gezet. Als jongeren ’t roken willen afschaffen, dan wil dat 
eigenlijk alleen maar zeggen dat ze progressief zijn, want ze willen 
verandering, ze willen zich afzetten tegen rokers, voila. En ’t feit dat 
dan misschien wat conservatief lijkt, is ook weer gewoon afzetten 
tegen de ouders, zoals dat gaat met de jeugd. Niets aan het handje, 
ze zijn gewoon verstandig, zeer erg mooi. Een hartelijke dag, heel 
veel leuk nieuws, zoals bijvoorbeeld Rock Werchter krijgt eigen 
museum. Goeiemorgen, dag Dirk Claes, burgemeester van 
Rotselaar, waar euh ja, Werchter plaatsvindt. Goeiemorgen. 

Dirk:  Goeimorgen. 
Tomas:  Et zou een belevingscentrum worden. Wat is dat precies? 
Dirk:  Ja we willen toch wel een beetje laten zien aan de bezoekers wat er 

eigenlijk allemaal te beleven is op zo’n rockfestival. Euh we willen 
alle affiches bijvoorbeeld, alle affiches laten zien van vroeger, alle 
muziek die er gespeeld is, alle songs die der gezongen zijn, ma ook 
de T-shirten, de bandjes. En ook elk jaar toch één thema speciaal in 

et daglicht zetten, bijvoorbeeld in 2010 wie we dan hebben. U2 
komt naar België, zo’n thema gaan w’ er ook elk jaar bijdoen. We 
zouden ook een verbinding maken met et euh... met de rockweide en 
op de rockweide zouden er dan een tiental ja, bepalende elementen 
komen die eigenlijk tijdens de periode van et festival niet door dat 
open beeldje wat er op het festival te zien is zelf... 

Tomas:  En je mag dus de heilige weide  ook ’s betreden dan en als er geen 
festival is dan ’s gaan voelen aan et magische gras waar et festival 
plaatsvindt? 

Dirk:  Ja, we willen eigenlijk van et terrein van Rock Werchter een beetje 
de tuin van de mensen van Werchter gaan noemen en euh maar ook 
fietsers en wandelaars en bezoekers kunnen daar ook terecht. 

Tomas:  Heel mooi. Tegen wanneer komt dat museum der? 
Dirk:  Euh, dat moet allemaal klaar zijn tegen 2011. We beginnen aan de 

voorbereidingen volgend jaar en in 2011 moet alles picobello zijn.  
Tomas:  ’t Is sowieso leuk om natuurlijk affiches van afgelopen jaren en zo 

te mogen zien, maar euh gaan er ook dingen te zien zijn  die gewoon 
nog nooit euh ja, nog nooit iemand gezien heeft?  

Dirk:  Ja, da ’s ook de bedoeling ma we zijn natuurlijk ook bezig met de 
samenstelling op dit moment. 

Tomas:  Lukt dat goed? 
Dirk:  We gaan eerst een jaar aan het concept werken en dan aan de 

eigenlijk uitbouw van dat centrum, da zal wel lukken ja... 
Tomas:  Ah oké, fantastisch, heb j’ al  iets... Euh een soort van aandenken of 

zo? Dat kan een catalogus zijn, ma ’t lijkt me ook zo’n plantje met 
wat Werchtergras, dat je dat kan kopen... 

Dirk:  Ja da lijkt me... W’ ebben nu al gedacht aan bijvoorbeeld een 
speciaal Rock Werchterbandje, waar de jeugd et toch heel erg voor 
eeft, om da bijvoorbeeld ook aan de bezoekers te geven. 

Tomas:  Ja, da ’s nie zo slecht, ma als ik echt, meneer Claes, echt een potje 
Werchtergras, leuk hoor.  

Dirk:  Ja da zou ook kunnen, waarom nie? Ma da wordt wel elk jaar 
opnieuw ingezaaid e, want... 

Tomas:  Ja dat hoeft niemand te weten, dan kan je gewoon het hele jaar lang 
met je wang aaien langs dat Werchtergras, ’t is bijna Werchter, kan 
je mee gaan slapen, met je Werchterplantje. ’t Is maar een idee e, ‘k 
hoef daar niets voor in de plaats, zeker geen gratis tickets voor et 
volgende jaar. Dank u wel, Dirk Claes, veel succes met ’t museum 
nog e, daag.  
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Tomas:  Stonden ook op Rock Werchter natuurlijk Crying Lightning van 

Arctic Monkeys. En toeval wil, ook deze stonden op Rock 
Werchter, je kan et zo zot niet verzinnen of ze stonden op Rock 
Werchter. Maar dit ter zijde, et was een geweldig concert, zeker als 
je van stagediven houdt, zij het niet op dit nummer, mooie cover, 
zeer mooi, klassieker natuurlijk. I’m Easy, goeiemorgen.  

 

Radio-uitzending van 30 oktober 2009 

Tomas:  En et codewoord van de dag is erewittesoep. Erwtensoep voor de 
vrienden. Uitkijken onderweg, heel veel mist, heel goed uitkijken 
dus. Goeiemorgen.  

 
Tomas:  Fascination. Dit was Alphabeat. Een heel goeiemorgen. Et is bijna 

herfstvakantie, die is zo goed als begonnen. W’ ebben vandaag 
Vlaanderen knuffeldag te vieren. We gaan nog zien op welke manier 
we dat doen. Als je zelf van plan bent om daar iets mee te doen, mag 
je dat gerust laten weten. The Greatest Hits van Foo Fighters is 
vandaag onze dag-CD, dus veel muziek van Foo Fighters. En als j’ 
al wakker bent, laat even weten waarom ik jou mag bellen. Sms 
3123. 

 
Tomas:  Echt goed eigenlijk e? Tiësto en Kele Okereke van Block Party, een 

samenwerking. It’s Not The Things You Say. 3123, daar kan je naar 
sms’en, mailen naar tomas@stubru.be.  En de ene is nog niet eens 
wakker en de andere die is al terug moe. Is ’t waar zijde gij  al terug 
moe?  

Guy:  Ik zij al terug moe, ja... 
Tomas:  Oe kom et? 
Guy:  Ik weet nie, te vroeg begonnen zeker e. 
Tomas:  Ai ai ai. Tot oelang moet je werken? 
Guy:  Da weet ik nog nie, da kan nogal lang duren vandaag.  
Tomas:  Alé zeg Guy, ik wens je veel sterkte dan. Koffietje drinken, dat kan 

helpen. Ben je onderweg op de baan? 
Guy:  Ja ja.  
Tomas:  Uitkijken e. Veel mist e. Da heb je waarschijnlijk zelf ook al gezien. 
Guy:  Hier valt et mee.  

Tomas:  Ah oké, ça va, Guy, veel sterkte vandaag en goe volhouden e.  
 
Tomas:  Mmm, zo’n lief klein konijntje en dan met euh... Wat aanstoven met 

een beetje look en euh dan wat euh salie, salie dad is ook heel 
lekker bij... Citroen, als je daar van houdt, is wel lekker oor, of 
gewoon klassiek kan je ’t ook maken, met een sappige pruim bij. 
Niets mis mee natuurlijk. Hoe is ’t met Ingrid van de 
gazettenwinkel in Antwerpen? Goeiemorgen, Ingrid.  

Ingrid:  Ah, dag Tomas, goeiemorgen. 
Tomas:  Ben je vandaag ook weer een halfuur vroeger opgestaan? 
Ingrid:  Ja, natuurlijk. 
Tomas:  Amai, Ingrid zo lief. Jij ziet als eerste alle gazetten omdat je ze 

uitpakt om ze dan te verkopen natuurlijk. Als je naar de 
voorpagina’s kijkt, wat heb je echt euh... Wat is meteen opvallend 
voor jou als nieuws van de dag?  

Ingrid:  Euh, misschien vooral de 65 plussers die nie meer gratis op tram en 
bus mogen binnenkort. 

Tomas:  Ma serieus? 
Ingrid:  Waarschijnlijk gaan z’ een jaarabonnement moeten aankopen, nie zo 

heel duur, maar toch, een besparing van De Lijn.  
Tomas:  Da ’s wel jammer zeg, dad is in vele gevallen hun enige manier van 

mobiel blijven... 
Ingrid:  Ja, da ’s waar e. Daar denken ze misschien niet direct over na, maar 

toch... 
Tomas:  Ja, terwijl dat dat eigenlijk... Wanneer was et? Een week geleden is 

nog iemand... is een oud bejaard koppel regelrecht de verkeerde 
richting opgereden, op d’ autostrade en dan denk je dan moet je 
echt alles doen om te promoten dat men ’t openbaar vervoer neemt 
in plaats van denkt van kan nog met den auto rijden. Ja opvallend, 
goed. 

Ingrid:  Voor de rest ja. De griep, et ergste moet nog komen, de Mexicaanse 
griep, er zijn zowel patiënten bijgekomen in één week en dubbel 
zoveel zieken op school.. 

Tomas:  Ja, ’t is wreed e. Der zijn een paar scholen die zelfs gewoon. 
Ingrid:  Ja, ik vraag mijn eigen af wanneer da kik de Mexicaanse griep gaan 

krijgen want ik krijg al bang... Ah ja, ‘k bedoel... e?  
Tomas:  Ja, ik heb een vaccintje tegen griep gekregen, ma ik vrees dat dat 

niet werkt tegen de Mexicaanse... 
Ingrid:  Nee? 
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Tomas:  Ik denk et niet. Gewoon  griepvaccin, ik denk et niet hoor...  
Ingrid:  Ah ja, de griepcommissaris denkt niet aan opstappen. Die mens 

krijgt precies de schuld dat de vaccins te laat zijn, terwijl wij de 
eerste zijn in de regio die beginnen te vaccineren.  
En dan voor de rest nog iets goe. Voor mij bijvoorbeeld. 

Tomas:  Ja? 
Ingrid:  In den Delhaize vragen ze u euromuntjes van 1 en 2 eurocent. Ik zit 

ier mè zakken vol. Ik moet ervoor betalen bij de bank om da om te 
wisselen. 

Tomas:  Rosse muntjes? 
Ingrid:  Ja en ik mag nu naar den Delhaize gaan. Die vragen omda die aan 

een schaarste komen op den duur. 
Tomas:  Ah ja? Oh, ma da ’s handig. Inderdaad, da ’s wel heel veel kleinere 

winkels zijn die blij zijn dat ze van dat kluttergeld  vanaf zijn 
natuurlijk. 

Ingrid:  Da ’s waar e?  
Tomas:  Perfect. Een vrolijke noot om mee te eindigen. Wat ga je dit 

weekend doen, Ingrid, als ik zo vrijpostig mag zijn? 
Ingrid:  Goh, morgen werken en overmorgen beetje uitrusten zeker?  
Tomas:  Ja rustig, geen razend wilde plannen en de herfstvakantie? Ga je die 

op een bepaalde manier ook beleven of is et gewoon werken?  
Ingrid:  Gewoon werken, ja... 
Tomas:  Ja Ingrid, zo gaat dat bij jou. Oké dan... 
Ingrid:  Gaat u op vakantie? 
Tomas:  Nee ik ga niet op vakantie ma ‘k heb wel een week vrij. Da ’s eel 

leuk e met de kindjes en zo. Euh Ingrid, ik wens je een heel prettige 
vrijdag toe en bedankt en volgende  week ja, dan ben ik er nie maar 
ik ga elke dag aan jou denken. ‘k Zal ook m’n wekker zetten, 
speciaal... 

Ingrid:  Awel, ’t is goe.  
Tomas:  Dag Ingrid, daag.  
 
Tomas:  Dju toch, wat een nummer zeg, Corner Stone van Arctic Monkeys. 

Een goeiemorgen allemaal. Ja, ik bel u graag op. Dat doe ik elke dag 
tussen 6 en 7 en op vrijdag zeker want da ’s soms euh, enfin ja... ’t 
Is de laatste dag, dus je weet et, et einde is in zicht, dat wel, maar 
euh, et kan nog altijd stroef verlopen, et opstaan en daarbij wil ik 
heel graag helpen. 3123, daar kan je naar sms’en, mailen kan je 

doen naar tomas@stubru.be en dan nu graag onversneden aandacht 
voor Kathleen, onze heldin van de dag. Goeiemorgen, Kathleen. 

Kathleen:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Kathleen, ’t is toch wel waar e, je bent een beetje een heldin e?  
Kathleen:  Euh, ja als jij et zegt, zal ’t wel waar zijn zeker? 
Tomas:  Ik ga et gewoon eerlijk toegeven want iemand eeft dat gemeld dat je 

een heldin bent. Ben j’ er  zelf van bewust waarom? 
Kathleen:  Euh, goh, omdat ik waarschijnlijk ziek ga werken?  
Tomas:  Jij gaat ziek werken. Je bent aan ’t werk in een euh in een magazijn. 

Betekent dat je waarschijnlijk veel dingen moet versleuren en zo of 
toch wel ja, hard moet werken?  

Kathleen:  Ja, ’t is een beetje variërend e, ’t is soms wel ne keer heffen en 
sleuren maar euh, er zijn daar vanaf nu ook administratieve werken 
bij. ’t Is een beetje euh veelzijdig. 

Tomas:  Ma goed, je doet dat allemaal met een enorme... Terwijl je eigenlijk 
gebukt loopt onder één hernia. Da ’s een heldin e jongens, kunnen 
we allemaal van bijleren. Een hernia, dad is een soort van geknelde 
zenuw, als ik mij niet vergis? Dad is iets wat echt... Dad is gemaakt 
om echt in bed te liggen en vooral niet te gaan werken, en zeker niet 
in een magazijn, maar Kathleen die doet dat wel. Wat heb je met dat 
magazijn? Heb je daar een lief lopen of waarom ben je daar nu zo... 
Waarom ga je zo ver daar in? 

Kathleen:  Euh, omdat euh mijn werk anders blijf stilliggen en euh dan steek ik 
mijn eigen een beetje in de shit, maar euh, ook omda... ‘k Eb fijne 
collega’s en euh, ben daar gewoon graag. 

Tomas:  Alé zeg, je bent liever op je werk dan eigenlijk thuis? 
Kathleen:  Maar ja, wa wil je? Als enige vrouw tussen 40 mannen werken.  
Tomas:  Nogmaals gefeliciteerd zeg. 40 venten en dan Kathleen daartussen 

die in geen 100 jaar van ophouden weet. Kathleentje, wel opletten. 
Je bent echt een voorbeeld voor de hele gemeenschap, in volle 
economische crisis zeker, ma hou rekening met die rug e, j’ ebt  
maar één rug e, Kathleen? 

Kathleen:  Ja dad is waar. 
Tomas:  Ja echt waar, da meen ik nu wel, want ’t is allemaal mooi en je werk 

blijft anders liggen maar wees voorzichtig met die rug van jou, oké?  
Kathleen:  Ik zal da zeker doen. Zeg, mag ik weten van euh, van wie... 
Tomas:  Nee dat zijn onze bronnen, sorry, wij zijn journalisten en wij mogen 

ons bronnen niet bekend maken, nee et is Lindeke die... Weet jij, 
Linde, wie et was? 
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Kathleen:  ‘k Eb wel een vermoeden oor.  
Tomas:  Ja zeg ‘s? 
Kathleen:  Frederik. 
Tomas:  Euh Frederik, ik weet niet... Ij  eeft er eigenlijk zijn nummer niet 

bijgezet.  
Linde:  Ja nee, ik eb wel et nummer, maar ik eb geen naam, sorry.  
Tomas:  Ma ik denk da ’t wel... ’t Zou wel Frederik kunnen zijn.  
Kathleen:  Ik zal ’t straks wel zien aan zijn gezichtje.  
Tomas:  Oké, zeg Kathleen, niet overdrijven, op tijd der aan denken dat je 

rug ook euh moet gesoigneerd worden, maar de heldin van de dag, 
dat ben je wel, ongetwijfeld, 100 procent onverdund, oké? 

Kathleen:  Dank je wel.  
Tomas:  Daag Kathleen.  
 (verkeer) 
 
Tomas: Goeiemorgen, dit zijn de hoofdpunten.  

(nieuws) 
 
Tomas:  Goeiemorgen Wendytje, is ’t waar is er zoveel mist? 
Wendy:  Amai nog nie. Nie te doen, ik zie haast de display van mijne radio 

nie meer.  
Tomas:  Ma Wendytje, hoor je je radio nog? Test Test, one two.  
Wendy:  Ja, horen doe ik et nog, ik rij volledig op et geluid af.  
Tomas:  Dad is heel heel heel rustgevend. Hou toch voldoende afstand, 

ondanks ’t feit dat je ons toch hoort. Euh sowieso, da ’s belangrijk, 
afstand houden, mistlampen aan euh en je kleren uitdoen, dat laatste 
weet ik niet precies wat et met de mist te maken eeft... Ma toch, dad 
is een suggestie, goed? Oké, dag Wendy.  

 
Tomas:  Het is 2 over half 7, betekent dat we eigenlijk nog ruim de tijd 

hebben om iedereen vakkundig wakker te maken. Als je daar een 
extra zetje voor nodig hebt, als ik ergens van dienst kan zijn, dan 
laat je ’t gewoon weten. Je sms’t naar 3123 waarom ik jou even 
moet bellen of iemand anders of mailen tomas@stubru.be. Moet 
dringend iemand bellen, want die gaat er van uit dat Chantal en 
Stefaan haar verjaardag vergeten zullen vergeten zijn, maar dad is 
uiteraard helemaal niet et geval. En de... Hopelijk neemt ze op, dat 
zou een aangename verrassing zijn... Ze luistert naar de naam Hilde 

en ze komt uit het euh Lokeren. Verder geen noemenswaardige 
problemen te melden. Goeiemorgen. 

Alex:  Goedemorgen.  
Tomas:  Euh hallo Hilde, j’ ebt  een heel diepe stem... 
Alex:  Nee, ’t is Alex, ik denk da Hilde nog ligt te slapen..  
Tomas:  Ah, geef ’s effe Hilde door als je wil? Alex, sorry, excuus. Maar 

euh, ’t is een geval van verjaring.  
Alex:  Ja inderdaad, ik zal ’s kijken, momentje e. 
Tomas:  Ja, geeft gewoon de telefoon door e, da ’s een aangename 

verrassing dan. En als je de telefoon hebt doorgegeven aan Hilde, 
dan mag je vriendschappelijk beschikken oké? Alex, doe maar rustig 
verder waar je mee bezig... Trek je er allemaal niets van aan. 

Hilde:  Hallo? 
Tomas:  Hallo. Spreek ik met Hilde? 
Hilde:  Ja?  
Tomas:  Hilde, ik heb nu toch wel een mededeling voor jou zeker? Echt 

waar, Chantal en Stefaan, die dachten dat jij euh dat jij zou denken 
dat zij jouw verjaardag zouden vergeten. 

Hilde:  Oh nee nee, ‘k zou nie durven.  
Tomas:  Tuurlijk nie, tuurlijk nie, ze waren jou niet vergeten. Z’  ebben mij 

eigenlijk op de hoogte gebracht wat jouw grootste, diepste, vurigste 
wens is en dat wil ik heel graag in vervulling euh laten gaan op jouw 
verjaardag... 

Hilde:  Is ’t waar? Ik ben ongelooflijk benieuwd.  
Tomas:  Da zal wel zijn. Hoe oud word je trouwens, als ik zo onbeleefd mag 

zijn om dat te vragen? 
Hilde:  Moet dat echt Tomas? 
Tomas:  Nee, da moet niet, ‘k ga et nie op voorhand al verknoeien. Ma ’t is 

tijd vo jouw grote droom. Euh en ik ben heel blij dat ik et vandaag 
met jou mag doen euh Hilde, dat klinkt wat vreemd en dad is ook zo 
bedoeld ja. Gefeliciteerd, jij bent naakt op de radio. Is dat waar? 

Hilde:  Euh, bijna ja.  
Tomas:  Hilde, dan moeten we toch gewoon even... Ik weet niet wat je nog 

allemaal aan hebt in je bed? Euh, volslagen nutteloze zaken neem ik 
aan... Maar euh, wat heb je allemaal van nachtkledij aangetrokken? 

Hilde:  Euh gewoon een eenvoudige pyjama... 
Tomas:  Ja, trek die uit e, kom we moeten verder e, ’t is jouw verjaardag, wa 

’s da nu? Nee nee, ’t is gewoon... Ik snap wel dat je dat zelf niet 
hebt voorgesteld, maar Chantal en Stefaan die zeggen, die droomt er 
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nu al jaren van om ’s naakt op de radio te zijn en dus nemen we daar 
graag even de tijd voor.  

Hilde:  Wel, et is eigenlijk nie naakt, maar et scheelt toch niet veel.  
Tomas:  Dad is alvast een mooi begin. Ja, wat ik wel moet vragen, da ’s los 

van jouw verjaardag, da ’s één pittig detail over jouw lichaam. Ik 
weet ook wel, Alex staat daar nu om de hoek en die doet zo van ik 
maak u dood e, trut, maar ik wil et gewoon weten. Zo één klein ding 
wat jouw lichaam typeert, dat is ook voor Chantal en zo dat ik dat 
vraag.  

Hilde:  Wat mijn lichaam typeert? En da moet ik zo zeggen op de nationale 
radio?  

Tomas:  Inderdaad, dad is inderdaad zo, dat hoeft niet meteen et meest 
pittige detail te zijn, dat mag, graag, ma dat mag ook gewoon iets 
eenvoudigs zijn van mijn ene arm is korter of zo...  

Hilde:  Euh laat ik zeggen Tomas dat ik een ongelooflijk gespierd lichaam 
heb.  

Tomas:  Is ’t waar? Zijde  gij  een gespierde vrouw?  
Hilde:  Ja ja... Een ongelooflijk afgetraind lichaam. 
Tomas:  Echt waar?  
Hilde:  Ja, ik ga ook 2 keer per week lopen mè Chantal, dus vandaar 

waarschijnlijk e? 
Tomas:  Ah zo’n soort van Kim Gevaert lijf?  
Hilde:  Euh ja ja ja, dat komt echt wel in de buurt...  
Tomas:  Ja, ma niet dat je ’s morgens rauwe eieren of zo eet en dat je aan 

gewichtheffen doet en je met slaolie insmeert?  
Vind je ’t dan erg dat we gebeld hebben? 

Hilde:  Ik vin et fantastisch. 
Tomas:  Oké, dan ben ‘k blij. Geniet van je verjaardag, we gaan niet nog ’s 

vragen welke leeftijd je hebt, maar je klinkt echt wel fonkelvers en 
helemaal klaar voor een mooie dag.  

Hilde:  Ik ben de 40 net voorbij. 
Tomas:  Is ’t echt? Dat hoor je dus echt... Ach kom, ach kom. Nee nee, ge 

zijt  aan ’t zeveren, da geloof ik nie.  
Hilde:  Maar wel nog een hevige Studio Brussel fan.  
Tomas:  Houden zo. Gefeliciteerd, veel plezier en de groeten, sowieso, van 

Stefaan en van Chantal, zo was et.  
Hilde:  Stefaan en Chantal, ongelooflijk veel bedankt.  
 

Tomas:  Et is verdomme zo mistig dat ik mijn buurvrouw daarnet ne kus eb 
gegeven toen ik vertrok, inderdaad het is wat erewittensoep 
onderweg, hou daar alsjeblieft rekening mee, want da ’s gevaarlijk.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  Ah, Lady Linn. ’t Was dinsdag. Dinsdag eeft z’ ier een heel mooie 

pianoversie van haar nieuwe single gespeeld, Here we go again van 
Lady Linn. Goeiemorgen, ’t is bijna kwart voor 7. Dag Jonina. 

Jonina:  Goeiemorgen Tomas. 
Tomas:  Goeiemorgen Jonina, hoe is ’t mè jou? 
Jonina:  Alles goed ja, beetje ziek maar voor de rest oké. 
Tomas:  Serieus ben je...? Toch geen Mexicaanse griep of  zo? 
Jonina:  Nee, mijne maag, dus euh... 
Tomas:  Uwe maag? Beetje klaag ter hoogte van de maag. Da ’s niet goed, 

maar enfin, blij dat je er allemaal nog om kan lachen, Jonina. Euh 
we gaan er een mooie dag van maken, wat zijn de plannetjes voor 
vandaag? 

Jonina:  Goh, wa zijn de plannetjes voor vandaag? Ik ben naar mijn klasje 
aan ’t rijden en ik ga Halloween vieren met de kleuters, dus...  

Tomas:  Ah ja? Ja, da ’s waar. Tegenwoordig moet je Halloween vieren e. 
Mijn zoon mag ook naar een Halloweenfeestje, vroeger bestond dat 
gewoon niet, tegenwoordig moet je... Ga je ook pompoenen 
uithollen en zo?  

Jonina:  Nee, ik ga spinnetjes maken want ik heb de allerkleinsten. Ik ga et 
niet te griezelig maken, dus euh... 

Tomas:  Ah, spinnetjes maken. Heb j’ al  een spinnensoep gemaakt? 
Jonina:  Ja, da heb ik wel al ’s een keertje gemaakt.  
Tomas:  Hoe maak je spinnensoep? 
Jonina:  Je kan gewoon kiezen. Pompoensoep dan en dan maak je zo 

balletjes, gehaktballetjes, en je steekt daar spaghetti door en dan 
kook je da mee en dan worren da spinnetjes e? 

Tomas:  Da ’s cool e jong, spinnensoep? Zeg, en euh vandaag, nog iets te 
beleven? 

Jonina:  Ja, ik ga vooral vandaag veel knuffelen met mijn kleuters.  
Tomas:  Ah, ’t is waar, ’t is knuffeldag.  
Jonina:  Ja, ’t is knuffeldag, daarom dat ik je bel... 
Tomas:  Ah, daarom bel je mij? 
Jonina:  Ja, omda ’k u een superdikke knuffel ga geven e.  
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Tomas:  Is ’t waar? Da ’s nog nooit gebeurd op de radio e, Jonina? Dad 
ebben we nog nooit... Oe pakken we dat aan? Oe doen we dat? Een 
sferig tapijt, iets vrolijks misschien?  

Jonina:  Ja ja ja, en ik zal dan iets liefs voor u zeggen dus euh... 
Tomas:  Ah ja, wacht e. Dit is misschien iets de jolig van sfeer, misschien 

moeten we meer voor de romantiek gaan...  
Jonina:  Ja, misschien kunt ge da... 
Tomas:  Ja, ‘k zal iets meer.... Is da? Is da? Ja, da ’s wel mooi nog e?  
Jonina:  Ja, da ’s eel goed. 
Tomas:  Oké, ik ben klaar, hier gaan we. Ik eb mijn ogen dicht gedaan en 

mijn handjes zijn open zo voor de knuffel, goed? 
Jonina:  Oké. Ik zal beginnen. Een supersupersupersupersupersupersuper-

superdikkedikke knuffel van mij. 
Tomas:  Ah ja. Ij  is toegekomen. En dan ook een supersupersupersuper-

supersupersupersupersupersupersupersupersupersuperdikke knuffel 
van mij.  

Jonina:  Oh, heel lief van u, Tomas, heel lief.  
Tomas:  Veel plezier vandaag e.  
Jonina:  Dank u wel, voor u etzelfde. 
Tomas:  Knuffeldag, ‘k was ’t vergeten, miljaardedju.  
 
Tomas:  Ik ben echt voor elke vorm van actie die de affectie mag bevorderen. 

Dus knuffeldag, daar zou ik in principe voor moeten zijn, ma 
anderzijds eb ik ook wat schrik. Want waarom maken z’ er zo’n dag 
van? Je moet eigenlijk elke dag knuffelen en euh zeker niet gebruik 
maken van knuffeldag om viespeuken te omhelzen uiteraard. Ma 
kijk, ‘k was al meteen verkocht, da ’s natuurlijk de schuld van zo’n 
vriendelijke dame. Never Be Alone van Justice. Een heel erg 
goeiemorgen, w’ ebben een kampioen aan de lijn, euh Johan is 
kampioen bankduwen. Bankduwen is mij... is een discipline die mij 
volledig vreemd is. Wat is dat, bankduwen, Johan?  

Johan:  Wel, da ’s in feite, is da een onderdeel van powerlifting. Euh je hebt 
daarin 3 bewegingen (somt ze op) 

Tomas:  ‘k Eb er niets van begrepen, Johan. Is da met gewichten 
omhoogduwen?  

Johan:  Ja ja, dad is vanuit liggende positie euh een bar met gewichten 
omhoogduwen. 

Tomas:  Ah, oké. En je bent wereldkampioen of zo? 

Johan:  Ja, verleden jaar was ik euh wereldkampioen en dit jaar euh, 
verleden week, was ik terug Belgisch kampioen.  

Tomas:  Alé zeg, gefeliciteerd Johan, goed gedaan. Dus je bent 
waarschijnlijk echt een kleerkast die als ontbijt rauwe eieren eet en 
zo?  

Johan:  Ja, nie zo maar alé... Toch een beetje euh een breder profiel dan 
iemand anders, ma da komt door de training e... 

Tomas:  Da zal wel zijn.  
Johan:  Ja ik ga veel gaan trainen, tot vijf, zesmaal per week, g’ ebt niets 

voor niets e.  
Tomas:  Ja nee, dat komt dan vanzelf, da is euh... da zal mij niet zo rap 

overkomen. Euh, in elk geval proficiat, ’t was een discipline die ik 
de laatste tijd wat over het hoofd zag. Alé, ik herinner me nog één 
keer gewichtheffen van een dame, ik denk dat et op de Olympische 
Spelen was, en die ad opeens enorm pipi gedaan. Maar euh... Weet 
je dat nog? 

Johan:  Ja ja... 
Tomas:  Da ’s een heel vriendelijke Vlaamse madam, maar die die, ja z’ ad 

de verkeerde spieren opengezet.  
Johan:  Ja, natuurlijk dad is u zodanig concentreren, ja daarmee bezig zijn 

en ja... 
Tomas:  Jaja en voorda ge ’t weet, is ’t in de broek e. Dad is normaal. Euh 

Linde blijft ier maar gebaren doen. Z’ is enorm gefascineerd ze door 
iemand die gewichten kan opheffen, euh ze wil heel graag dat je 
wat... Wa wil je eigenlijk graag, Linde? 

Linde:  ‘k Zou graag hebben dat Johan zo ’s als een echte bodybuilder 
bhwaaaaa zegt. 

Tomas:  Ja, Linde vindt dat, vindt dat... ja... Wil je dat even snel doen voor 
Linde? Dan kunnen we verder. Sorry Johan, voor de gekke vraag, 
maar ‘k zal ’t even stil maken, dus meneer Johan de gewichtheffer 
gaa voor jou effe grommen zoals een Neanderthaler. Hier ga je. 

Johan:  Waaaa. 
Tomas:  Ik vond eigenlijk Linde indrukwekkender dan Johan. 
Linde:  Ik was beter e.  
Tomas:  Linde was beter Johan, ma ja kijk, Linde die kan dan ook 

ongelooflijke gewichten tillen. Johan, gefeliciteerd in elk geval e, 
daag.  

Johan:  Ja, dank u wel, daag.  
 (verkeer) 
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Tomas:  5 over 7. Toch wil ik al graag de herfstvakantie een beetje voor 

geopend verklaren, laten we zeggen, we zetten de herfstvakantie op 
een kier om alvast er een beetje aan te beginnen. Goeiemorgen, 
hartelijk welkom.  

 
Tomas:  Het is vrijdag 30 oktober en de herfstvakantie komt er aan en w’ 

ebben een Greatest Hits van Foo Fighters en vandaag is dat onze 
dag-CD, dus we gaan heel veel Foo Fighters draaien. En rendez-
vousgewijs is et ook een heel bijzondere dag, euh, want et is 
vandaag knuffeldag. Knuffeldag, geweldig. Kijk, knuffelen daar kan 
je uiteraard nie tegen zijn. Knuffelen is heel leuk, knuffelen wordt te 
weinig gedaan dus snap ik wel waarom er een knuffeldag in et leven 
wordt geroepen. Ik kan er alleen maar voor zijn. Alleen wil ik een 
warme omroep doen. Et kan geen vrijgeleide zijn voor vieze, vuile, 
ongewassen apen om zomaar rond de mensen hun nek te gaan 
hangen, dat wil ik gewoon effe scherp stellen. ‘k Eb ook gezien dat 
er in Antwerpen iets speciaals gebeurt in et kader van euh 
knuffeldag, euh maar wat was dat ook weer precies? Hallo, 
goeiemorgen. Met wie spreek ik?  

Thomas:  Hey met Thomas. 
Tomas:  Prachtige naam. Thomas, wat gebeurt er in Antwerpen voor 

knuffeldag?  
Thomas:  Euh we gaan met een hele groep van onze school gaan wij in 

Antwerpen Meir, in ’t station rondlopen mè borden mè free hugs op.  
Tomas:  Oké, ma dad is mooi. Dat zijn allemaal jonge, frisse kindjes euh en 

scholieren, daar is niets mis mee. Euh alleen, heb je niet wat schrik 
dat er vandaag heel veel viespeuken gewoon daar wat gaan staan of 
gewoon plots rond je nek gaan hangen? Ja ’t is knuffeldag e, kom ga 
weg. Ga weg.  

Thomas:  Ja, da moet g’ er bijnemen e. 
Tomas:  Ja, da vind ik zo moeilijk der aan. Ik vind knuffelen geweldig goed, 

ik vind dat er te weinig geknuffeld wordt, zeker wel, dus zo’n 
knuffeldag heeft zeker z’n nut, ma voor ’t zelfde geld staat daar 
opeens Antoine De Nerd voor jou en hang je verstrikt in z’n baard 
en denk je van wie is ier in godsnaam eigenlijk mee begonnen? 

Thomas:  Ja, ma ja... 
Tomas:  Vind je da nie, Thomas? Alé, ma heb je daar geen schrik voor dat 

daar misbruik van zal gemaakt worden?  

Thomas:  Eigenlijk nie nee. 
Tomas:  Oké, maar da ’s goed. ‘k Wou et gewoon effe zeggen. Ik wou 

gewoon zeggen dus we doen allemaal mee knuffeldag, elk op onze 
manier. Als er mensen zijn die daar een heel specifieke invulling 
voor zouden hebben, net zoals jij, dus net zo free hugs of zo 
bijvoorbeeld gaan geven, mag je altijd sms’en want we steunen 
knuffeldag, maar we zijn... W’ ebben onze reserve. ‘k Bedoel, ‘k 
vind niet dat om ’t even wie, bijvoorbeeld rond mijn Linde moet 
gaan hangen. Bezitterig van mij misschien ook wel? Thomas, je 
volgt mij niet e? 

Thomas:  Euh jawel, maar ’t is knuffeldag dus we moeten iedereen 
knuffelen...  

Tomas:  Ah ja, ma Thomas, ‘k bedoel, dan is et wel een beetje bang ons 
hartje vasthouden voor op et moment dat et euh naai-ze-
achterwaarts-in-de-naad-dag is e? Want dan... Ja ma ja, ’t is 
toevallig nu gortrok-achterwaarts-in-de-foef-dag, ‘k bedoel, dat kan 
toch niet zomaar een vrijgeleide allemaal zijn? Snap je? 

Thomas:  Euh ja...  
Tomas:  Thomas, eb je schrik van mij? 
Thomas:  Nee nee. 
Tomas:  Ah, oké, dan is ’t goed. Ey, leve knuffeldag Thomas, veel succes 

daar in Antwerpen, dus de Meir, daar moeten we zijn e? 
Thomas:  Ja... 
Tomas:  Daag, Thomas. Veel plezier.  
 
Tomas:  ’t Is knuffeldag, we moeten der even door allemaal, euh en dat 

wordt met gemengde reacties onthaald eigenlijk, daar moeten we 
eerlijk in zijn. Knuffeldag. Gefeliciteerd allemaal. We mogen dus 
euh... Ja, ik weet niet juist precies, je mag gewoon ongestoord 
mensen aanklampen, der aan gaan hangen in hun gezicht hoesten, 
handjes geven, dat mag allemaal. En dat inderdaad in volle epidemie 
van de Mexicaanse griep. Dat is euh goed geregeld allemaal. Dat is 
eigenlijk de reactie die ik ’t meest krijg. Kijk knuffelen, ‘k ben daar 
voor, ‘k vind dat goed, maar alé, uiteindelijk is er heel veel griep. 
Sommige scholen euh geven ook gratis soep voor knuffelaars, dad 
is dan natuurlijk ontzettend lief. Euh iemand maakt zich gewoon 
ook zorgen ik hoop gewoon dat mijn vriendin dat niet te weten 
komt, dat et knuffeldag is, ah ja, is ’t zo een misschien? Ja nee, 
knuffeldag, je kan er moeilijk echt helemaal tegen zijn, maar 
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helemaal voor, ik ben er nog niet helemaal uit, laten we ’t daar op 
houden. Hoe vul jij knuffeldag in? Laat et even weten. Zit de schrik 
er goed in? Schrik voor de griep natuurlijk of euh ga je er gewoon 
echt van profiteren om mensen gewoon echt aan te randen? 3123, 
sms’jes zijn welkom. Mailen mag ook tomas@stubru.be. ’t Is 20 
over 7, ruim 20 over 7. Hé Linde, ja ja, we gaan straks ook 
knuffelen. Dat gaan we doen, dad is echt beloofd. Goeiemorgen 
Linde, wat staat er in de krant? 

Linde:  Et ergste moet nog komen, Tomas. 
Tomas:  Dat gaat over de griep. 
Linde:  Ja, euh ’t staat in et Laatste Nieuws en euh ’t zijn woorden van 

Mark Van Ranst, die zat gisteren ook bij Siska trouwens. Die eeft 
met haar gebeld en die heeft het ook gezegd e. De voorbije week 
zijn er alweer 41.000 patiënten bijgekomen en er komen er nog meer 
bij, dus ’t wordt nu echt nog erger maar dan wordt et weer rustiger. 
Dus we gaan nu even door naar de piek, korte pijn en dan zijn w’ er 
vanaf. 

Tomas:  Wil ik toch nog even vriendelijk aan Mark Van Ranst laten weten 
dat er eentje koorts heeft gekregen in elk geval, ‘k wil niemand met 
de vinger wijzen... 

Linde:  Eeft Siska koorts? 
Tomas:  Ja ja... 
Linde:  Allemaal de schuld van Mark Van Ranst... 65 plussers niet meer 

gratis op bus, dat staat in et Belang Van Limburg en de Gazet van 
Antwerpen. De Lijn moet gaan bezuinigen en de eersten die dat 
zullen merken zijn de oudere mensen, die zullen nu toch een 
jaarlijkse bijdrage moeten leveren. Dus normaal gezien moeten ze 
niets betalen, mogen ze gewoon gratis de bus en de tram nemen, ma 
nu zullen ze iets van een 20 euro per jaar moeten opleggen. 

Tomas:  Oké, da ’s nie ontzettend veel geld, ma ’t is toch een slecht signaal 
e?  

Linde:  Maar de kans is ook groot dat ook de andere Lijnabonnementen 
duurder zullen worden.  

Tomas:  Dat is toch jammer? Da ’s toch spijtig? In tijden van Kyoto-normen 
en in tijden van ouwe bezen die in de verkeerde richting de 
autostrade oprijden zou dat toch allemaal... Enfin... 

Linde:  Michel D’Hooghe haalt wereldpers met actie tegen gruweltackles, 
dat staat in et Laatste Nieuws op de voorpagina. De voorzitter van 
Club Brugge, enfin, oud-voorzitter heeft een soort van 

compilatievideo gemaakt met daarop de smerigste tackles en 
elleboogstoten die ooit zijn gefilmd. Ij  eeft daar een film van 
gemaakt en ij  wil die video aan zoveel mogelijk mensen laten zien 
die iets te maken hebben met voetbal, omdat hij vindt dat de arbiters 
strenger moeten zijn. Euh ij  stond gisteren al in The New York 
Times en vandaag in The International Harold Tribune en in et 
Laatste Nieuws zeg. 

Tomas:  Amai zeg, en ’t is de oud-voorzitter van de voetbalbond. Dus een 
gruwelijke montage van tackles gemaakt, ja kijk euh... ’t Is allemaal 
de schuld van de, van de refs, van de scheidsrechters blijkbaar, erg 
vreemd... 

Linde:  Vrouwen mogen ’s nachts uitstappen tussen 2 bushaltes, dat staat in 
et Laatste Nieuws. Vrouwen die in Brussel, in et weekend het 
openbaar vervoer nemen voelen zich dikwijls onveilig blijkbaar en 
dus is er beslist dat de ladies ook halfweg tussen 2 haltes mogen 
afstappen, tenminste als dat dichter bij hun huisje is. Dat is 
gemakkelijk, dan moeten ze niet zo lang alleen over straat stappen 
en dat moet hen aanmoedigen om toch nog dat openbaar vervoer te 
nemen in ’t midden van de nacht. 

Tomas:  Dad is goed, dad is echt goed. Iemand laat ook weten, in et kader 
van knuffeldag, de eerste die mij spontaan knuffelt, zal ook spontaan 
uit zijn neusgaten bloeden.  

Linde:  Oké, en dan ook nog dit, euh op de voorpagina’s. De jongste Jones 
Brother gaat solo, dat staat in et Laatste Nieuws. ’t Gaat om Nick 
Jones van de Jones Brothers, dat werd gisteren aangekondigd. 
Paniek meteen natuurlijk iedereen in alle staten omdat euh, ja 
iedereen dacht dat de Jones Brothers gingen stoppen, maar Tomas, 
geen zorgen, de Jones Brothers gaan door, ’t is gewoon een 
zijproject en de Jones Brothers blijven bestaan.  

 
Tomas:  Ook al waar. En daarom kan knuffeldag z’n nut hebben, euh als we 

nu elkaar allemaal ’s heel gortig vastpakken, ma echt verregaand 
knuffelen, dan ebben we gewoon allemaal massaal tegelijkertijd 
griep, komt misschien goed uit met de herfstvakantie en zijn w’ er 
in ene keer vanaf. Nee? Geen goe plan? Nee, nie elemaal.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  Serieus knuffelachtig nummer, dit allemaal e. Vanessa. Uitkijken 

ook voor vuile collega’s die van knuffeldag gebruik willen maken 
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om jou vierkant een bir te zetten, dat kan uiteraard niet de bedoeling 
zijn. Los daarvan zijn we voor knuffeldag, dat wil ik gewoon nog ’s 
heel graag in de verf zetten. Knuffeldag, daar zijn we 10 procent 
voor. Eén over half 8, dit zijn de hoofdpunten.  

(nieuws) 
 
Tomas:  Nee knuffeldag mag je ook niet verwarren met warm in de darm 

dag. Jongens toch. Wat een nummer van Customs, inderdaad, wat 
een goeie nieuwe band. Justine van de Belgische band Customs. Een 
heel goeiemorgen. Je kan er niet omheen kijken in de gazet, Michel 
D’Hooghe, oud-voorzitter van de voetbalbond, Michel D’Hooghe is 
helemaal terug, genezen, en dad is euh heel belangrijk. Maar verder 
ook in vol ornaat, in allerlei kranten te bewonderen, gisteren nog in 
The New York Times en vandaag in de International Harold 
Tribune, want ij  eeft een missie en dad is de horrortackle 
verbannen. Een heel goeiemorgen, dag Michel D’Hooghe.  

Michel:  Goeiemorgen, goeiemorgen. 
Tomas:  Om die missie te klaren heb je een video gemaakt. Euh wat is er 

precies te zien op die video? 
Michel:  Wel, et is eigenlijk breder dan dat. 14 dagen geleden eeft Fifa voor 

et eerst een internationaal congres, een wereldcongres 
samengeroepen waarbij de politieke, administratieve en medische 
leiders van de 208 nationale bonden bij mekaar geroepen werden om 
te spreken over de gezondheid van onze voetbalspelers. En dat bevat 
veel meer dan natuurlijk de traumatische letsels. We hebben onder 
meer gesproken over de vele gevallen van sudden death, waarbij de 
preventieve cardiale onderzoeken aan bod kwamen. Euh vergeet 
niet, we spreken hier over een populatie van 260 miljoen jonge 
voetballers in de wereld, maar inderdaad, daarnaast zijn ook de 
letsels aan bod gekomen daar heb je 2 categorieën in. Dus de niet-
traumatische, namelijk spier-en peesletsels en daar hebben we 
preventieprogramma’s voorgesteld en dan zijn we ook op de 
traumatische letsels gekomen. En ik had samen met m’n 
medewerkers van de medische afdeling van Fifa een compilatie 
gemaakt van euh, laat ons zeggen een tiental zeer, zeer zware 
overtredingen, die in de laatste 2 jaar op voetbalvelden, op 
professioneel niveau zijn voorgekomen en ik heb die compilatie 
daar getoond. Ik heb ze achteraf ook aan een aantal persmensen 
getoond. Et is werkelijk om der koude rillingen in de rug te krijgen. 

Ik denk dat et onze taak is om daar de aandacht op te vestigen, om te 
zeggen aan onze atleten zelf, aan onze sportmensen dat zij er niet 
zijn om iemand anders been te gaan breken en meteen ook iemands 
toekomst te gaan breken. En om te zeggen aan onze trainers dat zij 
natuurlijk hun spelers moeten motiveren, maar dat ze ze niet naar de 
oorlog moeten sturen. En dan ook onze scheidsrechters die 
uiteindelijk de enigen zijn die op et moment zelf kunnen 
sanctioneren, er op te wijzen dat zij de ambassadeurs zijn van de 
regels van de voetbalsport en dat ze die regels moeten toepassen. En 
dan denk ik meer bepaald aan 2 nieuwe regels die op initiatief van 
de medische afdeling er gekomen zijn, namelijk de rode kaart voor 
de tackle van langs achteren en de rode kaart voor de intentionele 
elleboogstoot en ik moet tot mijn spijt zeggen dat die bestraffing 
niet altijd consequent gebeurt.  

Tomas:  Dus er is nog een beetje werk bij de scheidsrechters, maar... 
Michel:  Ik denk eerst en vooral bij de voetballers zelf... 
Tomas:  Dat is inderdaad... Dat wou ik vooral weten. Ik neem aan dat dat ook 

heel belangrijk is dat alle voetballers ’s jouw video bekijken en alle 
horrortackles op een rij even zien, want euh, ja scheidsrechters 
moeten natuurlijk et reglement toepassen, maar ja, scheidsrechters 
knallen geen benen af e? 

Michel:  Voila, het is niet de scheidsrechter die iemand z’n benen overstampt. 
Het zijn in de eerste plaats de spelers zelf die er zich moeten van 
bewust zijn dat de voetbalsport een mooie sport is, ma da we die 
sport moeten beschermen. Wij gaan niet naar et stadion om iemand 
zijn been te zien overstampen, wij gaan et stadion om gewoon die 
mooie sport die voetbal is te gaan bekijken.  

Tomas:  Michel, ik vin ’t een prachtige missie, die sowieso, ik weet niet of z’ 
op één of andere manier kan gekoppeld worden aan knuffeldag? ‘k 
Weet niet of je daar van op de hoogte bent, ma ’t is knuffeldag 
vandaag. 
Michel: Ah, proficiat.  

Tomas:  Dank u, dank u. Ma ik dacht van, alé, als er dan toch fysiek contact 
moet zijn, spaar dan de scheenbenen maar knuffeldag, gewoon 
vriendschappelijk aan de tegenspeler hangen. Zou dat mogen? 

Michel:  Inderdaad, er zijn inderdaad verschillende vormen van fysiek 
contact tussen de mensen en ik weet ook wel dat er andere zijn die 
veel aangenamer zijn.  
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Tomas:  Oké Michel, veel succes met de missie in elk geval en heel 
vriendelijk bedankt ook. Daag. 

Michel:  Met genoegen.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  En opgepast graag, want... dit zit vandaag in de Jukebox. Your Love 

van Outfield. Love Is All van Roger Clover zit er ook in. En Drop 
The Pilot, da zit er elemaal gloednieuw in, maar goed, et is aan 
jullie. Jullie mogen kiezen bij deze.  

 
Tomas:  Excuseer, ’t is een klein beetje soep, op vrijdag gebeurt dad al ‘s... 

Een heel erg goeiemorgen. Ik was al euh half aan ’t kiezen wie 
vandaag de plaat uit de Jukebox mag halen, voila, bij deze 
goeiemorgen. Met wie? 

Illona:  Goeiemorgen, met Illona.  
Tomas:  Liefste Illona, kijk ’s wat een mooie Jukebox. W’ ebben Roger 

Clover, w’ ebben Drop the Pilot, w’ ebben Outfield met Your Love 
en w’ ebben Illona aan de lijn en dat ben jij. Jij mag kiezen.  

Illona:  Euh ik zou graag Outfield met Your Love horen alsjeblieft. 
Tomas:  Ik vind dat een geweldige keuze, ik vind ook dat je ’t ontzettend 

vriendelijk vraagt. Ik weet wel dat Linde ongelooflijk teleurgesteld 
is, zij wou zo graag Roger Clover horen... 

Illona:  Ma ze krijgt een knuffel van mij.  
Tomas:  Oh. Nee, is ’t nie goe Linde? 
Linde:  Nee, ik wou dad ander nummer horen, ik wil geen knuffel.  
Tomas:  Linde, ge zij  een rosse kut. Sorry dat ik et zeg, excuus daarvoor. Dat 

zijn vuile woorden tijdens knuffeldag, ik hoop dat je ze mij kunt 
vergeven Illona.  

Illona:  Ja tuurlijk. 
Tomas:  Veel plezier vandaag en dit is helemaal voor jou.  
Illona:  Dank je wel. Daag.  
 
Tomas:  Your Love van Outfield, met heel veel dank aan Illona want zij 

heeft et gekozen. Mijn excuses inderdaad, ik moet hier nu thuis 
uitleggen aan m’n kindjes wat een rosse kut is, bedankt. Excuseer, 
het was niet rosse kut, maar het was rosse kuthoer. Dat moeten we 
even... Excuseer, sorry sorry. Nee, ma ’t is juust, ’t is juust.  

Linde:  Tomas. Er luisteren kinderen mee.  
Tomas:  Excuseer, sorry, ’t is vrijdag.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  En et begint ier al zeer fameus naar herfstvakantie te rieken, dat 

vind ik toch persoonlijk. Ja, dadelijk ook een pompoen ergens 
insteken, voor de sfeer uiteraard. Hartelijk welkom.  

 
Tomas:  Als je vandaag opeens aangerand wordt, of iets wat er op lijkt, euh, 

iets te hard vastgepakt... Geen paniek, et kan dan gewoon Antoine 
De Nerd zijn. Et is knuffeldag namelijk. Laat je daardoor niet in de 
war brengen alsjeblieft. Laat et ook geen vrijgeleide zijn om 
gewoon zomaar aan om het even wie aan z’n nek te gaan hangen, 
maar gewoon liefdevol knuffelen, daar zijn we dan weer wel voor.  
Dit is Das Pop, Never Get Enough.  

 
Tomas:  Als je deze muziek op prijs weet te stellen, dan zondag zeker 

luisteren. Zondag is Sinner’s Day, op Studio Brussel uiteraard, een 
hele dag. ’t Is 16 over 8. Linde heeft de kranten gelezen. Wat staat 
er in Linde? 

Linde:  Delhaize vraagt om muntjes van één en 2 eurocent, dat staat in et 
Nieuwsblad. De bank van Delhaize heeft namelijk gezegd tegen de 
winkelketen dat er een tekort komt aan rosse muntjes en dus is 
Delhaize zich daarop aan het voorbereiden en ze zijn muntjes aan ’t 
ronselen, aan et inzamelen euh... ’t Is alleen zo dat euh Febelfin, dat 
is de vereniging van de banken, die weet van niets... Die zeggen 
huh, volgens ons is er helemaal geen tekort of komt er helemaal 
geen tekort aan... Dus ’t is een beetje een speciaal verhaal. 

Tomas:  Ze zijn niet van plan om er een plakboek van te maken euh en dan 
de rosse muntjes wisselen en sparen en op E-bay en weet ik veel 
wat?  

Linde:  Voor zover ik weet niet. 
Tomas:  Voorlopig ebben ze geen plannen in de richting en maar goed ook. 
Linde:  Broeders Van Liefde willen strikt katholieke scholen oprichten. Dat 

staat in verschillende kranten. Blijkbaar is er vraag van ouders om 
strikt katholieke scholen euh... 

Tomas:  Wat bedoelen ze daar mee?  
Linde:  Euh ja blijkbaar scholen waar nog de eucharistieviering wordt 

opgedragen en waar ook nog gebeden wordt aan het begin van elke 
les.  
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Tomas:  Ah ja, dus et katholieke onderwijs, de vrije scholen zijn voor hen 
niet katholiek genoeg? 

Linde:  Ja, voila, daar komt et op neer. Pascal Smet, onze minister van 
onderwijs is helemaal niet te vinden voor dit idee. Hij noemt zulke 
scholen euh sektarisch en vergelijkt puur katholieke scholen met 
moslimscholen eigenlijk... 

Tomas:  Ja... Ik vin dat er dringend een school moet opgericht worden voor 
lacto-ovo-vegetariërs. 

Linde:  Ah. Oma’s houden meer van kleindochters dan van kleinzonen.  
Tomas:  Is ’t echt? 
Linde:  Dat is zo. Enfin, volgens een Brits onderzoek is dat zo. Et staat in et 

Nieuwsblad. ’t Is tenminste zo dat die kleindochters de dochters van 
de zonen van de grootmoeders zijn. Snap je? 

Tomas:  Shit man, nee snap ik niet, wacht... 
Linde:  Dus jouw moeder zou jouw dochter et liefste zien van allemaal, 

omdat ze daar genetisch nauwer mee verbonden is. Dat is blijkbaar 
zo. Euh ja, ’t heeft te maken met chromosomen en euh ja, ‘k zeg et, 
’t blijkt uit een Brits onderzoek. ’t Is ook nagevraagd bij Belgische 
onderzoekers en die zeggen bwa, we weten et niet... 

Tomas:  Die Britten, zijn die niet wat vertekend? Die blijven daar maar op 
dat eiland bundelen en dat is toch allemaal inteelt voor zover ik... 

Linde:  Der staat ook nog iets in et Nieuwsblad over euh over graven. Ga ’s 
liggen in et graf van een ander. Euh heel bijzonder. In Antwerpen is 
er een soort van een hergebruik van grafmonumenten zodat euh 
bestaande, mooie graven, want soms kunnen graven ook mooi zijn, 
hergebruikt kunnen worden. Dat als mensen daar op langere termijn 
uitgaan, dat daar nieuwe doden in kunnen gezet worden. 

Tomas:  Da ’s een fantastisch initiatief e, want ’t zijn heel vaak ook gewoon 
monumenten, echt die graven... Gelijk  Campo Santo in Sint-
Amandsberg, schoon ze. 

Linde:  Ja maar dat is dan weer iets anders, dat zijn graven waar de 
mensen... Ja ’t zou een beetje gek zijn, mocht er iemand... in et graf 
van een echt bekend iemand iemand anders liggen... 

Tomas:  Nee, maar er zijn ook gewoon mooie graven van niet-bekende 
mensen, ontworpen door Horta en weet ik veel, da ’s echt 
fantastisch. 

Linde:  En die kan je ook adopteren. Echt waar, je kan peter worden van een 
bepaald graf en dan ga je eigenlijk een soort van arrangement aan 

dat jij zorgt dat dat een mooi graf blijft en dat je af en toe ’s et mos 
uittrekt of zo... 

Tomas:  Ah ja, een soort van Foster Parents Plan voor graven eigenlijk, 
prachtig.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  The Time Is Now van Moloko. The Greatest Hits van de Foo 

Fighers is er. Euh uiteraard met alle vetste hits van Foo Fighters op 
een rij maar ook een aantal nieuwe singles der bij , nieuwe liedjes 
der op. Euh bijvoorbeeld het geweldige Wheels staat ook op dat 
album The Greatest Hits. Vandaag stellen we die plaat uitgebreid 
aan jou voor want ’t is ons album van de dag. W’ ebben ook 
exemplaren daar van om weg te geven. Via stubru.be kan j’ er 
winnen en als dat niet lukt, vanavond luisteren van 6 tot 7 naar Elke 
Plaat Prijs, daar worden der ook nog een heel pak weggeven. 
Volgende week zitten Steven en Roos hier en kan j’ een trip naar 
MTV Europe Music Awards in Berlijn winnen, waar Foo Fighters 
ook live gaan optreden. Ma wij gaan nog ’s een classic draaien van 
Foo Fighters. Everlong uit The Greatest Hits.  

 
Tomas:  Dju toch. Excuseer dat ik vloek, maar dat nummer blijft toch te straf 

voor woorden uit The Greatest Hits van Foo Fighters, onze dag-cd. 
Everlong. ’t Is half 9, dit zijn de hoofdpunten. 
(nieuws) 

 
Tomas:  Het is 5 over half 9. Et stond in et euh katholieke... euh christelijke 

weekblad Tertio en vandaag ook in de gazetten. De Broeders Van 
Liefde willen strikt katholieke scholen oprichten want daar was 
vraag naar van een aantal ouders blijkbaar. Een heel goeiemorgen, 
dag Mieke Van Hecke, directeur-generaal van et Vlaams secretariaat 
van et katholiek onderwijs. Waarom zou dat komen? Waarom zou 
et katholiek onderwijs zoals we het nu kennen, de vrije scholen, 
waarom zijn die niet katholiek genoeg voor een aantal leer...euh... 
voor een aantal ouders? 

Mieke:  Ja ik euh... Je moet natuurlijk zien dat onze huidige scholen 
eigenlijk qua populatie en kinderen van ouders een weerspiegeling 
zijn van de samenleving. Als je ziet van hoeveel katholieke scholen 
er zijn in Vlaanderen, ja dan is de populatie eigenlijk ook een 
weerspiegeling van de samenleving toch... 



53 

 

Tomas:  Dat lijkt mij goed. Dat lijkt mij niet meer dan euh gezonde 
verhouding. 

Mieke:  Da ’s ook de keuze die we gemaakt hebben. 
Tomas:  Multicultureel en multireligieus, zo is de samenleving dus zo zijn de 

scholen, ma waarom is er dan vraag naar? 
Mieke:  Ja da betekent dan ook da je vormgeven van uw eigen katholiek 

project zowel in vieringen als in et vak rekening houdt met de 
dialoog gegeven tussen die kinderen met allemaal verschillende 
achtergrond wat zingeving betreft. En dat gaat daar over 
onverschillige ouders. Ouders die met religie eigenlijk niks te maken 
willen hebben of daar geen interesse voor hebben. Dat gaat naar 
katholieke ouders, dat gaat naar moslimouders... Dat gaat ook naar 
vrijzinnige ouders in onze scholen, ma die aanvaarden dat daar een 
inspiratie aanwezig is. Dat wil zeggen dat wij verwijzen naar een 
evangelie wanneer wij bepaalde waarden aan kinderen overbrengen.    

Tomas:  Maar blijkbaar voor een aantal ouders niet genoeg? Euh een aantal 
ouders vinden et net niet goed dat et pluralistisch is.   

Mieke:  Mmm... ‘k Weet nie of de vraag is dat et pluralistisch is. Et is wel zo 
dat echte traditionele liturgieën en rituelen zoals 
eucharistievieringen, biechtvieringen, dat die in een dergelijk 
multiculturele en multireligieuze omgevingen eigenlijk minder aan 
bod komen. Dat we vieringen hebben waar er verwezen wordt 
uiteraard naar evangelie en naar God, ma waar we ook zorgen dat 
we de andere kinderen kunnen aanspreken die in een 
eucharistieviering zich eigenlijk totaal nie kunnen oriënteren. Ook 
veel van onze Vlaamse gezinnen en onze Vlaamse kinderen... euh 
voor hen is dat iets totaal onbekends.  

Tomas:  Ja, in elk geval, nu is et wel zo dat de Broeders Van Liefde op vraag 
van een aantal ouders vinden dat er nood is aan strikt katholieke 
scholen waar wel meer aandacht eraan wordt besteed en waar, ja, 
minder verscheidenheid aan bod komt. Euh kunnen ze dat zomaar 
op... Hoe moet dat dan opgericht worden? Stel van ’t is goed, de 
Broeders Van Liefde gaan een school oprichten, hoe doe je dat? Kan 
dat? 

Mieke:  Ja ma iedereen in België kan een school oprichten. Je kan dat ook 
doen met geestesgenoten, da ’s absoluut geen probleem, je zal 
alleen... 

Tomas:  Ja ma ik moet daar toch wel geld voor ebben? 

Mieke:  Je zal alleen... Nee nee, je zal alleen moeten beantwoorden aan een 
aantal erkenningsvoorwaarden. Dus ook in die scholen zullen 
uiteraard de eindtermen moeten aangeboden worden. Et gaat em 
alleen over hoe zichtbaar maak je de beleving volgens meer 
traditionele ritueel, als ik et zo mag zeggen, ma die ikzelf heel 
belangrijk vind ma die je in het pluralisme van onze groep jongeren 
vandaag minder expliciet aan bod laat komen in uw scholen. Dat 
kunnen zij perfect doen, wij hebben toch een euh een enorme waaier 
aan heel specifieke invullingen van dat gezamenlijk project.  

Tomas:  Ja akkoord, ma waar komt et geld vandaan voor die school? Wie 
gaat dat betalen voor zo’n strikt katholieke school? 

Mieke:  Ja maar et geld komt van uit de subsidiëring van de overheid... 
Tomas:  Dus van u en mij? Van de belastingbetaler? De belastingbetaler gaat 

dan...  
Mieke:  Ja ma da is voor et ganse onderwijs in Vlaanderen. En ook voor elke 

vrije school want die gaat eigenlijk een opdracht van de overheid 
uitvoeren, namelijk onderwijs bieden aan kinderen en ouders die de 
kinderen aan de school toevertrouwen. 

Tomas:  Ma denkt u niet dat euh... zoals de minister van onderwijs, minister 
Pascal Smet et zegt, da ’s eigenlijk net etzelfde als een 
moslimschool dan? Dat is eigenlijk, dat is op dezelfde manier een 
strikt meer afgebakende school die dan evengoed inderdaad... 

Mieke:  Nee nee, ‘k zal... Ik zou durven zeggen meer ouders kiezen voor ne 
heel specifieke pedagogische methodiek, zoals bijvoorbeeld 
Steinerscholen. Dan zijn dat ook gelijkgezinde ouders die daarvoor 
kiezen en die Steinerscholen zullen ook moeten voldoen aan een 
aantal erkenningsvoorwaarden.  

Tomas:  Oké, ma wa is et verschil dan? Ook een moslimschool moet daar 
aan voldoen, dus da ’s toch eigenlijk etzelfde? 

Mieke:  Ja uiteraard is dad etzelfde. Alleen zit je wat moslimscholen betreft, 
met een probleem dad et mensen zijn vanuit andere culturen die je 
wil meenemen in een integratie, in onze Vlaamse samenleving. De 
katholieke ouders zijn geïntegreerd in onze Vlaamse samenleving, 
dus dit zal geen segregatie met zich meebrengen vanuit de Vlaamse 
samenleving. Et zijn alleen ouders die een keuze maken naar een 
andere invulling van dat katholiek project dan datgene dat onze 
scholen vandaag aanbieden, ma ook binnen onze scholen vandaag is 
daar een enorme diversiteit. 
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Tomas:  Oké Mieke, maar nu gewoon heel eerlijk. Los van ’t feit dat je 
natuurlijk de baas van de overkoepelende katholieke scholen bent. Is 
et niet net goed dat een school een weerspiegeling is van de 
samenleving? En die is nu wel eenmaal ja, multicultureel, 
multireligieus. Is et... Hebben we echt nood aan  dat soort van 
scholen die eigenlijk ja, alleen maar nauwer de dingen gaan zien? 
Zo werkt de wereld niet. 

Mieke:  Der zijn vandaag, denk ik, ouders die vinden dat... 
Tomas:  Nee, ma ik vraag wat u er van vindt. Ik vraag niet wat ouders der 

van vinden... 
Mieke:  Ik eb respect voor de vraag van die ouders en wanneer die scholen 

voldoen aan de voorwaarden zowel... En ik ga heel eerlijk zijn... 
Tomas:  Ja, bent u ‘s eerlijk, vindt u het een goede zaak voor ’t onderwijs of 

nie? Dad is mijn vraag, au fond. Is dat de samenleving nog? En is 
daar volgens u, eerlijk, los van uw functie, nood aan? 

Mieke:  Euh daar is denk ik voor die ouders... 
Tomas:  Nee nee, voor u. 
Mieke:  Ja ma da weet ik, da weet ik. Ik wil alleen maar zeggen dat je ‘r van 

uit gaat dat in een dergelijke school kinderen eigenlijk zullen 
opgeleid worden die niet kunnen zich integreren in de samenleving 
en dad is niet juist. Want zij zullen ook in alle andere vakken van 
wereldoriëntatie enzovoort kennis maken met de samenleving zoals 
die vandaag is. Ze willen alleen vandaag voor wat et expliciteren 
betreft, van et religieuze karakter van onze scholen, willen ze ’t op 
een andere, explicietere manier doen dan degene zoals wij et 
vandaag doen, maar dat is ook aanwezig in onze scholen, maar in 
een meer dialoogvorm met de pluralistische populatie van onze 
kinderen. 

Tomas:  Oké Mieke, ‘k vond wel een interessante discussie, heel vriendelijk 
bedankt. 

Mieke:  U bedankt. Daag.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  ’t Is een knuffelachtig lied. Dus bij deze op de dag van de knuffel, 

mè veel plezier, slaap lekker, Diggy Dex en Eva De Roovere, ma 
nog één leuke plaat.  

 
Tomas:  Drei Tage Wach van Litz, ’t is 5 voor 9, et nieuws komt er aan en 

daarna Kristofke  Lambrecht. Dat moest ik zeggen, da ’s waar e 

Kristof? En ij  gaat knuffelen ze, want zo is ij  nog altijd. Lijfelijk. 
Kristofke .  

 

Radio-uitzending van 9 november 2009 

Tomas:  Wohow. Stoelen aan de kant. Een heel erg goeiemorgen. Hier zijn 
we weer op maandag 9 november. Als et niet stoort ook opgewekt 
en blij, want de nieuwe week is begonnen. Goeiemorgen.  

 
Tomas:  For What It’s Worth. Dit was euh Placebo. Een goeiemorgen 

Tomas, lekker weekend gehad man? Groetjes trucker Tony. Trucker 
Tony heeft helemaal begrepen wat de bedoeling is. Inderdaad:  
mekaar op vriendelijke, sympathieke, doch nadrukkelijke wijze 
wakker maken. Daarvoor kan je sms’en 3123. Dit is David Guetta.  

 
Tomas:  David Guetta of David Guetta, want die mens is euh nogal 

Franstalig en Sexy Bitch. Een heel erg goeiemorgen. Ja, kijk je kan 
er niet omheen. Et heeft er alles van weg van wie wordt et eerst 
wakker op maandag, wie is et fitst? Dat is den trucker en dan spreek 
ik over den trucker in et algemeen. Trucker Bart bijvoorbeeld, euh 
trucker Tony. Goeiemorgen trucker Tony. 

Tony:  Goeiemorgen Tomas, alles goed man? 
Tomas:  Euh ja, uitstekend. Jij bent den trucker Tony die eef gezegd euh een 

prettig weekend gehad? 
Tony:  Ja e, en goe weekend gehad? 
Tomas:  Heel goed weekend. En bij jou, hoe was ’t bij jou? 
Tony:  Oh, fantastisch. Eel goe, rustig e. En op reis geweest? 
Tomas:  Nee nee Tony, niet op reis. Et moet niet altijd zo... Je moet et niet 

altijd te ver gaan zoeken, soms kan je ook gewoon genieten in eigen 
land. Zeker met et weer van de afgelopen week, is dad echt euh 
gewoon heerlijk genieten geweest. Nee, da was... ’t Was eel fijn. 
Wad eb jij gedaan, Tony?  

Tony:  Ah ik ben euh gewoon euh ja ne keer naar de sjacherbeurs geweest 
in den Expo. Gewoon een beetje ja kijken of we iets kunnen vinden 
e.  

Tomas:  En eb j’ iets gevonden?  
Tony:  Euh ja ja ja, voor mijn schoonbroer, zo een Ferrari modelwagentje. 
Tomas:  Oh, da ’s wel een tof cadeau. Da ’s wel cool.  
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Tony:  Ja, ij spaart dad e. En verzamelt gij iets, Tomas?  
Tomas:  Niet speciaal. Behalve ja euh de neusbeesten op maandag, ma voor 

de rest niet speciaal iets waarvan ik nu denk daar moet ik nu echt 
alles van hebben. Euh nee, nee, nee, ik spaar nie speciaal, nee da 
is... Daar overval je mij mee. Is dad erg da kik niets spaar?  

Tony:  Nee... Ja, je kan nooit weten e, misschien da je oude platen 
verzamelt of zo wa...  

Tomas:  Ah ja, dad eigenlijk wel ja. Da’ s waar. Ja, nu da ge ’t zegt Tony, ik 
spaar iets, da zijn platen. Da ’s juust, da had ik nog zelf niet... 
Tony, man, wilt ge nie gewoon naast mij komen zitten want euh u 
hersenen werken beter op maandag dan de mijne, en op dinsdag en 
op woensdag en zo kan ik nog even doorgaan. Wat zijn de stijfzotte 
plannen voor vandaag, Tony? 

Tony:  Oh, gewoon ’t zelfde gelijk altijd e, met de vrachtwagen wegrijden 
e. Ma ja ‘k zoe liever bij u willen zitten oor, ’t is daar gezelliger e?  

Tomas:  Tony, ier is ’t echt gruwelijk gezellig oor. Dan gade echt in u 
cabine serieus wa kerstbomen bij moeten zetten en euh zelf gekozen 
gordijnen hangen en flikkerlichten en euh weet ik veel wat je 
allemaal in de cabine kan hangen om dezelfde gezelligheid te 
benaderen.  

Tony:  Ja maar waarom geefde keer geen presentatie in een vrachtwagen? 
Tomas:  Dju, da ’s een goe idee... Ja, nee da ’s waar, ma ’t probleem is 

alleen... Tony, we gaan nu nie technisch daar te diep op ingaan, 
maar je moet die verbinding maken e met de antenne e, dus eb jij  
een serieuze moker van een antenne op uw vrachtwagen staan?  

Tony:  Goh ja, ‘k eb zo’n goeie antenne van de zender dus ja, misschien dat 
da helpt. 

Tomas:  Tony, ‘k ga daar rustig over nadenken in de loop van de dag want 
zoals gezegd euh ben ik nog min of meer voorzichtig op stand-by 
modus aan ’t draaien, maar ik  vind et een mooi plan. En misschien 
euh moeten we ne keer een werkbezoek houden hier op de radio, 
moet je ’s langskomen en dan kunnen we ’s zien of dat ergens 
mogelijk is om ’s uit een truck... Ja we moeten da ’s doen eigenlijk, 
op ne camion. Een uitzending op ne camion. Da zou echt iets zijn.  

Tony:  O ja, ja ja.  
Tomas:  Eb je nen oplegger of is die gevuld met gas of zo? 
Tony:  Neeje, ik eb ne mooien oplegger.  
Tomas:  Ah ja, da ’s goed. Awel Tony, we gaan contact houden, laten we ’t 

daarop houden. Op een niet homo-erotische manier welteverstaan, 

ma wel professioneel in de hoop da daar ’s een uitzending van kan 
komen. 

Tony:  Ja, ja, Linde is ook altijd welkom e.  
Tomas:  Ja ja, ma we gaan da doorgeven aan Linde. Zeg, Tony, veel plezier 

en euh tot later tot de nieuwe camion normaal gezien ook. Oké? 
Dag Tony. 

Tony:  Oké. Dag Tomas.  
 
Tomas:  Inderdaad, Fuck You allemaal. Goeiemorgen, dit was Lily Allen, het 

is kwart over 6. Hartelijk welkom ook mijn favoriete krantenboerin 
uit euh het pittoreske Antwerpen. Liefste Ingrid, goeiemorgen. 

Ingrid:  Ah dag Tomas, goeiemorgen. 
Tomas:  Mensen die jou nog nooit zouden gehoord hebben. Jij bent euh de 

krantenboerin van Antwerpen die als eerste zicht heeft op de 
gazetten, aangezien je ze verkoopt, moet je z’ ook uitpakken en 
daar was je mee bezig. Euh als je nu kijkt naar de voorpagina’s, wat 
valt jou meteen op, waar gaat echt enorm over gebabbeld worden 
vandaag?  

Ingrid:  Voor mij persoonlijk de krant De Morgen, de foto van de Muur. De 
Muur in dominostenen, die ze gevormd emmen om feest te vieren da 
40 jaar geleden de Muur is gevallen. Ze gaan nu al die 
dominostenen, zo geschilderde dominostenen laten omvallen, da 
von ik toch wel opvallend 

Tomas:  Ja, da ’s inderdaad vandaag exact 20 jaar geleden dat de Berlijnse 
Muur viel, maar dat van die dominostenen, dad is wat men in 
Berlijn zal doen als herdenking van de Muur? 

Ingrid:  Ja natuurlijk. 
Tomas:  Da ’s wel mooi e.  
Ingrid:  En dan voor de rest ja euh de week van Herman Van Rompuy in De 

Standaard. Verkiest de Europese Unie hem als eerste president?  
Tomas:  Ja, ja, dad is ook heel spannend, wie wordt dan onze premier? 
Ingrid:  Ja, da wou ‘k juist zeggen, ’t vervolg van ’t verhaal is dan weer wie 

onze premier wordt. Da gaa weer wa worden denk ik. 
Tomas:  Wie zal onze nieuwe premier dan worden? Stel?  
Ingrid:  ‘k Weet et nie, voor mij hoef et Yves Leterme ook nie te zijn.  
Tomas:  Ik ga ’s effe zoeken, als er iemand denkt van mij wel, laat et gewoon 

weten. Voorlopig nog geen reacties, gek genoeg. Euh Ingrid, nog 
iets? 
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Ingrid:  Ja misschien diene langste mens ter wereld die op De Boekenbeurs 
is geweest. Op de Gazet Van Antwerpen staat een foto van die 
reporter van de Gazet Van Antwerpen mè zo’n meisje van 1 meter 
54 tegen diene reus, da ’s wel grappig.  

Tomas:  En waarom was die op De Boekenbeurs? Naar aanleiding van 
Guiness Book Of Records? 

Ingrid:  Ja. 
Tomas:  Die heeft heel grote kolenschuppen van handen, gigantisch grote 

voeten en Linde had een prangende vraag daarover en ik vraag me 
af of je zelf kan verzinnen wat de vraag van Linde bij die persoon 
was?  

Ingrid:  (lacht) 
Tomas:  Juist Ingrid. Wat denk jij? 
Ingrid:  Ik weet et nie...  
Tomas:  Ga nu ma ne keer los.  
Ingrid:  Ik ga daar nie aan denken.  
Tomas:  Ik denk et, gewoon nie aan denken. Hard to handle. Oké, liefste 

Ingrid, laten we ’t hier bij houden, ’t is per slot van rekening nog 
maar maandag. Graag tot morgen, dag Ingrid. 

Ingrid:  Daag.  
 
Tomas:  De nieuwe Weezer is alweer geweldig. Een heel erg goeiemorgen. 

Hallo. Met wie spreek ik?  
Filip:  Ja, allo, Tomas, met Filip. 
Tomas:  Spreek ik met dé roadmanager van de redelijk diatonische 

rockformatie Spoil Engine?  
Filip:  Ja, de grote de mag je weglaten, laten we gewoon zeggen de 

roadmanager, ja.  
Tomas:  Oezo? Ja, ma bescheidenheid hoeft dan ook weer niet e.  
Filip:  Bwa ja, toch een beetje hoor. 
Tomas:  Oe is ’t geweest?  
Filip:  We zijn nog maar aan de weg aan ’t timmeren dus we mogen nog 

geen grote sterallures krijgen.  
Tomas:  Ja maar toch, mè wie hebben jullie afgelopen week gespeeld?  
Filip:  Ja w ’ebben euh donderdagavond even mogen proeven van et grote 

werken en w ’ebben euh et voorprogramma mogen organiseren van 
niemand minder dan Motorhead.  

Tomas:  Jongens toch. Als je Motorhead voorprogramma speelt, als je in 
Vorst Nationaal speelt, dan is dat niet gewoon maar effe proeven, 

dad is... Dan ben je echt volop met et grote werk bezig eigenlijk. 
Wat is jouw taak daar dan in? 

Filip:  Wel ik ben zo een beetje et manusje van alles, Tomas. Ik ben dus 
ook maar de gewone roadie. Ik zet et podium op, ik zorg een beetje 
voor de band in de catacomben, euh ik zorg ervoor dad et geluid wat 
goed staat in de zaal, tezamen met de geluidsman natuurlijk.  

Tomas:  Man. Jij doet alles. Zit et geluid goed? Wacht effe. Ja, zit goed, eel 
goed. Alé jong en euh was ’t een leuke ervaring? 

Filip:  Et was een hele leuke ervaring euh zeker om ’s in Vorst Nationaal te 
staan. ’t Is dan ook nog prettig dat euh als de mannen op et podium 
komen, da ik kan vaststellen dat er effectief nog wat volk voor u 
staat te kijken. ’t Is dan ook nog heel prettig als je na et concert 
direct sms’jes krijgt van mannen, dit was et beste dat we ooit gezien 
hebben. 
Tomas: Da ’s super, da ’s wel super. Dad is et moment waarop je 
der moet staan e. Nu ergens, ik wil je niet demotiveren, ma ’t feit 
dat er volk stond, eef misschien nog te maken mè dat Motorhead 
erna nog speelde... 

Filip:  Da ’s een feit hoor Tomas, da ’s een feit. 
Tomas:  Ze stonden er toch maar, dat wel.  
Filip:  Je moet ergens beginnen e Tomas.  
Tomas:  Dad is waar. En jullie zijn verdomd goed bezig. Euh ik wil je alleen 

maar zeggen… et wordt ‘k weet niet... wat nipt euh voor de Bel 
2000... Weet ik niet of we ’t er nog tussen gaan krijgen. ’t Zal Bel 
2010 misschien worden e?  

Filip:  Ja, misschien ja. 
Tomas:  Ma w’ ouden dad in de gaten in elk geval, oké?  
Filip:  Ja ja, hou ons maar in et oog want ik denk dad euh 2010 het jaar 

moet zijn waar we echt wel moeten uitblinken. 
Tomas:  Spoil Engine, we gaan dat in de smiezen houden, ’t zal wel zijn en 

jou in et bijzonder als roadie dan weer van Spoil Engine. 
Filip:  Ja, hoe ik alle dingen verneuk.  
Tomas:  Nee, kom, kom, veel te bescheiden, echt waar euh wel bedankt en 

veel succes daar e. Doe de groeten aan al de bandleden van Spoil 
Engine. Wil je dat doen? 

Filip:  Dat zal ik zeker doen Tomas. Daag. 
Tomas:  Daag.  
 (verkeer) 
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Tomas:  Da ’s leuk, heel goedkoop effect dat je zelf kan doen met je lippen. 
California Love van 2Pac, een heel goeiemorgen. ’t Is maandag, 9 
oktober. Welkom bij dag van de uitvinders bijvoorbeeld. Welkom 
bij internationale dag tegen fascisme en antisemitisme, dad is et ook 
allemaal vandaag en bovenal dus maandag 9 november. Heel 
goeiemorgen. ’t Is half 7, dit zijn de hoofdpunten. 

 (nieuws) 
 
Tomas:  Albert Hammond Junior en Julian Casablancas, allemaal ex-leden 

van The Strokes die nu solo gaan en met succes en goeie nummers 
zoals dit, 11th Dimension. Ma wanneer  gaan The Strokes nog ’s 
samen een plaat maken? Dat zijn één van die vragen waar we 
vandaag vermoedelijk et antwoord niet op gaan krijgen ma waar we 
wel ’s bij stil kunnen staan, bijvoorbeeld. Of iets anders. 
Goeiemorgen.  

 
Tomas:  Ik eb alvast mijn favoriet uitgenodigd, waarvan ik zelf vind dat ze 

het echt verdienen om de Bel 2000 band te worden en die komen 
straks op bezoek. Hallo, dag Herman. 

Herman:  Hallo, goeiemorgen. 
Tomas:  Goeiemorgen Herman, sorry dat ik jou stoor maar ik dacht even ‘k 

laat et toch even weten aan Herman. Herman, w’ ebben mekaar al 
veel aan de lijn gehad e? 

Herman:  Inderdaad, inderdaad. 
Tomas:  Et was eigenlijk altijd één of andere sloeber die vond dat jij enorm 

veel groetjes verdiende, maar ’t is nooit duidelijk geweest wie dat 
eigenlijk was e? 

Herman:  Ma ij weet et niet. 
Tomas:  Hij weet et... Hoe bedoel je? 
Herman:  Gij... U persoonlijk weet et niet wie et is.  
Tomas:  Ik weet et niet, ik weet et absoluut niet. Ik kan alleen maar 

vaststellen, en daarvoor bel ik ook vandaag naar jou, Herman, et is 
minder geworden. We krijgen die sms nie meer... Vandaag ook 
niemand die jou speciaal specifiek de groetjes wou doen, dus euh, ja 
daarmee, ik dacht ik laat da ’s weten, der is misschien iets fout 
gelopen of je... Ma kijk... 

Herman:  Ik zou et echt nie weten wie et zou zijn en... 
Tomas:  ’t Was vervelend op een bepaald moment om elke ochtend zo vroeg 

gewekt te worden e? 

Herman:  Ja, ’t zal wel zijn want ik was juist wakker aan ’t worden... 
Tomas:  Ah ja, ik oor et. Maar geen zorgen Herman, vandaag ook geen 

groetjes. Ik hou jou sowieso op de hoogte, groetjes van ons 
uiteraard. Ma we blijven verder zoeken en vooral we houden je 
vooral op de hoogte, dat vooral, oké? 

Herman:  Oké. 
Tomas:  Herman, veel plezier, daag Herman. 
Herman:  Daag.  
 
Tomas:  Komaan Herman.  

(antwoordapparaat) 
Hey Herman, ’t is nu euh ruim 17 voor 7 ik had u daarnet nog 
gebeld met et nieuws dat dus niemand jou had gebeld om de groeten 
te doen euh maar euh nu dus wel. Nu laat iemand weten zeker de 
groeten doen aan Herman, maar euh ik hoor net dat je ’n andere 
achternaam hebt, ’t was voor Herman Vormezele, dus ’t was 
eigenlijk ook niet voor jou. Sorry da ’k nog ’s gestoord heb.  

 
Tomas:  Verzorgd en vrolijk lied, nieuwe single van Anouk is Woman. Heel 

goeiemorgen. Et is ondertussen bijna 12 voor 7, ’t gaat al wat 
moeizaam onderweg.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  Opdracht gekregen om iemand wakker te bellen. Daar dienen we 

voor natuurlijk. Als je nog iemand vindt dat wakker gebeld moet 
worden, wees gewoon snel, sms naar 3123 want vanaf 7 uur gaan w’ 
er vanuit dat iedereen eigenlijk wakker is. Hallo. Goeiemorgen, 
spreek ik met Jordy? Hallo Jordy? ’t Is mè Tomas De Soete. Ik bel 
eigenlijk in opdracht van jouw mama. Jouw mama is Ingrid e?  

Jordy:  Ja... 
Tomas:  Beste Jordy, je moest wakker gemaakt worden blijkbaar en ’t was 

ofwel wij ofwel jouw mama die ’t deden. Ben je blij da wij ’t zijn? 
Jordy:  Ja... 
Tomas:  Ben je al wakker Jordy?  
Jordy:  Ja ik ben al wakker.  
Tomas:  Waarom heet jij Jordy? 
Jordy:  Omdat da mijn naam is. 
Tomas:  Oké, da ’s goed. Et lijkt wel goed op deze band, ma da ’s nie Jordy, 

dad is namelijk… Zeg et maar Jordy?  
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Jordy:  Euh dad is Lordy e. 
Tomas:  Lordy. Inderdaad. ‘t Is niet daarom dat jij Jordy heet? Dat je mama 

dacht van zo’n mooie zoon, die gaan we Lordy noemen, maar Lordy 
mocht niet en dan is et maar Jordy geworden? Oké, Jordy wat ga je 
doen vandaag? 

Jordy:  Euh naar ’t school gaan e.  
Tomas:  Uitstekend. Laten we daar aan beginnen en inderdaad welgemutst, 

fris en monter er een mooie dag van maken. Ga je graag naar ’t 
school, Jordy? 

Jordy:  Bwa ja... 
Tomas:  Overloop van enthousiasme zou je dat ook weer niet noemen. Euh 

eb je een toffe mama?  
Jordy:  Soms.  
Tomas:  Oei en vind je ’t leuk dat ze gevraagd heeft om jou even te bellen 

nu? 
Jordy:  Ja, da vin ik wel... 
Tomas:  Da ’s wel tof e? Oké dan stel ik voor dat je daarvan gebruik maakt 

om jouw mama ’s stevig en euh ja op lieve wijze te bedanken. Zou 
je dat even willen doen voor je mama? 

Jordy:  Ja, ‘k zal da doen.  
Tomas:  Maar wacht e, ‘k zal ’s zien of ik daar een vrolijk euh instrumentaal 

kan... Bijvoorbeeld dit. Da ’s leuk om je mama op te bedanken e, 
doe maar.  

Jordy :  Dank u mama om mij wakker te laten maken. 
Tomas:  Ja, j’ ad  nog tijd over eigenlijk. Dank u wel mama. Misschien iets 

van een geschenk of zo nu? Iets dat je zelf gaat maken voor haar of 
zo? Iets waarmee je haar echt grondig wil bedanken? Iets wat je 
vanavond gaat doen? De vaatwas leegmaken of de gevel witten? Iets 
anders, maakt niet uit... 

Jordy:  Ja... 
Tomas:  Oké, maak er een mooie dag van Jordy, veel succes op school en de 

groetjes aan mama Ingrid, oké? 
Jordy:  Ja, ’t is goed. 
Tomas:  Daag.  
 
Tomas:  Use Somebody van Kings Of Leon. En dit is de betere cover.  
 (verkeer) 
 

Tomas:  Goed alert, want ’t is vandaag de laatste kans om te stemmen voor 
Bel 2000. Wie is de strafste band van de afgelopen 10 jaar? 
Belgische band uiteraard. Ik heb al een tip. Meer daarover straks.  

 
Tomas:  ’t Is al meer dan 10 jaar geleden, dus zij kunnen Bel 2000 niet 

winnen. Maar wie dan wel? Ik eb iemand... Ik eb een favoriet 
eigenlijk gewoon. Ik ga der niet... geen doekjes om winden. Ze 
moeten gewoon winnen en voor zover jullie er daar eigenlijk al 
gewoon niet voor et stemmen waren, we gaan ’t ook live straks 
bewijzen hier. Dit zijn de Editors.  

 
Tomas:  Breakfast in Vegas van Praha Kahn. Fans van Maurice Engelen, 

vanavond kijken naar euh Belpop op Canvas. Wordt vandaag 
uitgebreid aandacht besteed aan Maurice Engelen die we uiteraard 
kennen van Praha Kahn, maar ook van Lords of Acids en eigenlijk 
ook van et begin van de New Beat enzovoort. Belooft alweer een 
fantastisch interessante uitzending te worden van Belpop vanavond. 
Daarvoor nog Editors en Editors die hebben afgelopen weekend, 
zaterdag, in Vorst gespeeld. Fantastisch optreden gedaan en vooral 
bij ons een heel erg mooie versie van Papillon gespeeld een tijdje 
geleden, akoestische versie. Euh je kan die hele sessie herbekijken 
via onze site. Dat was al even zo, maar over enkele ogenblikken zal 
je ook die ene wondermooie akoestische versie van Papillon die ze 
bij ons hebben gedaan kunnen downloaden via stubru.be, dus hou 
dat in elk geval in de gaten.  

 Dag Lindeke, goeiemorgen, wat staat er in de krant vandaag? 
Linde:  Ja, Yanina knokt terug. Ze staat nog altijd op alle voorpagina’s, net 

als afgelopen weekend. Geschorst voor een jaar omdat ze zich niet 
aan de dopingregels hield. Euh gisteren zat ze in Sportweekend, in 
primeur. Daar reageerde ze voor et eerst op wat er allemaal gebeurd 
is en daar zei ze dit (fragment).  

 Ja, ze voelt zich een beetje ’t slachtoffer van heel dit gebeuren en ze 
zegt ook dat ze niet bij de pakken blijft neerzitten. Z’ eeft 
aangekondigd dat ze gaat starten met de procedures tegen het arrest 
en Philip Muyters, onze minister van sport, die heeft ook gezegd dat 
hij die geschorste sporters wil helpen met die procedures en dat gaat 
et euh vooral over ’t financiële, want dad is ook niet echt goedkoop 
om zulke dingen te doen.  
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 Alle ogen op Berlijn, dat staat in De Morgen, want vandaag is et dus 
20 jaar geleden dat de Berlijnse Muur is gevallen. Dat wordt 
uitgebreid gevierd, ook in de kranten met foto’s en zo en mensen die 
daar herinneringen aan ophalen. Euh en in Berlijn wordt 
waarschijnlijk vandaag ook beslist, dad is ook belangrijk, wie de 
eerste Europese president wordt van euh EU. En et zou wel ’s 
kunnen, zoals we wel weten, dat et Herman Van Rompuy wordt. 
Daar gaat et ook heel uitgebreid over in de kranten. In De Standaard 
staat zelfs dat hij de grootste kanshebber is. Ik wist dat hij een grote 
kanshebber was, maar ik wist niet dat hij de grootste was. Euh maar 
dan vooral over de gevolgen natuurlijk, want als hij dat wordt... 

Tomas:  Ja, wie wordt dan onze premier? Wie dan als premier? 
Linde:  Ja, er wordt gezegd Leterme opnieuw. 
Tomas:  Ah ja, weer een overdonderend succes waarschijnlijk. 
Linde:  Ja dat hij dan een tweede kans zou krijgen, maar vooral aan 

Franstalige zijde van België is niet iedereen even enthousiast 
daarover en euh et Nieuwsblad oppert ook Dehaene. Wordt ook 
gezegd. 

Tomas:  Ah ja, is ook lang geleden.  
Linde:  Tony Musulin ook in de kranten. Een Franse geldkoerier die 

donderdag, afgelopen donderdag, is weggereden met een volle 
geldwagen met daarin 11,6 miljoen euro. Had je dat al gehoord? 

Tomas:  Nee, ‘k wist da nie. Dus gewoon ’t is van mij als ik nu plankgas 
geef, is ’t allemaal van mij? 

Linde:  Ja, ij  ad blijkbaar al tegen zijn collega’s gezegd van dedju, wij 
verdienen toch echt wel weinig... 

Tomas:  Terwijl onze koffer volsteekt? 
Linde:  Ja, en we zullen die banken ’s een lesje leren, zei ij . Toen is ij  

gewoon weggereden met z’n camion met daarin 11 miljoen euro en 
niemand vindt em nog. Zijn appartement is euh leeg, niemand vindt 
daar nog iets. Euh en de Franse politie eeft ook aan ons land 
gevraagd om uit te kijken naar hem. Dus heb je iemand gezien met 
11,6 miljoen euro... 

Tomas:  Oké, ça va. Ij  draagt ook een soort van mutsje met een veer op en 
pijl en boog. 

Linde:  En dan ook nog goed nieuws voor sportieve reizigers, want als je 
wil, dan kan je op reis met ex-topsporters. ’t Is iets nieuws en je kan 
et doen vanaf volgend jaar op sportreis, bijvoorbeeld samen met 
Sabine Appelmans, om samen wat te gaan tennissen in Egypte. Ja, 

ma niet alleen e. ’t Is geen privéreis. Ma dan ga je in groep, samen 
met Sabine naar Egypte en dan kan je naast de piramides een 
balletje slaan. Of met Filip Meirhaeghe kan je gaan moutainbiken in 
Turkije. Ja, da ’s plezierig en die geven je dan tips van nee, zet u 
misschien in derde of zo...  

Tomas:  Zet u in derde.  
Linde:  Ja ma ’t is ... ’t Zijn nog een heleboel andere paar opties met andere 

sporters en andere sporten en ’t is blijkbaar ook niet zoveel duurder 
dan een gewone vakantie. 

Tomas:  Prachtig. Best wel van alles willen doen met Sabine Appelmans, ma 
tennissen was minder mijn plan maar goed...  

 (verkeer) 
 
Tomas:  Tegenwoordig kennen we ’t stemmeke vooral als Fever Ray want 

da ’s de madam die ier meezingt op de Rex The Dog Remix euh 
Hartbeats, de zangeres van The Knife med andere woorden. Heel 
erg goeiemorgen. ’t Is 3 voor half 8.  

 
Tomas:  Ziezo. Tijd geleden nog op de MTV European Music Awards en je 

kan dat herbekijken, samen met Foo Fighters die ebben daar ook 
gespeeld, Green Day. Goeiemorgen, één over half 8. Dit zijn de 
hoofdpunten. 

(nieuws) 
 
Tomas:  Alicia Keys samen met Jay-Z. Onze hotshot is dit euh Empire State 

of Mind. ‘k Zat nu toch wel met een prangende vraag, ze ging 
ongeveer als volgt... Dju, nu da ge ’t zegt, Otto-Jan, ja inderdaad, 
waar ben je deze week naartoe geweest? 

Otto-Jan:  Wel ik eb euh eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
naar 2 events te gaan dit weekend, afgelopen weekend, ja. De 
showbizz Bart van Studio Brussel, op elk groot event ben ik 
aanwezig. Zaterdag was dat I love The 80’s, dat was een soort 
reünie van alles wat met de jaren 80 te maken had, met op het 
podium onder meer Kim Wilde en Rick Astley. 

Tomas:  En was dat goed, want Kim Wilde ...fantastische nummers toch 
gemaakt. 

Otto-Jan:  Ja, ma ja, z’ eeft die meestal niet echt zelf gemaakt. 
Tomas:  Mè Nena nog iets samen gedaan e? Was da nie? Kim Wilde? 
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Otto-Jan:  Euh ja, een paar jaar geleden, ma da was ook nie echt een gigantisch 
succes. Z’ eeft getuinierd, z’ eeft een tuinierprogramma of een oe 
zeg je da? Een tuinprogramma op de BBC geloof ik, dus wa da 
betreft zal dat allemaal wel goed met haar gaan. Ma z’ is nie echt... 
Oké med aar leeftijd, snap je, iets te veel schmink. Rick Astley 
daarentegen, die zou ‘k echt iedereen aanbevelen, een fantastische 
kerel, echt waar, da zou zo m’n vriend kunnen worden. Ondanks et 
leeftijdsverschil als et ware. 

Tomas:  En waarom?  
Otto-Jan:  Gewoon da ’s iemand die enorm hard mè zichzelf kan lachen en ook 

echt wat doet en naar et schijnt, dad eeft ie verteld achteraf, eeft ie 
tegenwoordig een soort bandje. Maar een hobbyband, met een 
redelijk bekende Engelse producer op wiens naam ik nu even nie 
kom en hij moet euh drummen en ze spelen alleen maar zo covers 
en ’t is echt ook zo’n midlifecrisisgroepje en die spelen bijna echt 
weekend in Londen, ma ook echt voor een paar 100 mensen en ’t 
schijnt echt wel lachen te zijn. 

Tomas:  Rick Astley op drums, redelijk straf. 
Otto-Jan:  Ja, ma ij zingt ook wel, ma ’t is echt wel een grappige kerel en voor 

de rest... Ja, die vent was geen absolute must, je hoeft daar volgend 
jaar niet heen en dan is die revival misschien ook al een klein beetje 
gaan liggen, ma ’t was wel lachen en Confetti’s waren der ook.   

Tomas:  De Confetti’s? 
Otto-Jan:  Ja ma dat zijn nieuwe Marina’s e, eigenlijk heel die band, da ’s ja da 

was sowieso een beetje... 
Tomas:  Daar zat toch zo’n soort van… Die lange Peter zat daarbij, die is 

toch zo kierewiet geworden?  
Otto-Jan:  Die is euh... Die ebben ze weggestoken inderdaad. Der is een 

nieuwe Peter en die ziet er een beetje ’t zelfde uit. Ook een zeer 
begenadigd danser en zanger en euh 4 nieuwe grieten erbij, ’t was 
wel lachen eigenlijk.  

Tomas:  Oké, daar komt een filmpje van uiteraard. 
Otto-Jan:  Dat staat online en een tweede filmpje dat gaat over wat ik 

vrijdagavond gedaan heb, dat was of dat waren liever De Nachten in 
Antwerpen, dat ken je.  

Tomas:  Ja, dat ken ik, ’t is lang geleden da ‘k er geweest ben.  
Otto-Jan:  Ja dat was bij mij ook een beetje et geval. Et was euh... Da’s een 

meerdaags festival in de Singel in Antwerpen euh met enorm veel 
verschillende kunstdisciplines op euh de affiche. Bijvoorbeeld, j’ ebt 

dichters, j’ ebt daar zangers, euh j’ ebt daar allemaal andere dingen 
waar ik minder van op de hoogte ben. Maar et grappige was, et 
thema was Berlijn, da ’s natuurlijk een thema dad ons allemaal 
aanspreekt, daar is ook een reden voor en euh der waren ook heel 
veel stripverhalen en ’t beste wat ik gezien eb, was iemand die 
voorlas uit z’n eigen stripverhaal, da ’s echt waar. En daar zitten dan 
ook heel veel mensen naar te kijken alsof et echt crazy shit is maar 
dat had ook wel allemaal iets en ’t is daar eigenlijk ook wel 
reuzegezellig moet ik zeggen en er worden heel veel pinten 
gedronken, je zou toch eerder denken dat die daar zo muntthee 
drinken... 

Tomas:  Nee nee, dad is het geheim van De Nachten, daar komen heel veel 
toffe dingen naartoe maar je weet dat daarna gewoon niet meer 
omdat je zoveel pinten hebt gedronken... 

Otto-Jan:  Ja, ma da viel mij echt op. Dat had ik daar eigenlijk niet... Dat 
verwacht je op de Oktoberfest inderdaad maar niet zozeer in de 
Singel in Antwerpen. Desalniettemin, toch een geslaagde avond met 
euh ook wel euh leuke bands op de affiche, Absynthe Minded 
bijvoorbeeld speelde daar vrijdag. 

Tomas:  Absynthe Minded? Kijk, ik wil nu nog niets euh... Of toch wel een 
beetje. Ik eb et enorm voor Absynthe Minded, ‘k eb et altijd gehad 
voor Absynthe Minded.  

Otto-Jan:  Ma ook persoonlijk, want ’t zijn goeie gasten.  
Tomas:  ’t Zijn goeie gasten, ’t zijn flink  eterkes, da kan ik nu ook al 

zeggen, want ze zijn ier al echt een ontbijt aan ’t soldaat maken met 
de snelheid van et licht. 

Otto-Jan:  Da ’s een lekker ontbijt ook e. 
Tomas:  Ja, daar ga ik niet over klagen, maar ik wil maar zeggen... Ja, ze 

verdienen een zetje en daarom eb ‘k z’ uitgenodigd en daarom 
mogen z’ ook de volledige ontbijtkar leegvreten. Om ’t even wie 
anders die ier komt, zou ’k gezegd ebben van beetje op ons lijn 
gaan letten nu, ma Absynthe Minded die mogen dat, ma meer 
daarover straks. Nog één vraag Otto-Jan, waar ga jij volgende week 
naartoe?  

Otto-Jan:  Ik eb een redelijk geniaal plan. Je weet dat Hooverphonic op zoek is 
naar een nieuwe zangeres en ze gaan die volgende week zaterdag 
gaan ze die zoeken tijdens de muzikantendag en ik dacht, ik waag 
m’n kans. Ik kan een aardig mopje zingen zoals de Hollanders 
zeggen, dus dat komt allemaal goed.  
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Tomas:  Dude, ze zoeken een zangeres e.  
Otto-Jan:  Nee nee, volgens mij mag et ook best een zanger zijn...  
Tomas:  Awel, ma ik ga straks ’s eentje van Hooverphonic draaien, dan kan 

jij je stem al wat opwarmen, kunnen we ’s euh... 
Otto-Jan:  Niet noodzakelijk hier en nu maar euh, ik ga der echt ook voor gaan.  
Tomas:  Oké, da ’s goed.   
 (verkeer) 
 
Tomas:  G’ ebt mij een hardnekkig fluimke  e, Linde? Da ’s geen probleem, 

’t is ter uit bij deze, dus euh dad is mooi. Zoals beloofd, dadelijk 
Hooverphonic maar eerst is et helemaal aan jullie. Oh man, wad een 
geweldige nieuwe jukebox is me dat. Even kijken. I’m Coming Up. 
W’ ebben nog eentje in de jukebox zitten, ‘k ga ’t er wel bij smijten, 
momentje wacht, The Motors en Airport. ’t Wordt weer moeilijk 
kiezen, ma ik moet dat niet doen, dad is meerbepaald jullie taak.    

 
Tomas:  Joan Armatrading en Drop The Pilot. Diana Ross en I’m Coming 

Out. Of helemaal nieuw in de Jukebox, Airport van The Motors, wat 
zal et zijn? Een goeiemorgen. Hey, dag, wie, met wie spreek ik? 

Griet:  Goeiemorgen, mijn naam is Griet. 
Tomas:  Dag Griet, een heel goeiemorgen, Griet, jij mag kiezen euh wat hoor 

je ’t liefst van de 3?  
Griet:  Graag Diana Ross, het tweede nummertje. 
Tomas:  Tuurlijk. ’t Zal wel zijn. Fantastisch lied e? 
Griet:  Ja inderdaad.  
Tomas:  Waarom eb jij dat lied gekozen, wat heb jij met I’m Coming Out? 
Griet:  Eigenlijk nie zo heel veel, ma normaal gezien eb ik vandaag 

vakantie en ik ben al wakker op et uur waar ik normaal gezien zou 
moeten opstaan.  

Tomas:  Oei oei, da ’s echt stom.  
Griet:  Bwa ja, stom en ik hoorde da liedje en ik zeg van ja kijk om er graag 

et beste van te maken vandaag zou ik graag Diana Ross willen 
horen. 

Tomas:  Da ’s een goed idee, dan kan je meteen aan een vrolijke dag 
beginnen. Een vakantiedag voor jou. Eb je der al ’s op gelet, et 
tofste, behalve dan Diana Ross die fantastisch kan zingen, euh tofste 
aan et nummer dat zijn de drums e?  

Griet:  Ja... 

Tomas:  Echt, hebde da al goord, zo boemboemboem. Oe dat begint en oe 
dat klinkt, gaan we daar samen van genieten? 

Griet:  Zeker. 
Tomas:  Griet, we zijn vertrokken, veel plezier en dit is voor jou.   
 
Tomas:  Ja, spijtig e man, spijtig. Iemand heeft al ge-sms’t ‘k heb de intro 

gemist van I’m Coming Out. Da ’s inderdaad ’t beste, gewoon 
geweldig hoe die drums klinken met een zeer welgemikte lulleke 
trek, lulleke trek trek, lulleke trek. Schitterend gespeeld, I’m 
Coming Out van Diana Ross. Onze vriend Otto-Jan eeft et beloofd, 
zaterdag gaat ij  naar de muzikantendag in de AB in Brussel om te 
zien hoe de sfeer daar is en om auditie te doen om nieuwe zangeres 
van Hooverphonic te worden. Filmpjes van z’n dolle avonturen van 
’t afgelopen weekend, De Nachten, en euh de jaren 80 feesterij, 
stubru.be.  

 
Tomas:  Ontzettend benieuwd of we tegen zaterdag een nieuwe zangeres 

zullen hebben voor Hooverphonic en of dat olijke Otto-Jan zal zijn. 
Het zal mij allemaal benieuwen. The World Is Mine van 
Hooverphonic.  

 
Tomas:  Zeer goed opletten want et is vandaag de allerlaatste kans om te 

stemmen voor Bel 2000. Woensdag is et zo ver, dan gaan Roos Van 
Acker en Stijn Van De Voorde op zoek naar ’t beste Belgische 
nummer van de afgelopen 10 jaar en ik eb een favoriet. ‘k Ga et niet 
onder stoelen of banken steken, der is maar één band die dat 
nummer eeft gemaakt en et staat boven al de rest en ik laat et 
dadelijk aan je horen.   

 (verkeer) 
 
Tomas:  Ja ja, maandag, druk, langzaam, moeizaam, nog meer bepaald 

ontmoedigende woorden, maar toch, we gaan er iets moois van 
maken, ik heb bijvoorbeeld dadelijk bezoek.  

 
Tomas:  ’n Welgemeende van Flip Kowlier, een heel erg goeiemorgen 

allemaal, ’t is 10 over 8 en jawel et is vandaag 20 jaar geleden dat 
de Berlijnse Muur viel. In ’t kader daarvan wil ik toch wel heel 
graag een lied ter ere daarvan draaien, maar et is vooral, en dad eb 
ik al gezegd ma ‘k kan ’t niet genoeg benadrukken, de laatste dag 
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om te stemmen voor Bel 2000. Woensdag gaan Roos Van Acker en 
Stijn Van De Voorde op zoek naar ’t beste Belgische nummer van 
de afgelopen 10 jaar en ik eb een euh enorme favoriet, ‘k eb om ze 
wat extra te steunen, eb ‘k z’ ook uitgenodigd. Niet dat ze ’t zonder 
die steun niet gaan halen, ma ‘k wil ’t gewoon nog ’s duidelijk in de 
verf zetten dat er eigenlijk maar één nummer is dat dat kan winnen. 
Maar goed, ’t wordt straks allemaal duidelijk wie er precies 
uitgenodigd is en ze gaan ook live bij ons spelen. Heel erg 
goeiemorgen allemaal.     

 
Tomas:  Save Tonight van Eagle Eye Cherry en daarvoor Black Eyed Peas 

Meet Me Halfway. Goeiemorgen, ‘t is bijna 18 over 8. ‘t Is tijd voor 
de kranten. Dag Linde. Wat staat er in vandaag? 

Linde:  Et dopingverhaal natuurlijk nog altijd op de voorpagina’s, net als 
afgelopen weekend. Euh Yanina Wickmayer en Xavier Malisse die 
zijn elk een jaar geschorst omdat ze de dopingregels niet goed 
hadden gevolgd. Yanina reageerde gisteren voor et eerst in 
Sportweekend en daar zei ze dit (fragment). 2 dagen geweend, maar 
Yanina is een vechtertje en ze laat niet op haar kop zitten want ze 
zei ook nog dit (fragment).  

Tomas:  Whoopie whoopie nog aan toe, ’t moest er efkes uit want... 
Linde:  Ja, tennisser Dick Norman heeft afgelopen weekend de Axa Belgian 

Masters gewonnen en die heeft daar trouwens ook zijn steun betuigd 
aan euh Xavier Malisse. 

Tomas:  Op originele wijze trouwens... 
Linde:  Ja, met een T-shirt. 
Tomas:  Ja waar de kop van Xavier vanachter op stond, da ’s sympathiek.  
Linde:  Vooraan de Gazet Van Antwerpen, oh, heb je die krant al gezien? 

Wacht oor... 
Tomas:  Ik eb eigenlijk nog geen een krant gezien, Gazet Van Antwerpen, is 

’t een leuke foto of zo? 
Linde:  Ja. Piepklein journalistje.  
Tomas:  Ja, vooral een overdreven lange man. Wat een vreemde man ook. 
Linde:  Ja, inderdaad. De grootste, langste man ter wereld. Zijn naam is 

Sultan Kösen en euh die was op De Boekenbeurs om et Guiness 
Book of Records te promoten, een enorme man met gigantisch grote 
voeten en heel grote handen... 

Tomas:  En een enorm grote... 

Linde:  Bed. Een heel groot bed. Want hij sliep in Antwerpen in een hotel 
Tomas en dat bed, dat was gigantisch... 

Tomas:  Ze hadden kingsize genomen en in de andere richting gezet. 
Linde:  Ze hadden kingsizebed genomen en daar nog een eenpersoonsbed 

achter gezet zodat hij comfortabel kon liggen met z’n grote lichaam. 
Tomas:  Da ’s goed. Jij stelt je daar van alles bij voor e, Linde? 
Linde:  Bij zijn bed? Nee. 
Tomas:  Nee nee, ma dus bij zijn lichaam.  
Linde:  Nee. Leve België botst, België barst, dat staat in et Nieuwsblad. 

Clouseau is bezig met et promoten van hun nieuwe plaat en 
afgelopen weekend hebben ze daarvoor opgetreden in de Carrefour 
in Schoten. Zo gaat dat met de promotours, dan doe je af en toe iets 
in een supermarkt blijkbaar. Maar er was protest op hun nieuwe 
single, Leve België. Radicale Vlaams-nationalisten stonden daar 
met borden van België barst en zo en de actievoerders hebben ook al 
aangekondigd dat ze misschien ook naar et Sportpaleis gaan komen 
om te protesteren op de concerten zelf. 

Tomas:  Dus op zich niet slecht, want die concerten verkopen minder goed 
dan afgelopen... dus euh oké, gewoon allen daarheen dan. 

Linde:  En dan ook nog dit, het beste Kinderen Voor Kinderen lied ever is 
verkozen.  

Tomas:  Ah, Kinderen Voor Kinderen, mijn jeugd.  
Linde:  Ja, wat denk je dat et is? 
Tomas:  Ik weet niet… Op Een Onbewoond Eiland e. Kan nie... Da ’s ook ’t 

beste nummer gewoon. ‘k Weet niet of je zelf een favoriet nummer 
ebt van Kinderen Voor Kinderen? 

Linde:  Ja ma dat staat zelfs niet in de top 30.  
Tomas:  En welk boek... welk boek... welk lied is dat? 
Linde:  Dat was et lied getiteld Mijn Boom.  
Tomas:  Mijn Boom, ik zie toch al een verwijzing naar de grote man op de 

Boekenbeurs. 
Linde:  Wacht, ik moet et lijstje nog afmaken want ik eb ook nog nummer 2 

dat was Ik Heb Zo Wawawa... En op 3 Wakker Met een Wijsje. Dat 
ken ik niet. 

Tomas:  Wakker Met Een Meisje?  
Linde:  Tomas. Met Een Wijsje. W. Ik werd wakker met een liedje in mijn 

hoofd.  
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Tomas:  Mijn favoriet is Ik Wil Drummer Worden. Ken je dat? Da ’s over 
zijn zus, da ’s een trut die speelt blokfluit, ma hij wil drummer 
worden.  

Linde:  Is net zo bekend als et nummer Mijn Boom.  
Tomas:  Ah effe luisteren toch. Al was ’t ma vo de lol gewoon. Bomen jong, 

komaan zeg. Nog iets? Kunnen we ’t ier bij houden?  Ik zat met 
tranen in de ogen naar ’t lied van de Boom te luisteren.  

Linde:  Prachtig hartverscheurend lied over een boom die wordt omgezaagd 
met een kettingzaag en dat meisje eeft ‘k weet nie oeveel verdriet 
want die keek altijd naar die boom vanuit aar slaapkamerraam.  

Tomas:  Ja jongens, dan kunde daar gewoon parking maken e op die plaats 
en dan vallen die vuile blaren nie op de grond. We gaan straks 
eentje draaien e van Kinderen Voor Kinderen?  

 (verkeer) 
 
Tomas:  ‘k Moe wel zeggen, er zijn nog heel veel mensen die Mijn Boom 

ook ’t mooiste liedje van Kinderen Voor Kinderen vinden. 
Linde:  Echt waar?  
Tomas:  Echt waar, ’t  zijn der echt nog. Meisjes allemaal wel... En et 

Tietenlied.  
Linde:  Ah ja, heb ik ook... staat ook in de top 30.  
Tomas:  Da bestaat et Tietenlied? 
Linde:  Ja.  
Tomas:  Ah nee, ‘k dacht dat dat uit de Helaasheid Der Dingen was van 

Pruimenlied, et Tietenlied... ma Tietenlied ken ik niet, sorry 
Tietenlied dat ken ik niet.  

 
Tomas:  Bijna even mooi als et Tietenlied van Kinderen Voor Kinderen, 

maak je geen zorgen, we vinden dat nog wel. Dit was Justine van de 
geweldige Customs. Heel goeiemorgen, et is één over half 9. Dit 
zijn de hoofdpunten van et nieuws.  
(nieuws) 

 
Tomas:  Het Tietenlied dus. Heel veel mensen kunnen pas deze maandag 9 

november tot een mooi eind brengen als ze het Tietenlied hebben 
gehoord. ’t Heeft alles te maken met Kinderen Voor Kinderen 
natuurlijk, maar we zijn op zoek, zoveel is zeker. Dit was Gnarls 
Barkley en Crazy.  

Voor mij is dat heel duidelijk wat et beste nummer is, echt zeer zeer 
duidelijk zelfs. Ma ik moet niet stemmen, ik mag zelfs niet 
stemmen, ma jullie wel. ’t Is vandaag de allerlaatste dag om voor 
Bel 2000 te stemmen want woensdag gaan Roos Van Acker en Stijn 
Van De Voorde op zoek naar et beste Belgische nummer van de 
afgelopen 10 jaar en ik eb toch van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om even mijn voorkeur voor zich naar voren te schuiven. Aanwezig 
hier Bert Ostyn van Absynthe Minded. Goeiemorgen. 

Bert:  Goeiemorgen Tomas.  
Tomas:  Bert, ’t is nu nie om een veer in je reet te schuiven of een foute 

manier wierook... Ik meen dat uit de grond van mijn hart, er is één 
nummer de afgelopen 10 jaar en dat overstijgt eigenlijk gewoon 
alles. Da ’s niet vanzelfsprekend want der is heel veel goeds 
geweest natuurlijk maar ik eb et ier over My Heroics, Part Two... 

Bert:  Part One... 
Tomas:  Part Two is ook goed, ma Part One is inderdaad beter, ‘k wou je 

even testen. Part One, dad is et mooiste nummer, dad is euh met 
voorsprong et mooiste nummer ma vind je dat zelf ook? 

Bert:  ’t Doe mij een plezier da je ’t zegt ma ik ben ook nie denk ik euh 
objectief e. Nee, ‘k denk nie da ’k da zelf vind.  

Tomas:  Wie zou jij kiezen? 
Bert:  ‘k Weet et niet, in die Bel 20 euh ‘k ga daar eigenlijk moeten over 

nadenken.  
Tomas:  Da ’s nie erg, ma neem nu bijvoorbeeld... Eigenlijk Deus kan nog, 

ma da ’s eigenlijk van ervoor nog. Euh ja Soulwax kan natuurlijk 
ook, ma eigenlijk is dad ook van meer dan 10 jaar geleden. Euh dus 
we komen bij Admiral Freebee uit, bij Daan, bij Zornik, bij Ozark 
Henry, bij Novastar, allemaal supergoeie... 

Bert:  Future Words, staat dat er bij? 
Tomas:  Future Words, ik weet niet, Hickey Underworld is fantastisch, maar 

ik weet niet of ze nu al die status hebben bereikt van het beste 
nummer van de afgelopen 10 jaar. De plaat is nog maar een goed 
jaar oud... Ma ‘k vin ‘t een goed nummer, daar niet van. Euh et 
Tietenlied, is dat iets voor jou? 

Bert:  Het Tietenlied, ik ken et dus niet, we waren er daarjuist over bezig. 
‘k Ken wel veel liedjes van Kinderen Voor Kinderen, ma da è ‘k 
nog nooit goord. Ga je da draaien? 

Tomas:  Awel, we zijn et aan ’t zoeken. Want Op Een Onbewoond Eiland 
hebben we al gedraaid euh ma we gaan euh... Et Tietenlied, gaan 
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we ’t draaien? Blijkbaar hebben we ’t op één of andere manier 
gevonden, wacht een momentje oor. ’t Zit heel ver, mijn favoriet 
blijft gewoon euh Ik Wil Drummer Worden. Ja, echt waar. Bij jou 
ook? 

Bert:  Ja ja...  
Tomas:  Ik Wil Drummer Worden is absoluut ’t beste nummer ma ’t 

Tietenlied gaat als volgt.  
 Beetje vals ook. 
Bert:  Ma ‘k vind wel beter dan zo Plopsa en zo... 
Tomas:  Ja, dat wel, ’t is ook zo een beetje engagement e Kinderen Voor 

Kinderen, et Tietenlied, over de eerste keer menstrueren en dat soort 
dingen, ’t spreekt ons allemaal aan e Linde?  

Linde:  Ik ben aan ’t luisteren. ’t Refrein komt er aan.  
Tomas:  ’t Refrein komt er aan. Allemaal samen van Tietenlied, zegt mij 

voorlopig nog niets, ma hier gaan we. Help, ik krijg tieten, ja ik zeg 
et ook soms als ik ’s morgens opsta. Euh goed, hartelijk welkom 
Bert, ‘k ben blij da je zo vroeg naar ier gekomen bent, ik denk niet 
dat je extra steun nodig hebt, want jullie ebben gewoon et beste 
nummer gemaakt, maar toch, ik mocht iemand kiezen wie mijn 
favoriet is en uiteraard eb ik dan voor jullie gekozen. Euh maar dan 
wil ik wel heel graag, bij wijze van wederdienst, dat je dat mooiste 
nummer van de afgelopen 10 jaar toch ’s live bij ons speelt... 

Bert:  Mè veel plezier, we zijn ier allemaal compleet dus euh... 
Tomas:  Oké. Da ’s goed, dan gaan we da dadelijk doen. Zet jullie maar al 

klaar.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  Dat weten we woensdag, want woensdag gaan vanaf 10 uur al Roos 

Van Acker en Stijn Van De Voorde op zoek naar dat beste 
Belgische nummer van de afgelopen 10 jaar en om 2 uur ’s 
namiddags zullen we weten welk nummer et is geworden. Ik weet et 
anderzijds nu al, ma je kan nog stemmen, dat kan nog vandaag, ’t is 
de allerlaatste kans om et te doen maar dit is voor alle duidelijkheid 
mijn persoonlijke favoriet.  

 
Tomas:  Kabbelt ook zo mooi e, sterft ook zo mooi uit. My Heroics Part One, 

helemaal live hier in de studio, dit was Absynthe Minded. Heren, 
bedankt om zo vroeg naar hier te komen euh ja, en afwachten e, 
want woensdag weten we wie er wint en voor ons e, voor mij in ’t 

bijzonder mag da absoluut Absynthe Minded zijn. Veel plezier en 
woensdag weten we ’t want dan is er Bel 2000 vanaf 10 uur. Dag 
heren. 

 
Tomas:  Paradise City van Guns ’n Roses. Een goeiemorgen, ‘t is 10 voor 9. 

Eind vorige week werd bekend gemaakt dat Xavier Malisse en 
Yanina Wickmayer één jaar zullen geschorst worden omdat ze die 
whereabouts daar gemist hebben. Euh dit weekend viel enorm op 
dat euh Dick Norman de Axa Masters heeft gewonnen, prachtig 
gedaan maar kwam er nog ’s bij dat hij een T-shirt droeg met achter 
op de rug dus stond een foto van Xavier Malisse en dat was op z’n 
zachtst gezegd nogal opvallend. Goeiemorgen Dick Norman. 

Dick:  Goeiemorgen.  
Tomas:  Gefeliciteerd in d’ eerste plaats natuurlijk, maar die foto van 

Malisse op jouw rug, dat was iets waar we niet naast konden kijken. 
Waarom eb je dat gedaan? 

Dick:  Ja, ’t was eigenlijk een beetje gewoon om onze steun te betuigen 
naar Xavier toe, dat we meeleven met hem e.  

Tomas:  Ja is et een persoonlijke vriend van jou ook? 
Dick:  Een euh... ’t Is een goeie collega. Natuurlijk, we zitten zodanig veel 

in et buitenland, we zien elkaar niet zo heel veel. Zeker dit jaar 
ebben we elkaar niet veel gezien want ij speelde vooral challenges 
en ik zat dan meer dubbel te spelen in die grotere tornooien maar 
euh ik beschouw em wel als een vriend, ook al zie ‘k em nie zo veel.  

Tomas:  Je wil ‘m steunen ma tegelijkertijd door op dat moment met een T-
shirt met de kop van Malisse te verschijnen... Is et ook een beetje 
een statement van jou? 

Dick:  Euh, goh, ik zie et meer als een steunbetuiging aan Xavier toe want 
voor em is et toch wel echt een tragedie. 

Tomas:  Ja dat lijkt mij wel zo ma is et dan echt zo die controles die je 
blijkbaar niet mag missen en die niet zo simpel zijn om ze niet te 
missen, euh, loopt daar iets fout? Is dad echt zo moeilijk zoals 
Yanina Wickmayer bijvoorbeeld zegt van ik eb brieven... Ik eb ze 
gewoon niet ontvangen, ik eb zelf moeten zoeken op de site naar 
informatie, wij weten van niets. 

Dick:  Ja, ’t is de Vlaamse Gemeenschap en Topsport Vlaanderen die dus 
beslist da je moet die whereabouts beginnen invullen ma bij Xavier 
en bij Yanina was ’t gewoon ’t geval da zij nooit op de hoogte zijn 
gebracht geweest da ze dat moesten invullen. En dan kregen ze 
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meerdere waarschuwingen voor et feit dat  ze wisten wat ze moesten 
invullen. Da was  via een aangetekende brief ma als je te lang in ’t 
buitenland zit, dan ontvang je die aangetekende brieven niet. 

Tomas:  Ja en dan doorgaans , dad is toch ook het hele idee van een 
aangetekende brief, dad is ook gewoon duidelijk dat je die brief niet 
ontvangen hebt. 

Dick:  Ja, en dan is et eenvoudig om een telefoon te nemen en een 
telefoontje te doen van te zeggen van kijk euh of een mailtje te 
sturen, da ’s allemaal heel eenvoudig om te doen en iedereen is toch 
heel bereikbaar. 

Tomas:  Ja, mag ik daar uit besluiten dat jij ook niet helemaal akkoord gaat 
met de manier waarop de controles nu gebeuren? 

Dick:  Wel, de controles die zijn op zich wel goed ma ’t is gewoon heel 
triest dat ze... dat die mensen nooit op een euh menselijke manier 
zijn gecontacteerd geweest. Al is ’t ma via een e-mailtje of een 
telefoontje om te zeggen van kijk vanaf heden zijn jullie topsporter 
en moeten jullie whereabouts invullen. 

Tomas:  Ja ondertussen is besloten dat zowel Yanina als Xavier een jaar 
geschorst zullen worden. Wat denk je daar van? 

Dick:  Ja, dad is een heel zware sanctie voor euh een euh voor eigenlijk 
bijna feiten waar zij nie voor verantwoordelijk zijn e. 

Tomas:  Ja, kan je... Zou je daar iets aan willen doen? Kan je daar iets aan 
doen? Ga je dat aanvechten op één of andere manier? 

Dick:  Ja, ‘k denk da da eel moeilijk is om da aan te vechten om euh in et 
buitenland te gaan uitleggen hoe de situatie... 

Tomas:  Ja, ‘k weet et niet... Zou je de kans grijpen als je er enigszins voor 
zou kunnen zorgen dat de straf herzien wordt, da ze niet een jaar 
gewoon, ja, verliezen? Zou je ’t dan doen? 

Dick:  Ma blijkbaar duurt de procedure daar in Lausanne ook al 6 maanden 
ongeveer, dus dan ben je toch al 6 maanden kwijt en ik weet nie 
hoeveel zo’n procedure kost maar ja dan ben je misschien ook nog 
‘s 30 of 40.000 euro kwijt.  

Tomas:  Ja ja, blijkbaar zou de overheid daar ook voor tussen komen of toch 
al van gesproken. In elk geval, Dick, ik vond et heel chic hoe je 
getennist hebt sowieso, maar dan nog euh met Xavier Malisse op je 
rug tennissen, dad is toch wel ergens een beetje een statement dat 
denk ik op prijs wordt gesteld dezer dagen. Euh bedankt dat we jou 
mochten bellen en laten we hopen dat er nog ’s nagedacht wordt 
over de straf van één jaar schorsing want die is toch fel e?  

Dick:  Ja, da ’s een hele straf, iedereen was er een beetje verontwaardigd 
over toch e. 

Tomas:  Ja, Dick, heel wel bedankt en een heel fijne dag nog voor jou. Daag.  
 

Radio-uitzending van 10 november 2009 

Tomas:  ’t Zal wel zijn. Hier zijn we in opperste staat van paraatheid en dat 
helemaal voor jou en voor jou alleen, is dat niet mooi? Dat zal wel 
zijn. Goeiemorgen.  

 
Tomas:  Best Of You, dit was Foo Fighters, een eel goeiemorgen. Et is 

dinsdag. Et is euh 10 okto... euh november en er zijn eel wat 
mensen ja... Lindeke, Wannes Van De Velde is vorig jaar 
gestorven. Michael Kalasjnikov is 90 jaar geworden, gefeliciteerd 
ook. Sesamstraat is 40 jaar geworden, Ennio Morricone 81. En wij 
zijn opgestaan, ook verdienstelijk en ik hoop van jou etzelfde. Als 
we ergens euh van dienst kunnen zijn, laat even weten wie we 
kunnen bellen. Sms’en 3123 of mailen tomas@stubru.be.  

 
Tomas:  Little Lion Man van Mumford and Sons. 3123 daar kan je best 

terecht als je even wil laten weten wie er dringend gebeld moet 
worden of een mailtje tomas@stubru.be en dan zorgen wij voor de 
rest voor een vlot verloop van dinsdag. Heel goeiemorgen. Met wie 
spreek ik? 

Guy:  Goeiemorgen, met Guy. 
Tomas:  Dag Guy. Beste Guy, wat nieuws? 
Guy:  Euh, ik wor morgen 31. 
Tomas:  Guy, proficiat. Da ’s ontzettend mooi, da ’s morgen e. Kunnen we 

ons op vandaag concentreren?  
Guy:  Euh ja doe maar. 
Tomas:  Wel, voila, bij deze, nog iets? 
Guy:  Euh, ‘k ben onderweg, gaan werken.  
Tomas:  Dat vind ik mooi. Waar ga je werken? 
Guy:  In Woluwe. 
Tomas:  In Woluwe. En ben je nu al aan ’t voorbereiden voor je verjaardag 

van morgen? Ben j’ al  aan ’t nadenken over een mooi geschenk euh 
voor de collega’s, een schone... Ga je vanavond een cake bakken of 
ga j’ een tiramisu in elkaar knutselen? 
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Guy:  Euh ik gaan morgen werken op mijn verjaardag. 
Tomas:  Ja, oh, dad is nie zo leuk natuurlijk. Maar dan kan j’ er  wel een 

leuke verjaardag van maken op één of andere manier met de 
collega’s? 

Guy:  Euh ik eb geen collega’s, ‘k ben zelfstandig, dus... 
Tomas:  Oei oei, dat wordt eigenlijk alsmaar zieliger naarmate et gesprek 

vordert. Wil je graag dat Linde ’s een liedje voor jou zingt?  
Guy:  Awel ja, waarom nie? 
Tomas:  Linde. Kom ‘s. Ze komt oor, ze komt. Euh, heb je Linde al horen 

zingen? 
Guy:  Euh nog nie nee. 
Tomas:  Nee, da dacht ik wel inderdaad. Euh blijf gewoon hangen, we gaan 

der Linde effe bij zetten en omdat je morgen jarig bent euh even een 
lied van Linde nu.  

Linde:  Nee nee, ik mag nie zingen van de baas.  
Tomas:  Ja Linde, de baas is nog aan ’t slapen. G’ oort  da toch e.  
Linde:  Nee nee, echt niet.  
Tomas:  We zullen effe... Jongens en meisjes, mensen die al wakker zijn, u 

luistert nu naar Studio Brussel, Linde gaat zingen, ik verwittig maar, 
je kan even een kleine halve frequentie naar links of naar rechts 
gaan. Als je bij MNM zit, keer gewoon snel terug. Hier gaan we.  

Linde:  Wa moet ik zingen? Euh zal ik de Fleet Foxes zingen? 
Tomas:  Da ’s straf, Linde die zingt dus gewoon achtstemmig in één keer. 

Fleet Foxes door Linde Merckpoel.  
Linde:  Nee wacht, Michael Jackson.  
Tomas:  Schitterend schitterend. Dus bij Linde is ook tegelijkertijd zowel 

haar neus als haar gat eraf gevallen tijdens et zingen van Michael 
Jackson. Ik oop dat je echt er naar uitkijkt naar je verjaardag want 
alles is in gereedheid gebracht voor een prachtige dag, Guy.  

Guy:  Oké, dank u. 
Tomas:  Veel plezier, Guy eeft er echt ne schrik van gepakt. Snap ik wel. 

Guy, euh veel plezier, daag.  
Guy:  Daag.  
 
Tomas:  Ja, sorry, sorry. Allemaal mooi, Linde gaa ne keer zingen maar wie 

gaat mijn kapotte voorruit betalen? Jacko, onze verzekering dekt 
geen voorruiten, ’t spijt mij. Heel goeiemorgen, ’t is 16 over 6. Euh, 
een mooi moment om even naar Ingrid te gaan van de Press Shop in 

Anselmo, onze krantenboerin uit Antwerpen. Een heel goeiemorgen, 
dag Ingrid.  

Ingrid:  Ja dag Tomas, goeiemorgen. 
Tomas:  Ingrid, wat nieuws? 
Ingrid:  Euh er zijn nog weinig zekerheden e tegenwoordig. De Muur is 

gevallen en die blijft gevallen, ma voor de rest... Meneer Van 
Rompuy is elemaal nog gene president en Yanina kan blijven 
tennissen, allemaal ’t tegenovergestelde van gisteren.  

Tomas:  Tegenovergestelde, maar niet ten... Oe noem je dat dan? Euh dad 
is... Da ’s goed e? In ons nieuws is dat goed. Yanina mag blijven, w’ 
ebben nog voorlopig niet Yves Leterme als premier. Bon niet dat ik 
daar een mening over hoor te hebben, maar toch, ja dad is... 

Ingrid:  En voor de rest ja euh de griepcommissaris Van Ranst is razend 
omdat de topvoetballers worden ingeënt. Ik hoop dat ze die 
voetballers vaccineren met een dikke naald en in hun gat. 

Tomas:  Ja ja, normaal gezien is dat wel geregeld.  
Ingrid:  En voor de rest ja, algemeen nieuws zeker... Ah ja, in De Morgen 

lees ik nog valse documenten in omloop voor regularisatie. Valse 
overeenkomsten, lidkaarten van verenigingen. De bedoeling is dan 
da ze kunnen aantonen da ze... 

Tomas:  Geïntegreerd zijn. 
Ingrid:  a voila.  
Tomas:  En dad is... Da ’s vals. 
Ingrid:  Da ’s vals.  
Tomas:  Da ’s niet tof e. Kan je nog med iets vrolijks eindigen? Desnoods 

met een lied uit je kindertijd? 
Ingrid:  Och Tomas, ik kan absoluut nie zingen. 
Tomas:  Ja, ma ‘k weet ook nie waarom da ‘k iedereen die dan echt niet kan 

zingen aan bod wil laten komen vandaag...  
Ingrid:  Nee, da ’s eigenlijk wel fout e...  
Tomas:  Nee, mijn excuses daarvoor. Euh Ingrid, we gaan et niet aan ons 

hartje laten komen. Bedankt voor een frisse kijk op de fonkelverse 
kranten, euh eb je al boekskes gezien? 

Ingrid:  Nee nog nie... 
Tomas:  Ah da gaan wij straks doen. We gaan ze straks gaan halen, dan kan 

Linde ze allemaal doorlezen. Veel plezier vandaag, tot morgen. 
Ingrid:  Oké, daag.  
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Tomas:  Dance The Way I Feel. Goeiemorgen. U klinkt wat raar, u klinkt 
alsof u in de badkamer zit en dat kan natuurlijk ook zijn omdat u in 
de badkamer zit maar... Hallo? Met wie spreek ik?  

Sandra:  Mè Sandra. 
Tomas:  Sandra, we moeten iemand wakker bellen geloof ik e?  
Sandra:  Ja mijn dochtertje Amber. 
Tomas:  Amber. Oké, waarom? 
Sandra:  Omda ze 9 jaar wordt vandaag.  
Tomas:  Ah, is ze al wakker? Nee toch e?  
Sandra:  Nee ze is nog aan ’t slapen, ‘k ging aar juist wekken.  
Tomas:  Ah oké, is ’t een leutige om wakker te worden of moet ik et wat 

voorzichtig aanpakken? 
Sandra:  Nee, ’t is wel een leuke. Ambertje is een leuke.  
Tomas:  Ah oké, Ambertje wakker maken, ‘k ga ’t even stil maken, ga maar 

aar kamer binnen... 
Sandra:  Ambertje, ‘k eb ier iemand aan de lijn voor jou. Wil j’ iets zeggen? 
Tomas:  Ambertje.  
Amber:  Hallo? 
Tomas:  Hallo, dag Amber. ’t Is met Tomas van Studio Brussel van de radio, 

goeiemorgen. 
Amber:  Ja, goeiemorgen.  
Tomas:  Hiep hiep hiep hoera. Er is er eentje jarig en die luistert nu toch naar 

de naam Ambertje zeker? 9 jaar als ik mij niet vergis? En dad is 
mooi natuurlijk, want vandaag is jouw dag e? 

Amber:  Ja.  
Tomas:  Amber, vind je dat hevig wakker worden op die manier? Leuk e. 
Amber:  Ja. 
Tomas:  Ben je blij? 
Amber:  Ja. 
Tomas:  Wat ga je doen vandaag? 
Amber:  Euh ‘k weet et nie.  
Tomas:  Jawel Amber, nu mag je gewoon alles... Je mama staat toch naast 

jou e, dus nu is et moment om even voorzichtig gewoon te zeggen 
van ik wil vandaag dat en dat en dat doen en ik wil dat en dat en dat 
eten en ik ga dan hopelijk dat ook als geschenk krijgen en je 
rammelt dat gewoon allemaal af en dan mag je mama dat gewoon 
allemaal regelen voor jou want jij bent jarig. Dus hier ga je Amber, 
wat ga je doen vandaag?  

Amber:  Euh ik wil, ik wil... 

Tomas: Iets duur misschien Amber?  
Amber:  Ik wil alles wat ik krijg van mama.  
Tomas:  Ja da ’s goed, da ’s handig samengevat, da ’s slim, dan kan je 

gewoon nog rustig de rest van de dag even nadenken wat was dat 
ook weer precies, ma dan zit je nu al safe. Amber, je bent een 
slimme 9-jarige meid. Maak er een heel mooie verjaardag van. Zijn 
der al... Euh denk je dat de vriendjes van op school het allemaal 
goed weten dat je jarig bent? 

Amber:  Ja.  
Tomas:  Oké, da ’s euh... Want mochten er nu nog kindjes zijn die aan ’t 

slapen zijn van de klas van...  euh ja, da ’s heel belangrijk. Amber is 
jarig en je mag haar enorm, enorm, enorm kussen vandaag, is dat 
goed? 

Amber:  Ja. 
Tomas:  Oké, afgesproken, maak er een mooie dag van Amber en laat 

misschien iets weten of et een leuke verjaardag is geweest. Morgen 
mag je altijd ook ’s bellen of dan bellen we jouw mama misschien 
eens wakker of zo e. We moeten dat afspreken, oké? Amber, ‘k eb 
nog een vrolijk lied speciaal voor jou, hier gaan we.  

  
 (verkeer) 
Tomas:  Empire State Of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. Et is één over half 

7, dit zijn de hoofdpunten. 
(nieuws) 

 
Tomas:  The Killers en When You Were Young. 3123’kes, daar kan je naar 

sms’en als je wil dat ik je even wakker bel of iemand anders, iemand 
naar keuze. Mailen naar tomas@stubru.be.  

 
Tomas:  You Get What You Give van New Radical. ‘t is 20 voor 7, even 

kijken hoe het onderweg gaat. (verkeer)  
 
Tomas:  Taxos en Anyway. ’t  Zijn heel veel mensen die er mij al op gewezen 

hebben, maar inderdaad, morgen is et blijkbaar zo ver. ‘k Eb zelf de 
gewoonte niet om dat te vieren, maar heel veel mensen wel. Morgen 
is et gewoon Sint Maarten, hij komt, hij komt, de lieve goede Sint 
Maarten. Goeiemorgen, hallo.  

Marie:  Goeiemorgen. 
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Tomas:  Goeiemorgen, dag Marie. Liefste Marie, morgen is ’t Sint-Maarten 
e? En wat ga je vanavond doen? 

Marie:  Euh met de koets meerijden. 
Tomas:  Met de koets meerijden? Samen met Sint Maarten? Da ’s wel heel 

leuk. Liefste Marie, schud ’s met je telefoon, want je valt een beetje 
weg, er is denk ik een slecht contactje met de hoorn. Hallo Marie? 

Marie:  Hallo.  
Tomas:  Hallo. 
Marie:  Hallo. 
Tomas:  Hallo, heel benieuwd hoelang we hiermee kunnen doorgaan. Hallo. 

Marie, weet je wat we gaan vragen aan Sint Maarten? Hallo? 
Marie:  Hallo. 
Tomas:  Hallo. Wat ga je vragen aan Sint Maarten Marie? 
Marie:  Euh.. 
Tomas:  Hallo? Wat ga je vragen aan Sint Maarten Marie? Een nieuwe 

telefoon. Oké daag.  
 
Tomas:  Flux van Block Party. Een heel erg goeiemorgen, et is 10 voor 7. 

Als je wil dat ik je nog even bel of iemand anders, dan moet je heel 
erg snel zijn want ’t is dus bijna 7 uur en daarna ja, dan beginnen we 
echt wel officieel aan de dag.  

 
Tomas:  Ja, ’t is goed Milow, w’ ebben er zo wel een beeld van denk ik. Euh 

Herman, der is altijd iets met Herman. Op één of andere manier zijn 
der altijd weer mensen die voor hem een sms’je sturen om de 
groeten te doen, alleen weet Herman nooit wie dat in godsnaam zou 
kunnen zijn. Een heel goeiemorgen, dag Herman.  

Herman:  Dag Tomas. 
Tomas:  Goeiemorgen Herman, sorry voor ‘t storen. 
Herman:  Ik lig med al mijn kleren in mijn bed, ik lig nie in m’n blootje. 
Tomas:  Ik wil niet weten wat je allemaal gedaan hebt Herman. We gaan 

even over tot de orde van de dag als et niet stoort e Herman. Dus 
euh et is deze keer een dame die ge-sms’t heeft omdat ze jou wil 
bedanken voor iets... 

Herman:  Voorwa? 
Tomas:  Ik weet niet, ja, ik dacht ik bel ‘s.  
Herman:  Een dame die mij wakker maakt voor te zeggen om te bedanken, zeg 

jongens, ’t is nie meugelijk e. Ik eb ongeveer een vermoeden, want 

gisteren zat ik ergens en ’t was iemand die veel te getingeld was om 
z’n mond te houden en die zei ja hoe is ’t met Studio Brussel.  

Tomas:  Oh, die was serieus getingeld.  
Herman: Dat was Sis. 
Tomas:  Sis? Ja, Sis...  
Herman:  En ik denk dat Francis nu aan ’t luisteren is en ‘k gon ‘t em toch ne 

keer op z’n brood geven.  
Tomas:  Geef ’t em maar ne keer serieus op zijne pistolet. Da zal wel zijn. 

Herman, euh nu moet ik wel eerlijk zijn, in dit geval, euh vandaag 
dan, is et... 

Herman:  Een vrouw. 
Tomas:  Ja nee, eigenlijk had er niemand ge-sms’t. Da was gewoon meer 

fratske-bak, ‘k dacht van ‘k bel gewoon ’s mè Herman om te 
zeggen dat... 

Herman:  Godverdomme.  
Tomas:  Nu waren wij et oor Herman.  
Herman:  Ma als gij zo uw tijd moet passeren e, magde da geld ne keer aan 

mij geven e. 
Tomas:  Ja ma Herman kom, nu gade... Nu game te ver nu.  ‘k Vond 

gewoon leuk om jou nog ’s te horen en euh maar dus niemand die 
voor jou heeft ge-sms’t.  

Herman:  Nog een prettige dag verder e. 
Tomas:  Daag. Fijne dag nog e. Daag.  
Tomas:  Herman staa altijd een pak vroeger op dan eigenlijk de bedoeling is, 

ma w ’ebben wel een fijn contact samen, dus da ’s belangrijk. ’t Is 
bijna 7 uur, niets aan het handje dus. In For The Kill, dit is La Roux. 
Heel goeiemorgen. 

 
Tomas:  ’t Is alweer 7 uur en ’t nieuws komt er dan aan en euh eigenlijk mag 

je nog altijd laten weten hoe het met jou gaat natuurlijk. Betekent 
dat we natuurlijk ook evengoed kunnen sms’en met mekaar na 7 
uur want ik ben nogal graag op de hoogte van wat er allemaal aan et 
handje is. Als je sms’t doe et dan liefst naar 3123 want anders heeft 
het heel weinig zin en mailen mag dus ook naar tomas@stubru.be. 
Dit was La Roux en In It For The Kill. Een heel erg goeiemorgen, ’t 
nieuws van 7 uur.  

 
 (verkeer) 
 



69 

 

Tomas:  Inderdaad, dinsdag 10 november. Op zich een stijfonnozele dag en 
toch gaan w’ er iets moois van maken. Zo zijn we, samen bouwen 
we aan deze mooie droom, die dinsdag 10 november heet, 
goeiemorgen.  

 
Tomas:  Lieve Kleine Piranha van Gorki. Wil je nu wat weten? Er is gewoon 

een nieuwe track van Michael Jackson opgedoken en wij ebben em 
nu al te pakken. Een heel vreemde remix.  

Linde:  Tomas, dank u, echt waar.  
Tomas:  Linde eeft gisteren een soort van ... daarnet heel spontaan een duet 

gedaan. 
Linde:  Dat ben ik niet. Ik heb daar niets mee te maken.  
Tomas:  En dit gaan we nu voor de rest van de 3 uur laten oren. Gelukkig 

maar, alé zeg. Sesamstraat is jarig, 40 jaar is Sesamstraat Amerika 
geworden vandaag. Een heel goeiemorgen.  
Wij kennen natuurlijk de Nederlandse versie van Sesamstraat, die is 
nog niet 40, maar euh iedereen kent Pino, iedereen kent Tommy, 
iedereen weet euh waarom euh... wat blauw is en ruikt naar 
Ienieminimuis, want dat zijn de vingers van Pino. Dat weten we 
allemaal. En iedereen kent vooral dit fragment nog natuurlijk 
(fragment Bert en Ernie).  

 
Tomas:  The Ting Tings en That’s Not My Name. Hallo, goeiemorgen, 

waarvoor bel je?  
Luisteraar:  Ja ik eb nog een mopke van Bert en Ernie.  
Tomas:  Ah da ’s goed. Doe maar, van Sesamstraat. Ja, doe maar oor.  
Luisteraar:  Hey Bert Bert, heeft een kanariepiet... oh ik ben mis, sorry. 
Tomas:  Oh wacht wacht, da was wa lullig e? Da was toch wel lullig. ’t Was 

’t moment en dan liep et elemaal fout euh... 
Luisteraar:  Sorry, sorry, moe ‘k et nog ’s doen? 
Tomas:  Euh ja, je mag… wil je ’t nog ’s doen? 
Luisteraar:  Ja ja... 
Tomas:  Oké, ma dan gaan we gewoon serieus, dus nu serieus doen, alé je 

gaat iets doen van Sesamstraat, tof.  
Luisteraar:  Hé, Bert, Bert, heeft een citroen pootjes? Nee, Ernie een citroen eeft 

geen pootjes. Hé, Bert, Bert, heeft een citroen pootjes? Nee Ernie, 
een citroen eeft geen pootjes. Oeps, dan eb ik net een kanariepiet 
geperst.  

Tomas:  Ma jongens toch. Zotte paté jongen. Is dad echt van Sesamstraat of 
heb je dat zelf gevonden? 

Luisteraar:  Nee, nee, dad is van Sesamstraat ze.  
Tomas:  Alé jong, echt, zotte, zotte smeerpaté. Bedankt om te bellen en euh 

veel plezier vandaag nog e. Daag. 
Luisteraar:  Oké, salut.  
Tomas:  Ja sorry e, Sesamstraat is 40 jaar geworden en nu zijn de gevolgen 

niet te overzien natuurlijk. Euh dag Linde, w’ ebben ook kranten 
vandaag. Wat staat er in? 

Linde:  Berlin op alle voorpagina’s, Berlijn dus. Z’ ebben gisteren de val 
van de Muur van 20 jaar geleden herdacht. ’t Hoogtepunt van de 
avond was een spektakel met dominoblokken.  

Tomas:  Ja sorry ma ’t gaat om de symboliek e?  
Linde:  Ja symbolische moderne muur die ze dan opnieuw ebben laten 

omvallen en op die dominoblokken waren allemaal 
kindertekeningen, ’t was prachtig. 

Tomas:  Ja, sowieso, mooi. 
Linde:  Topclubs stelen griepvaccins, dat zegt Mark Van Ranst. Hij is 

razend. Dat zei ij  gisteren trouwens ook in et nieuws. De voetballers 
van Anderlecht en euh Club Brugge die hebben een griepvaccin 
gekregen terwijl die eigenlijk alleen bedoeld zijn voor 
risicogevallen. Euh onze griepcommissaris die kan er echt niet mee 
lachen. (fragment) 

Tomas:  Oh zeg, of met een botte stok, jongen jongen jongen, die kan er echt 
niet om lachen. 

Linde:  ’t Is vooral... Hij is echt zo boos omdat er nu blijkbaar ook zwangere 
vrouwen, die echte risicopatiënten zijn, zullen moeten wachten op 
hun vaccin.  

Tomas:  Da ’s een schande ook gewoon natuurlijk.  
Linde:  ‘k Wou er nog ook even bij zeggen dat onze minister van 

volksgezondheid Onckelinx nu de zaak gaat laten onderzoeken. 
Verder, Yanina op de voorpagina van et Laatste nieuws, want zij en 
Xavier Malisse die kunnen blijven tennissen.  

Tomas:  Ah. Terecht ook. Hallo.  
Linde:  Want euh... Hallo. 
Tomas:  Nee, ‘k zie net da ’k bezoek krijg, da ’s voor straks. 
Linde:  Da’ s voor straks. Euh ze kunnen een opschorting van straf vragen 

en dat zou dan willen zeggen dat ze mee zouden kunnen doen aan de 
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Australian Open en dat is allemaal nog niet zeker maar et klinkt wel 
goed. ’t Is goed nieuws voor hen en voor ons, de fans.  
Euh verkeer op et platteland veel dodelijker dan in de stad, dat staat 
in et Nieuwsblad. Et risico op een dodelijk ongeval ligt daar tot 5 
keer hoger dan in de stad, terwijl je juist zou denken dat et daar 
allemaal een beetje rustiger en trager gaat, maar... 

Tomas:  Nee, ’t gaat toch net trager in de stad? 
Linde:  Ja ik weet et niet... 
Tomas:  Lijkt mij logisch... 
Linde:  Maar daar is meer verkeer, ge zou denken meer verkeer, meer risico 

op een ongeval... 
Tomas:  Ja ma te veel verkeer waardoor et niet altijd... Je kan botsen, maar 

aan de duizelingwekkende snelheid van 3 per uur. 
Linde:  ’t Eeft vooral te maken dus met bewustwording en snelheid, zoals 

gij  zegt, maar ook met de infrastructuur en de aangepaste wegen 
omdat daar blijkbaar daar al ’s een put zit in de weg.  

Tomas:  Ah ja, oké.  
Linde:  En dan is et ook nog crisis, Tomas. Euh dus we kunnen bepaalde 

dingen niet betalen en dan gaan we die gewoon stelen. Sowieso 
wordt alcohol et meest van al gestolen en schoonheid- en 
verzorgingsmaatregelen euh... maatregelen, excuseer producten 
bedoel ik en parfums en zo en scheermesjes en DVD’s en CD’s. 
Dure dingen, maar nu ook meer en meer, en dad is een nieuwe 
trend, biefstuk. En heel ander lekker vlees en vis en euh 
zeevruchten. Dad is een nieuwe trend  in dievenland. Straf is ook 
dat et niet alleen maar de boefjes en de kleptomanen zijn die stelen, 
maar ook de middenklasse, wij dus... 

Tomas:  Dus iedereen steelt gewoon, dad is door de crisis. ’t Doet mij 
eigenlijk... Als je eerlijk als ’s iets gestolen hebt, en ‘k wil ’t in dit 
geval gewoon ruim breed opentrekken, dat mag gewoon voor de 
kick geweest zijn, kleptomanisch gesproken, of gewoon omdat je 
dacht van verdomme dat biefstuk ziet er heel lekker uit, maar mijn 
budget is op voor deze maand euh dan zou et heel fijn zijn mocht je 
dat even laten weten. We gaan u nied aangeven, ma ik wil 
gewoon... Alé, hoe heb je dat gedaan?  Niet dat we dat gaan 
promoten, ma hoe heb je dat gedaan? ‘k Ben er wel benieuwd naar... 

Linde:  En wat heb je gestolen? 
Tomas:  Wat heb je gestolen? Et mogen ook gewoon... ’t Mag een doosje 

Smarties zijn ook e. Je mag et gewoon laten weten, we gaan jou niet 

aangeven bij de politie of dat bekend maken of zo, maar ik ben 
gewoon op zoek naar iemand zoals jij en ik die dan al ’s iets 
gestolen heeft. Want ik eb dat nog nooit gedaan omdat ik een 
broekschijter ben. 070/344.044. Stelen dat mag niet, want dad is 
heel stout en dan ben j’ een boef, ma misschien eb je ’t al ’s gedaan 
en dan moet je ’t maar even laten weten. 070/344.044. 

 
Tomas:  Heel goeiemorgen, hartelijk welkom. ’t Is 10 november en er is 

precies al een kleptomaan die nu al aan et bellen is. 
Linde:  Misschien moet je wel z’n stem vervormen.  
Tomas:  Ah ja, een stemvervorming, oe doen we dat ook alweer? Op die 

manier. Hallo.  
Luisteraar:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Ah, mijn stem is ook vervormd. Zotjes, wacht, ‘k ga ’t zo doen. 

Goeiemorgen. 
Luisteraar:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Ah da ’s beter. U bent een dief? 
Luisteraar:  Ja.  
Tomas:  Juist, euh wat eb je gestolen als ik dat mag vragen? 
Luisteraar:  Een vlieg. 
Tomas:  Een vlieg? Serieus vergaand. Waar eb je die gestolen?  
Luisteraar:  Van een meisje.  
Tomas:  Een meisje aar vlieg gestolen en heb je die dan klaargemaakt of wat 

heb je daarmee gedaan? 
Luisteraar:  Nee, ‘k heb da gewoon verwijderd. 
Tomas:  Verwijderd? Ah ja, oké, da ’s euh da ’s vriendelijk en iedereen 

tevree nu? 
Luisteraar:  Wie? 
Tomas:  Gij , ik, dat meisje? 
Luisteraar:  Oh, ‘k zat ier bijna op nen otto, da ’s... 
Tomas:  Was dad een claxonneke der door? 
Luisteraar:  Ja amai.  
Tomas:  Jongens, we gaan geen brokken maken, oké? 
Luisteraar:  Nee, geen brokken maken. 
Tomas:  Ja, we zoeken dus mensen die iets gestolen hebben, geen mensen die 

een gevaar zijn op de weg. Wel bedankt. Daag. 
Luisteraar:  Daag.  
 (verkeer) 
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Tomas:  Show Me Love van Robyn S. Euh ‘t is euh crisis, dat weten we 
allemaal. En door de crisis is stelen eigenlijk iets geworden van 
iedereen, daar komt et min of meer op neer. Mensen pikken 
biefstukken, da ’s niet meer gewoon euh een kleptomaan of een 
boefje of zo, iedereen euh bezondigt zich weliswaar aan stelen. Als 
je al ’s gestolen hebt, dan gaan we jou op een zeer anonieme manier 
even aan bod laten komen, daar wil ik wel graag ’s et fijne van 
weten. Hallo goeiemorgen met wie spreek ik? 

Jeroen:  Goeiemorgen, met Jeroen. 
Tomas:  Jeroen, euh da ’s jammer van die anonimiteit nu. Jeroen,  jij ebt al 

’s dingen gestolen. Wat heb je gestolen? 
Jeroen:  Euh ik heb samen med een vriend van mij op Rock Werchter dit 

jaar een hele zak pins gestolen.  
Tomas:  Ah pins, van die badges van Studio Brussel. Dus je hebt onze 

promostand eigenlijk euh geplunderd en gestolen? 
Jeroen:  Ja, ja... 
Tomas:  Ja en was dat ten gevolge van de crisis dat je dacht van ik neem 

gewoon waar ik vind dat ik recht op heb? 
Jeroen:  Nee, ik kreeg er maar eentje.  
Tomas:  Ah ja, oké, je wou gewoon meer. Kijk, Jeroen, ik ben blij dat je in 

alle anonimiteit er even over ebt willen getuigen, we weten jou te 
vinden. Wel bedankt. Hannes heeft ook al iets gestolen, goeiedag 
Hannes. 

Hannes:  Euh de naam is verkeerd. 
Tomas:  Ah sorry, jij heet niet Hannes, hoor, hij heet euh Paul. Euh Paul, 

wad eb jij gestolen?  
Hannes:  Euh heel toevallig en per ongeluk, in de Carrefour, in een kar, lag 

een stuk karton in. Ik had et zelf ook niet gezien, mijn vrouw had de 
kar zelf gevuld en de onderkant ook volledig volgestouwd met euh 
van alles en nog wat. Dus we hebben op de... aan de kassa de kar 
zelf geleegd en gewoon doorgewandeld. 

Tomas:  Dus met de helft van de productjes onbetaald naar buiten gegaan. 
Chic.  

Hannes:  Ik moet wel toegeven, de tweede keer hebben we dat bewust ook 
geprobeerd euh, da ’s ook gelukt en sindsdien zit de broekschijterij 
er wel in en doen we da nie meer. 

Tomas:  Ah oké, ik dacht, sindsdien betalen wij nooit meer in de winkel. 
Nee, oké, ma blij dat je er ook in alle eerlijkheid over hebt weten te 
getuigen, Hannes, euh Paul en euh bedankt daarvoor.  

Hannes:  Geen probleem. 
Tomas:  Daag. Eén over half 8, dit zijn de hoofdpunten. 

(nieuws) 
 
Tomas:  Robbie Williams en Bodies. Een heel erg goeiemorgen. Heel 

goeiemorgen ook, dag Nic Balthasar. 
Nic:  Dag Tomas. 
Tomas:  Nic Balthasar, heb je al ’s iets gestolen in de winkel? Want heel veel 

mensen stelen, tegenwoordig is dat niet iets meer voor schoften of 
kleptomanen, nee, da ’s voor u en ik, da ’s voor alle mensen die euh 
gewoon last hebben van de crisis en graag ’s een biefstuk eten.  

Nic:  Ik heb ooit ’s haar proberen stelen, ma da viel zo op. 
Tomas:  Ah ja. Oké. Euh ja, wad ik me ook afvroeg, Berlijnse Muur, euh 

gisteren is dat herdacht euh de val van de Berlijnse Muur. Angela 
Merkel die zat in aar bad, alé die zat in de sauna op ’t moment dat 
de Berlijnse Muur is gevallen. Weet jij nog waar je zat? 

Nic:  Ik ben daar geweest ongeveer, ietske later. Mijn madam was er de 
dag zelf, maar ik ben...  Iets later was et de Berlinaal. Ik was ooit 
filmjournalist, amper 2 maand later hadden ze toen al eventjes een 
klein festivalletje georganiseerd aan de andere kant en gewoon met 
je accreditatie kon je zo door checkpoint Charlie euh bijvoorbeeld 
de première van Born On The Fourth Of July gaan meemaken voor 
gasten die nog nooit een Hollywoodfilm hadden... 

Tomas:  Amai, dat moet zot geweest zijn. 
Nic:  Dat was niet  te geloven. 
Tomas:  Ma je bent hier eigenlijk voor iets geheel anders en da ’s een 

filmpje dad ik nu al kan bekijken met behulp van de wonderlijke 
techniek en dad is euh de nieuwe film die net af is, The Big Ask 
Again, en die ziet er sfeervol uit. Wad is ook weer precies die Big 
Ask? 

Nic:  Big Ask Again is de opvolger van Big Ask 1, euh filmpje dat we in 
2008 opnamen op et strand van Oostende en deze ebben we ook, ja, 
29 augustus dit jaar opgenomen, toen 12.000 mensen op et strand 
van Oostende... Dat clipje is nu af, waarom nu? Omdat w’ in de 
aanloop zitten van Kopenhagen en daar heeft het alles mee te 
maken. ’t Is een beetje proberen een zelfde soort beweging op gang 
te brengen als toen in Berlijn. Heel veel volk samenbrengen om aan 
politici te zeggen der moet ’s iets veranderen.  
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Tomas:  En ’t ziet er heel, heel erg mooi uit. Ik zie hier allemaal vrolijke, 
zonnige mensen op en neer dansen, je zou denken heerlijk, de 
klimaatopwarming, laat et maar schijnen die zon, maar euh did is 
uiteraard niet de bedoeling. Et filmpje is er nu, et is een heel mooi 
filmpje, maar hoe en wanneer gaan we ’t filmpje nu kunnen zien 
concreet? 
Nic: Wel, vanaf vandaag wordt et op de wereld losgelaten, 
vanavond bijvoorbeeld op ongeveer alle televisiezenders bij ons, 
vanaf morgen in de bioscoop en vanaf volgende week zelfs in 3D in 
alle Kinepolisbioscopen. Maar de bedoeling is eigenlijk ook om et 
wereldwijd te gaan verspreiden.’t Is nu al vertaald in 20 talen, want 
wij in Vlaanderen en Wallonië, België dus e, voor zolang we dat 
hebben, zijn eigenlijk al redelijk een beetje wakker aan et worden. 
Et vreemde is, in landen waar ze er soms nog net iets meer last van 
hebben, dat de bevolking daar toch nog in dat stadium zit van owow, 
de flauwe grapjes die wij altijd hebben gemaakt over alé d’ 
Ollanders zijn we dan tenminste kwijt, euh... Et is ook echt 
belangrijk dat onze bevolking misschien ook ja, teken geeft aan de 
rest van de bevolking. Wij kunnen hier wel nog iets aan doen en wel 
door bijvoorbeeld politici in Kopenhagen te zeggen van gasten, wij 
horen dat ’t op mislukken staat, maar failure is not an option, wij 
zijn et daar niet mee eens. 

Tomas:  Ja... Wat kunnen we doen behalve dan echt enorm aandachtig naar 
et filmpje kijken en dat zoveel mogelijk aan iedereen zeggen van 
der is een heel tof filmpje dat iedereen hoort gezien te hebben. Wat 
kan er nog meer gedaan worden? 

Nic:  Wel, ’t idee inderdaad van The Big Ask was inderdaad ten eerste zo 
een beetje nieuw soort betoging, e. Eigenlijk ‘s 12.000 man niet op 
straat, maar op strand en dan een nieuwe betoging. Vandaag zijn er 
digitale straten e, Facebook, Twitter, mail, dus daar sharen zoveel 
als je kan, klikken zo snel als je vingers et willen doen, ook zeker 
naar je buitenlandse contacten en op die manier butterfly effect laten 
wapperen. Maar dan ebben we ook schaamteloos jullie idee 
gekopieerd van de Eternal Moonwalk, weet je nog wel. 

Tomas:  Ja, toen Michael Jackson is komen te gaan, ebben we een heel, heel 
lange moonwalk van over de hele wereld gemaakt. 

Nic:  Precies en dat was zo’n cool idee dat we dachten euh zullen we dat 
’s stelen. Voor alle mensen die toen en vandaag hoor ik dat nog 
altijd, zeiden van ah we waren er zo graag bij geweest want ook wij 

lopen met dat gevoel van ik wil wel ’s iets doen en ik weet niet wat 
en dansen lijkt mij nog wel leuk. Wel, dans gewoon met je 
collega’s, met je scoutsgroep, met je klas, met je school, film dat, 
liefst op de tonen van Magnificent, het lied van U2, rechten 
vrijgegeven aan ons door Bono, load dat op die site 
dancefortheclimate.org en wij tellen op. Wij kijken oeveel mensen 
doen er mee in die wereldwijde danspetitie en ja ’t is misschien een 
stoem idee, naïef, megalomaan gedacht dat we binnen een kleine 
maand, als Kopenhagen start, dad ik nog ’s een filmpje kan maken 
waar ongeveer een miljoen Chinezen, Portugezen, Amerikanen en 
Vlamingen mee zijn aan et dansen for the climate. 

Tomas:  Dat zou absoluut fantastisch zijn natuurlijk. ’t Zou ook leuk zijn... 
Stel dat Bono zelf er een danske tussen durft steken. Hij heeft de 
rechten al gegeven van Magnificent, wat fantastisch is natuurlijk... 

Nic:  Ja, die mensen dus nu in Berlijn... W’ ebben toen 3 maand achter 
z’n veren gezeten om em eigenlijk gewoon te vinden en op ’t 
moment da we hem hadden gevonden, zei die eigenlijk redelijk snel 
j’. Eigenlijk één dag nadat Daan had gezegd van oké, fantastisch, 
jullie mogen mijn muziek ook rechten euh gebruiken, waarvoor ook 
nog ’s merci. Daan, you’re second to Bono, daar moet je mee 
kunnen leven en dat kon ij. Euh vandaag zijn we natuurlijk weer 
achter Bono aan et zitten om te vragen ebt ge ’t clipken al gezien en 
wil je ’s zeggen... Euh ja we zullen ’t misschien ook ’s tonen in ’t 
Koning Boudewijnstadion als we afkomen volgend jaar, da zou wel 
’s cool zijn e.  

Tomas:  Ja, da zou fantastisch zijn e. Ma ondertussen gewoon dansformaties, 
dat hebben we nodig. Dancefortheclimate.org, daar kan je gewoon 
euh je filmpje posten en jij zet dat allemaal godganse dagen mooi 
aan mekaar, één grote moonwalk van de klimaatdansende mensen 
op Magnificent van U2. Ik hoop dad et echt lukt en euh ik ga in elk 
geval ook vanavond kijken want ’t is vanavond euh overal, overal te 
zien na et nieuws van 7 uur op Eén bijvoorbeeld. De mooie film die 
nu gemaakt is, euh et filmpje naar aanleiding van de Big Ask Again. 
Nic, euh, ik hoop dat we niets vergeten zijn, ik hoop dat iedereen 
meedanst. 

Nic:  Nee, als ik jullie nog ’s mag bedanken, want Studio Brussel heeft 
toch ook opgeroepen, daardoor waren die 12.000 enthousiaste 
mensen daar. 
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Tomas:  Oké, we gaan een danske doen e. We gaan et goeie voorbeeld 
geven, natuurlijk, ’t zal wel zijn.  

Nic:  Steek Magnificent op ier. 
Tomas:  Oké, heel wel bedankt Nic Balthasar. Eerst en vooral is er ook een 

Jukebox. Drop The Pilot, did is Joan Armatrading, dat we ’t nog 
mogen meemaken. Of deze kan je ook kiezen, oh vind ik een heel 
schoon, the Motors en Airport, zeer goed voor de 
klimaatopwarming. Of Don Henley, Boys Of Summer. ’t Is aan 
jullie, kies er eentje uit.   

 (verkeer) 
 
Tomas:  Hallo, goeiemorgen, wie ben jij? 
Sam:  Ik ben Sam.  
Tomas:  Dag Sam. Sam, 3 platen zitten in de Jukebox. Ik vind ze eigenlijk 

alle 3 heel mooi, maar euh ik ben dan ook niet degene die moet 
kiezen. Jij mag kiezen tussen Joan Armatrading en Drop The Pilot, 
Motors met Airport of de geweldige Don Henley met Boys Of 
Summer. Sam, wat wil je ’t liefst van al horen?  

Sam:  Ja, doe maar Don Henley met de Boys Of Summer voor mij. 
Tomas:  Ja, waarom die keuze? 
Sam:  Wel een paar jaar geleden was ik op reis in de States en toen was ik 

helemaal alleen ’s ochtends vroeg bij de zonsopgang over the Seven 
Miles Bridge, da nummer speelde op de radio toen ik een paar 
dolfijnen langs mij in de oceaan zag en da was een fantastische 
ervaring gewoon.  

Tomas:  Zeg, wad een mooie sfeerzetting is me dat, Sam. Dat vind ik een 
ijzersterke reden om Don Henley nog ’s te draaien.  

Sam:  Awel en ik zal ’t vollen bak opzetten ier.  
Tomas:  Da ’s goed, heel bedankt voor de fijne keuze. Sam, geniet er van, 

did is Boys Of Summer van Don Henley. Dag Sam. 
Sam:  Daag.  
 (verkeer) 
 
Tomas:  Klopt, ma ’t is ook een beetje vrijdag want morgen is ’t 11 

november en dus eigenlijk een beetje weekend en dan is et 
donderdag terug maandag en ik hoop dat u kan volgen, heel 
goeiemorgen, hartelijk welkom.  

 

Tomas:  I’m Gonna Go My Way van Lenny Krevitz. Heel goeiemorgen. 
Vandaag wordt Ennio Morricone 81 jaar en dat moet natuurlijk 
gevierd worden med een mooi cadeau. Morricone is een componist 
uit euh Italië die muziek eeft gemaakt voor meer dan 500 films en 
televisieserieus. Euh voor Few Dollars More, Once Upon A Time In 
America, The Untouchables, en ga zo maar door en daarom spelen 
we vandaag de Morrico-ja of Morrico-nee quiz. Vrij vertaald, welk 
van de volgende stukjes filmmuziek is niet van Ennio Morricone? 
Sms, als je dat denkt te weten naar 3123 Morricone gevolgd door et 
nummer van je keuze en dus naar 3123. Is et bijvoorbeeld A? Als je 
denkt dat dit niet van Morricone is, dan sms je dus naar 3123 
Morricone A en dan kan je ’n heel mooie prijs winnen. Of misschien 
denk je wel et is B? Of als je denkt van nee did is et toch niet, dan 
moet et ongetwijfeld C zijn.  

 
Tomas:  Staat op de Bel 2005-2009 Box en euh begrijpelijk uiteraard. 

Hammerhead van A Brand. Morgen zeker luisteren naar Bel 2000. 
Dan gaan we eindelijk weten welke Belgische band hét nummer van 
de afgelopen 10 jaar heeft gemaakt. Vanaf 10 uur al want morgen is 
et feestdag en euh Stijn Van De Voorde en Roos Van Acker die 
zullen op post zijn vanaf 10 uur voor Bel 2000. Ondertussen waren 
we ook met een beenharde quiz bezig en dat komt omdat Ennio 
Morricone vandaag 81 is geworden. De beenharde Morrico-ja, 
Morrico-nee quiz waarbij de opdracht luidt herken et nummer dat 
niet van Ennio Morricone is. Niet gemakkelijk maar wie niet waagt, 
niet wint natuurlijk. Een goeiemorgen. Met wie spreek ik? 

Stefaan:  Goeiemorgen. Met Stefaan. 
Tomas:  Beste Stefaan, euh j’ ad 3 mogelijkheden, A, B of C. Welk nummer 

is volgens jou niet van de hand van de geweldige Ennio Morricone?  
Stefaan:  Zeker en vast C.  
Tomas:  Laten we even luisteren. Heel heel straf Stefaan, inderdaad, et was 

niet van Ennio Morricone. Weet je dan ook van wie et dan wel is? 
Stefaan:  Euh nee. 
Tomas:  Et is van de Raggende Mannen. En de titel van et lied is Poep In Je 

Hoofd. Gefeliciteerd, j’ ebt een euh CD gewonnen van Ennio 
Morricone. ‘k Weet niet of je fan bent? 

Stefaan:  Fantastisch. Voor mijn collectie, echt waar. 
Tomas:  Voila sè, daar op alle hits, omdat jij een Morricone-kenner bent en 

dat mag je nu ook wel kenbaar maken med een CD die binnenkort 
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heel jouw buurt uitkomt. Gefeliciteerd Stefaan en euh maak er een 
heel mooie dag nog van.  

Stefaan:  Ja bedankt.  
Tomas:  Stefaan, ‘k eb nog geweldig nieuws want... Goeiemorgen Linde, wat 

staat er in de boekskes? J’ ebt ze allemaal bij je liggen, even kijken, 
ik zet mij schrap en dan mag je beginnen met een aardig overzicht. 
Met welk boekske beginnen we vandaag? 

Linde:  Dag Allemaal. Daarin staat Laura Lynn met de volgende kop Laura 
Lynn probeert sinds 4 maanden... 

Tomas:  ... Laura Lynn probeert sinds 4 maanden huppeldepup premier van 
van dinge euh president van Europa... 

Linde:  Nee. 
Tomas:  Nee euh een stijfgoeie zangeres. Nee, ‘k weet niet Linde. 
Linde:  Zwanger. Ze wil heel graag euh mama worden en z’ is daar euh 

intensief mee bezig. Z’ eeft een euh openhartig gesprek gehad 
daarover met Dag Allemaal. Ze hoopt dat als ze zwanger geraakt 
niet te veel verdikt zegt ze en ze hoopt ook dat ze niet teleurgesteld 
zal zijn als et een jongen is want ze wil per se een meisje. 

Tomas:  Oei, ook dat nog. Oké. 
Linde:  Topkok Sergio Herman staat in Story samen met zijn lief Ellemieke. 

Hij zegt et volgende Ellemieke is mijn echte passie, ze heeft mijn 
hart veroverd met een ... 

Tomas:  ... Bijl? 
Linde:  Nee. 
Tomas:  Een stevig doorbakken fricandeau? 
Linde:  Nee... 
Tomas:  Maar ik zit in de buurt, zeg et gewoon. 
Linde:  ’t Is pasta. ’t Was ook eten, pasta. Ja, zij kan blijkbaar ook wel 

behoorlijk goed koken en z’ eeft dus zo ’t hartje van haar man 
gewonnen. 

Tomas:  ’t Moet goeie pasta zijn, proficiat. 
Linde:  Met mijn .... is alles oké, dank u. ’t Is een quote van Lady Gaga, als 

et je kan helpen. 
Tomas:  Met mijn euh bomma, met mijn kapsel, met mijn cyclus, met mijn 

bloedspiegel, met mijn gehoor? Nee, ‘k weet et niet. 
Linde:  Met mijn ezellul. Ja, P kon een exclusief telefonisch interview doen 

euh met Lady Gaga. Ze zou in een Britse show gezegd hebben dat 
ze een ezellul had.  Daar wordt gezegd dat ze misschien wel een 
man zou zijn. Euh P vroeg haar daar naar en hoe et daar mee was en 

aar antwoord was heel goed, dank u, lang en sterk. P stelde volgens 
Lady Gaga daarna nog iets te veel seksueel getinte vragen en op een 
bepaald moment heeft ze gezegd als je nu nog één vraag over seks 
gaat stellen, dan gooi ik de hoorn neer.  

Tomas:  Ja en terecht e, want zij heeft et zelf nooit over seks ook. 
Linde:  En dan nog een laatste, om et af te leren. Els Ollaerts staat in Dag 

Allemaal. 
Tomas:  Wacht, Els Ollaerts, wie is dat nu weeral? 
Linde:  Dad is Annemie, van Witse.  
Tomas:  Ah ja. Ja, ik zie ze voor mij. Et lief van Witse.  
Linde:  Ze zegt in Dag Allemaal Hubert Damen heeft me.... gegeven.  
Tomas:  Ja, één kleurspoeling te veel. Wat een roshooi is me dat zeg. 
Linde:  Zeg.  
Tomas:  Nee, ik weet niet, die eeft me syfilis, gonorroe... Euh wad ebben ze 

? Sabelvuur euh... Nee, kweet et niet... 
Linde:  Nee, gewoon een dikke kus, Tomas.   
Tomas:  Ah sympathiekskes. 
Linde:  Ja want Els gaat weg uit Witse. Da ’s ’t eerste wat ik er van hoor. Ja 

ze verlaat de reeks met pijn in et hart. Aar  laatste draaidag was 
ontzettend emotioneel, maar ja, aar contract loopt af en euh aar rol 
was uitverteld, maar ja een dikke kus van Witse.  

 
Tomas:  Over de ganse lijn weer stijfaangrijpend, et overzicht van de 

boekskes. Dank je wel Linde, het overzicht van hoe het onderweg 
gaat nu.  

 (verkeer) 
 
Tomas:  Het blijft echt een heel moeilijke keuze natuurlijk want dit is ook zo 

een mooi nummer. Rags ’n Run van Admiral Freebee. Ja, dat of 
Absynthe Minded blijft toch wel mijn favoriet met My Heroics, Part 
One. Morgen vanaf 10 uur start Bel 2000 met Stijn Van De Voorde, 
met Roos Van Acker en dan tegen een uur of 2 moeten we weten 
welke Belgische artiest hét nummer van de afgelopen 10 jaar heeft 
geschreven. Het is alf 9, dit zijn de hoofdpunten. 
(nieuws) 

 
Tomas:  Vannamiddag is ze op bezoek bij Siska Schoeters. Skunk Anansie 

gaat er spelen, gaat er een liedje spelen en vanavond ook in de 
Laatste Show, daar gaat ze vast ook muziek maken. Skin van Skunk 
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Anansie. Ja, Malisse en Wickmayer. Vorige week waren ze nog 
geschorst want ze hadden hun wherabouts niet opgegeven. Z’ adden 
dus met andere woorden niet op et juiste moment laten weten waar 
ze op dat moment waren. Vandaag staat in een aantal kranten dat 
Malisse en Wickmayer mogelijk snel weer op de courts zouden 
staan. Excuseer, euh, dokter Kris Goossens heeft destijds het 
systeem van de wherabouts mee uitgewerkt, maar liet toch de 
voorbije weken een beetje een ander geluid horen. Een 
goeiemorgen, dokter Goossens.  

Kris:  Goeiemorgen. 
Tomas:  Eerst zijn ze geschorst, een jaar nog wel, en nu zouden ze terug 

kunnen spelen. Hoe komt dat?  
Kris:  Euh we moeten toch een beetje voorzichtigheid inbouwen in eel 

dees gesprek want dat er een beroep mogelijk is in Lausanne dat 
wisten wij. Dat dat opschortend was vroeger en nu niet meer, dat 
wisten wij ook. En men heeft de mogelijkheid eventueel het beroep 
opschortend te maken. Dus de interpretatie van die tekst is helemaal 
anders als wat die laat uitschijnen in de kranten.  

Tomas:  Wacht, eigenlijk zegt u nu gewoon van euh je kan dat aanvechten, 
ma daar is eigenlijk geen beroep mogelijk tegen die beslissing van 
één jaar schorsing? 

Kris:  U jawel, jawel, u hebt et weeral verkeerd begrepen. 
Tomas:  Ja, sorry, ma ‘k vin ’t ook heel ingewikkeld.  
Kris:  Nee et is niet zo ingewikkeld oor. Ge... Je wordt veroordeeld in 

Vlaanderen en je moet beroep aanvechten in Lausanne. Dat beroep 
werkt niet opschortend, dat staat zo in de wettekst.  

Tomas:  Ja, dus dat doet niet veel. 
Kris:  Ja, dus et kan eigenlijk niet onderbroken worden, die schorsing, 

maar et TAS eeft, en dat wisten wij ook voordien al, de 
mogelijkheid om eventueel et beroep opschortend te maken. Dus ’t 
is niet omda je beroep aantekent dat je automatisch opschorting van 
straf krijgt, zoals et nu blijkbaar gesuggereerd wordt. 

Tomas:  Dus et is afwachten wat et TAS daarover zal euh beslissen. Zij zijn 
uiteindelijk de baas daarover. Maar wat denkt u dan? Zal Yanina 
gewoon de Australian Open spelen bijvoorbeeld? 

Kris:  Ik euh... Als ze ginder beslissen dat dat kan, ga ik dat zeker niet 
aanvechten. Wij gaan de laatste zijn om die mensen tegen te spreken 
natuurlijk. Euh wij hopen dat zelfs, maar euh... 

Tomas:  U heeft et systeem van de whereabouts mee uitgewerkt en eigenlijk 
laat u nu een beetje horen van oké dit was nu ook weer niet de 
bedoeling... 

Kris:  Wel, de bedoeling was alleszins nie om tegen de whereabouts in te 
gaan e. Euh, de bedoeling was om dopingbestrijding op z’n optimale 
punt te leggen. Dopingbestrijding diende op dopingebruikers te 
pakken en niet om mensen die administratief zaken vergeten van die 
even zwaar te gaan straffen, terwijl ze helemaal niets met doping te 
maken hebben, want daar moeten we nu wel duidelijk et 
onderscheid maken. Dit gaat niet over doping, dit gaat om een 
administratieve vergetelheid, nalatigheid... 

Tomas:  Die duur te staan kan euh...  
Kris:  Wij hadden toentertijd absoluut geen gedacht ervan dat er mensen 

zouden er op 18 maanden er in slagen van 3 keer hun whereabouts 
niet in de vullen, maar ja... 

Tomas:  Maar et gebeurt en ’t is euh...’t Kan enorme gevolgen hebben. Weet 
u hoe et nu gaat met Yanina en met Xavier Malisse op dit moment? 
Eb je ze nog gezien, gesproken? 

Kris:  Ik eb Yanina gisteravond gezien ja. 
Tomas:  En? Oe was et met haar? 
Kris:  Ja, zij is redelijk gebroken moet ik zeggen. Zij is redelijk gelaten 

maar zij is combattief. Alle mogelijkheden die der momenteel open 
zijn pakt ze als hoop, als klein puntje om aar eventueel der bovenop 
te helpen en ze gaat nu 14 dagen et euh een beetje rustig aan doen. 
Ze had er al een blessure die toch moet genezen en euh binnen 14 
dagen begint ze terug te trainen. 

Tomas:  Oké, dokter, doet u alstublieft dan Yanina de groeten van ons want u 
zal ze sneller zien dan wij. Geef haar ook een dikke kus als dat kan, 
of 2, dat mag mogelijk zo ook, u ... 

Kris:  Euh 3 zal dat worden. 
Tomas:  Dad is goed, we maken der 4 van, we doen ’s zot vandaag. Dokter 

Goossens, wel bedankt. Daag. 
Kris:  Daag.  
 
Tomas:  Er is een nieuwe Switch, Greatest Switch en dit staat er op. Linde 

toch, een volledige lat chocola in aar muil, nu net op dit moment, 
komaan. Rythm Is A Dancer van Snap. Ja, we krijgen 
verkeersinformatie met een nogal plakkerig bijsmaakje denk ik.  

 (verkeer) 
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Tomas:  Net voor de liefhebbers van Kai-Mook, da ’s die dolle olifant van de 

Zoo van Antwerpen, dat er een prettige quiz ook van is. En euh ‘k 
weet nie in welke gazet... ’t Zal ’t Laatste Nieuws waarschijnlijk 
zijn. Euh ‘k weet niet. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel spiertjes er 
zitten in de slurf van de euh Kai-Mook de olifant? Wacht dan moet 
je ’t omdraaien, even kijken. Zesduusd. In da slurfke. Echt waar. 
Wacht, wat moet et meest verzorgd worden van de olifant Kai-
Mook? Als je dat wint, dan win je een schel olifantfilet. Z’n 
nageltjes, echt z’n nageltjes moet je het hardst verwennen. 
Interessante quiz allemaal, de kranten staan vol met leuke dingen. 
Did is euh Love Song.  
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TRANSCRIPTIES RADIOPROGRAMMA’S 

Radioprogramma 3: De Ann & Dave Show (MNM) 

Presentatoren: Ann Van Elsen & Dave Peeters 

Radio-uitzending van 15 oktober 2009 

Ann:  Alé, jong. Eel de week wordt ier Ann en Dave gezongen en dan 
staade ier gelijk  ne pineut, ja ja. 

Dave:  Ik kan je zeggen Van Elsen, ‘k heb 3 dagen mijn bakkes moeten 
houden. 

Ann:  ‘k Moet zeggen, ge ziet er 5 kilo lichter uit. 
Dave:  ‘k Ga m’n schade inhalen jongen. Dad is zo’n virus. Dad heb je dan 

in je maag zitten en dat legt je eetlust 3 dagen stil. Da ’s heel 
vreemd. Dus 3 dagen loop je rond met ’t gevoel ik heb hier net 25 
miljoen Bicky Burgers opgegeten, maar et is niet zo, want j’ ebt  
zelfs nog geen wortel op. Beetje soep en dat is het dan. 

Ann:  Dan moete nu vooral heel goed oppassen e. Da ge nu nie denkt van 
ja der is 5 kilo af, nu kunnen we beginnen vreten e.  

Dave:  ‘k Heb al ne Cola-Light gepakt, Van Elsen. Goeiemorgen, we zijn 
vertrokken , eerst die Bouvier... hum hum. Hij is weg. 
Goeiemorgen. 

 
Dave:  Ik zat daar voor tv. Ik denk, ik blijf wat langer op want et is voetbal. 

In Estland. Dick Advocaat. W’ adden gewonnen tegen de Turken 
met 2-0. We dachten, die Esten, daar maken we even américain 
préparé van.  

Ann:  Da ’s ’t probleem. Da beginnen we dan direct te denken e. 
Dave:  Maar, maar, tijdens de rust zit ik daar nietsvermoedend met mijn 

wortelsapje, want meer kon m’n maag nog niet aan. En wie zie ik 
daar van et scherm spatten in een Rode Duiveltruitje dat een beetje 
iets te getailleerd was? Wie denk je? 

Ann:  Goh. Mmm... 
Dave:  Ja. Van Elsen. En ik kon meedoen aan een prijsvraag. Ik moest dan 

weten wat is de bijnaam van Dick Advocaat. Da von ’k wel een 
beetje schlemielig e. De kleine of de grote generaal. Alé jong.  

Ann:  Ja ja ja, en wad is ‘t? Pas op, er zijn er nog veel die ’t verkeerd 
ebben e.  

Dave:  Euh, de grote zeker? Nee, nee, de kleine. Zo meteen de kranten, 
goeiemorgen.  

 
Dave:  Texas en Black Eyed Boy. Ja ja, wat staat er in de kranten, la Ann 

Van Elsen?  
Ann:  Ja, nog heel veel te doen over de plotse dood van wielrenner Frank 

Vandenbroucke. Blijft ons beroeren. Het Nieuwsblad heeft trouwens 
een journalist naar Senegal gestuurd, die et daar allemaal een beetje 
probeert uit te pluizen want daar ter plaatse in Senegal... Ja, zijn ze 
der wel een beetje doofpotachtig over.  

Dave:  Alé, hoe bedoel je? 
Ann:  Ja, ‘k wil maar zeggen, ze zijn karig met informatie, willen eigenlijk 

zo snel mogelijk et hele verhaal vergeten... 
Dave:  Degoutant pandje ook waar hij ligt e? Vergeelde muren, echt zo een 

hut.  
Ann:  Ja, ’t is...’t Zijn bizarre taferelen. En euh de Senegalese politie eeft 

ondertussen wel 3 mensen opgepakt, waaronder de vrouw met wie 
Vandenbroucke ’t laatst gezien is. Volgens et Nieuwsblad is et een 
prostituee die elke avond in één of andere kroeg, discotheek zo wat 
euh op zoek gaat naar blanke mannen met een geweldig dikke 
portefeuille. En die prostituee zou Vandenbroucke hebben laten 
stikken in zijn braaksel, ma tijdens de autopsie zijn der wel geen 
sporen van geweld gevonden.  

Dave:  Ja, die portemonnee. Die kan natuurlijk ook dik zijn van de 
Pixarkaartjes of van de telefoon euh, of de kaartjes van euh... Niet 
alleen geld e. Goed, goed, goed, Dick Advocaat, w’ adden et 
daarover al een beetje. Coach van de Rode Duivels. Na de euforie 
tegen Turkije nu toch weer wel, ja, in zak en as e, want w’ ebben 
weer mè 2-0 verloren tegen de Esten en onzen Dick ad et volgende 
te zeggen: (fragment). Ja Anneke, weet jij wat we missen bij de 
Rode Duivels?  

Ann:  Nee.  
Dave:  Ik wel. (fragment) Ja dad is eel gemakkelijk e, dad is Gunther 

Vanhandenhoven. Roep die man terug op. Goed, euh is er nog 
nieuws?  

Ann:  Euh ja. Der is nog nieuws want dieselrijders, die zijn nie content 
natuurlijk.  
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Dave:  Goh, ik zijn  nie content ze, goh goh.  
Ann:  Nee, helemaal nie content met de regering. Eigenlijk zelfs kwaad op 

de regering Van Rompuy omdat die de dieselrijders bedriegt. Aan 
de ene kant promoot de regering dieselwagens via de CO2premie 
maar langs de andere kant verhogen ze dan weer de accijnzen op 
diesel. En de communicatiespecialisten zijn wel in de kranten onder 
de indruk van de makke speech die onze premier gaf. Nu, ‘k eb er 
een paar stukjes van gezien. Ik vond dat helemaal niet zo mak, maar 
ze verwijten hem nu, die communicatiespecialisten, dad et niet echt 
zo hip was, dat ij  veel te... Ja, te oubollige woorden en zo gebruikte. 
Ik vond... Da straalde net rust uit, zo de rust die we nodig hebben in 
de chaos van vandaag.  

Dave:  Dat komt gewoon omdat die vroeger e... die Van Rompuy, vroeger 
met euh met Kris Peeters... ging die altijd zo in de benzinetank van 
de collega-politici gingen die suiker gieten en meneer Peeters: 
(fragment) Zie je wel, da ’s altijd, altijd ’t zelfde met die mannen e. 
Guitig, guitig, guitig, maar als ’t er op aan komt, ook wel hard 
werken natuurlijk. Goed, er is ook nog nieuws over Flurk het 
hangbuikzwijn van 100 kilo dat niet langer bij Alexandra in haar 
sociaal appartement van enkele vierkante meter kan blijven want 
euh een zeker meneer Eelen euh zou et ook willen adopteren. Et zou 
kunnen uitwijken naar Limburg of naar Sint-Job, die arme Flurk, 
want ze willen een mooie toekomst voor euh Flurk. Ja, dan gaat ie 
wel iedere dag z’n bodylotionmassage moeten missen. 

Ann:  Ja, ons Flurkske. Flurkske gaa moeten opletten e. Want euh, vanaf 
vandaag...  

Dave:  Ah. Da ’s juust jong.  
Ann:  Ja, ja, ’t jachtseizoen is helemaal geopend. 
Dave:  En wie heeft er al wild gegeten zou je denken? Niet ik, niet Dick 

Advocaat.  
Ann:  Nee,  nee, gij ebt alleen maar wortelen geten, da klopt.  
Dave:  Niet Gunther Van Handenhoven. Niet euh... 
Ann:  Niet Bart De Wever. 
Dave:  Niet Veronique De Cock. 
Ann:  Jawel, jawel, Veronique De Cock wel. Want die was er ook bij. 

Amai zeg.  
Dave:  Jij ook e? Bij VT4. Hoe was et?  
Ann:  Ja, gisterenavond hebben wij chef-kok Vicky Geunes, die je wel 

kent van ’t sterrenrestaurant ‘t Zilte in Mol, die is komen koken en 

wij hebben daar in primeur een stukje wild voorgeschoteld 
gekregen. Nu, op zich, ik vind da wel lekker, ma toch ’t is met een 
dubbel gevoel e, want die jacht... Ik eet graag een stukske vlees e, 
een koteletje en zo, ‘k vind dad echt lekker... 

Dave:  Laat daar geen misverstand over bestaan e. 
Ann:  Nee, laat daar alstublieft... Ik ben geen wortel en ik eet nie alleen 

wortels en ik ben zeker ook geen konijn maar alé, zo ’t 
jachtseizoen... Nu, ja, voor op te eten, ça va nog, ma kende da zo 
van die mannen mè Schots geruite broeken aan die gaan jagen puur 
om ’t ding mee naar uis te pakken en om da op te zetten, da moe ’k 
nie weten ze.  

Dave:  Nee, oké, heb jij zelf ooit nog ’s een stukske wild zien vliegen? Of 
vroeger was ’t altijd met de auto tegen een fazant rijden, de koffer in 
en zelf bakken. 3322, laat ’s weten, gebeurt dat nog? Want ik dacht 
dat et alleen gebeurde toen de dieren nog spraken. 

 
Ann:  Ja, sinds vandaag is et jachtseizoen officieel geopend en wij waren 

ier daarnet aan ’t discussiëren e van et jachtseizoen, kan da nu, kan 
da nie? En ook regelmatig kom et ne keer voor, ge rijdt iets aan en 
wat doe je ermee? Sleur je dat dan in de koffer en eet je nadien dat 
op? Of hoe zit het precies? Peter, goeiemorgen. Heb jij al zo’n dier 
kapot gereden en opgegeten?  

Dave:  Van Elsen, respect e jong. 
Ann:  Ja nee, sorry, ’t is vroeg en dan ben ‘k nie zo tactisch, Peter. Dus 

noem gewoon een kat een kat en een hert een hert.  
Peter:  Spijtig genoeg wel, nen haas. 
Ann:  Oei.  
Peter:  Nen haas, ne keer eel vroeg in den morgend.  
Ann:  En ’t was per ongeluk? Ja natuurlijk. 
Peter:  Ja, natuurlijk, zeker en vast. 
Ann:  En wa heb je dan gedaan? Je bent gestopt, uitgestapt? 
Peter:  Ik ben gestopt en dan eerst gaan kijken en ‘k eb die vanachter in de 

camionette gezwierd, want da was ja... Ik werkte voor iemand en 
mijne baas ging die dan wel opeten e.  

Dave:  Peter, je vergeet iets. Je zag die haas nog ademen en je hebt die dan 
ne stamp bijgegeven. 

Peter:  Nee, nee, toch nie echt, ‘k was er echt zeker van. 
Ann:  Ebde zijne pols genomen?  
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Peter:  Ja en ik hoorde dan lawaai vanachter in de camionette, die bleek nog 
te leven.  

Ann:  Ja ma ja, Peter, jongen. Ge moet daar dan mee naar den den den, oe 
noemt da? Den dierenarts en nie mee naar de baas.  

Peter:  Nee nee, rechtstreeks naar den baas en we hebben dan geprobeerd 
om den hond de klus laten te klaren ma... 

Ann:  Alé jongens, in plaats van ne keer proberen te reanimeren, mond-
op-mond, hartmassage, weet ekik et veel. 

Peter:  Nee, die is de camionette ingesproken en los ’t stad ingelopen dus 
da ’s ne stadshaas geworden. Nooit meer gezien 

Ann:  Ah oké, ma ij  is wel gered uiteindelijk uit de klauwen van jouw 
baas, da wel.  

Peter:  Ja ja, vollen bak gered, ij zal wel ergens in de stad een vriendinneke 
gevonden hebben.. 

Ann:  Ja nee, die is daarna omvergereden door een bus.  
Dave:  Was em lekker, Peter? 
Peter:  Nee, want ikzelf eet da nie graag, ma diene ebben we nie geproefd e.  
Dave:  Oké, bedankt Peter voor jouw verhaal, goeiemorgen nog e. Nog kort 

even kijken wat we allemaal zien. Mensen hebben ook een fazant 
een stoot gegeven aan 80 kilometer per uur, gestopt, ik wou hem 
meedoen zegt ie, maar de fazant recht in z’n nek, ik verschoot mij 
een bult en ben weer vlug weggereden. Kenneth zegt dat. Is de jacht 
op Ann ook open? Ik denk et niet, die jacht is gesloten en euh... 

Ann:  Ja, en die jacht is natuurbehoud, ma is dad echt zo? 
Dave:  Ja, blijkbaar wel e. 
Ann:  Ja, oké, ik begrijp de dinge wel, maar, ja, oeveel herten worden er zo 

geschoten in een jachtseizoen, zou ‘k nie weten... 
Dave:  Dad is de vraag van de dag. Vrienden, weet jij hoeveel herten er 

geschoten worden tijdens het jachtseizoen? Maak Van Elsen 
helemaal blij en los dat op. Ben jij een boswachter of eerder een 
hertenaanbidder of gewoon een sympathisant met goede manieren? 
3322. Goeiemorgen.  

 
Dave:  Ja, haha, Ann is al geschoten zegt iemand. Goed en een aantal 

mensen willen ons in contact brengen met boswachters, met 
notarissen voor de vraag van de dag van hoeveel herten worden er 
geschoten? We gaan eerst naar de sterren kijken. 

Dave:  We gaan der eentje wakker bellen, Van Elsen. Het is een zwoele 
tante, met een mooi frou-frouke.  

Evy:  Hallo. 
Dave:  Hey baby, ‘k zijn ekik et e. ‘t Is mè Ann en Dave van MNM, de 

ochtendshow.  
Evy:  Ah, oké.  
Dave:  We bellen toch niet ongelegen? 
Evy:  Euh, nee. Ik lig nog een beetje in mijn bed eigenlijk. En ik dacht 

baby baby, wie baby? 
Dave:  Moet de poedel niet pipi doen?  
Evy:  Euh, mijn poedel is eigenlijk een witte kat en die doet da vanzelf, ik 

moet daar niet bij zijn.  
Dave:  Maar we gaan toch even in de sterren kijken voor jou. Je mag kiezen 

algemeen, liefde, werk of gezondheid. 
Evy:  Euh, de grote uitdaging dan maar, de liefde. 
Ann:  Aha, de liefde voor de leeuw. Laat niemand u de les spellen, leeuw, 

op amoureus gebied, u bent de enige die daar expert in is. Hebben 
we hier echt met een expert te maken?  

Evy:  Oh, euh da weet ik niet euh afgaande op mijn privésituatie wellicht 
niet.  

Ann:  Ma is ’t zo wel dat nu heel veel mensen naar jou komen, Evy, van 
goh je moet et zus of je moet et zo of zo ene pakken of zo ene 
vooral niet? Komt zo iedereen z’n mening een beetje verkondigen? 

Evy:  Ja, der is ne groep die dat zo doet en der is nen andere groep die 
gewoon der niet durft over spreken denk ik euh, die het onderwerp 
zo gigantisch hard en heel opvallend vermijdt, dus da ’s ook wel 
best grappig hoor.  

Dave:  Komt er wel ’s iemand af die vraagt of de vacature nog openstaand 
is? 

Evy:  Ja en der komen zelfs soms vacatures via mail binnen. Ook heel 
grappig, met foto’s en alé, met volledige dossiers dus euh... 

Dave:  Ma zeg, Evy, als je zo op café bent of ergens anders, euh, ben je dan 
eerder et type dat zo semi-zwoel kijkt zo achter zo et hoofdje om je 
schouders heen, dan weer wegkijken of ben jij eerder zo de vrouw 
die ja, die stier met die hoorns toch meteen even moet vastpakken?  

Evy:  Euh, eigenlijk een combinatie van de 2 als ’t even kan. Eerst een 
beetje et spel met de blikken en dan euh... Ne leeuw is wel een hevig 
sterrenbeeld e, dus euh, dan mag er al ne keer in de manen gefoefeld 
worden.  

Dave:  Da kan plezant zijn e. 
Evy:  Amai nog nie. 
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Dave:  Goed, w’ ebben nog algemeen, werk of gezondheid, meisje.  
Evy:  Doe maar euh, algemeen dan... 
Dave:  Er komt een uitdaging op u af die wel wat doorzettingsvermogen 

vereist. Een praatje met iemand uit uw buurt doet goed.  
Evy:  Awel, mijne buurman, waar ik nu woon, die geeft mij altijd potjes 

gelei.  
Dave:  Van rabarber? 
Evy:  Ja, rabarber en wa was ’t ook? Aardbei heb ik al gekregen en hij 

ging mij nu ook een pompoen geven. Dan is ’t misschien met die 
man dat ik een praatje... 

Dave:  Ja ma der staat nieuwe uitdaging, wat zou dat kunnen zijn? Je gaat 
toch niet naar de VTM e?  

Evy:  Nee nee, ik voel mij nog altijd heel goed in mijn vel bij het huis van 
vertrouwen, bij de VRT. 

Dave:  Ja, ma komen er nieuwe programma’s of zo of nieuwe boeken of 
zo? 

Evy:  Goh, ja, nieuwe boeken komen der wel aan. Da ’s wel een feit en 
der zijn nog wel een paar dingen ma daar hoor je iets later op et jaar 
wel meer over.  

Dave:  Oké, Start To Evy gaan we binnenkort lezen? 
Ann:  Start To Date Evy? 
Evy:  Voila. 
Dave:  Zeg, je hebt goord wat Goedele heeft gezegd e. Die trekt eigenlijk 

in twijfel dat ze mannen graag ziet, ze wil misschien wel een keer 
veranderen. Heb jij dat ooit overwogen? 

Evy:  Nee, ik ben nogal een die-hard testosteronliefhebster... 
Dave:  Toch wel, dat ruikt zo lekker, die musk e? 
Evy:  Ja, ’t is dad e. Onweerstaanbaar. 
Dave:  Goed, Evy, dan gaan we jou laten snurken, wat je ongetwijfeld niet 

doet. Oké, nog een mooie ochtend e. 
Evy:  Ja, dank u wel. 
Ann:  Slaapwel.  
 
Dave:  Wat waren ze lekker crunchy toen we daar stonden in Wetteren op 

onze E40. Ja we zijn verkocht door zijn blauwe jasje, e Anneke? 
Ann:  Ja, ja, zo eentje, antislip e? Volledig antislip. 
Dave:  Inderdaad en dan gaan we naar onze eigen Sofie Van Der Donkt op 

de nieuwsredactie. Goeiemorgen Sofie, wat ben ik blij dad ik jou 
terug hoor.  

Sofie:  Insgelijks. 
Dave:  Goh, man, gemist dat ik jou heb. Tot één uur vannacht met de 

Herman Van Rompuy zitten debatteren over jou in de Kamer. Of 
ging et dan toch over iets anders? 

(nieuws) 
 
Dave:  W’ ebben daarnet euh Evy Gruyaert gebeld om in de sterren te 

kijken van haar zelve. Iemand zegt ocharme, dat kind zo vroeg 
wakker bellen, die heeft haar schoonheidsslaapje nodig. Alé jong. 

Ann:  Da ’s nie. Die is gewoon altijd even knap. Die eeft niks nodig. 
Dave:  Da ’s onwaarschijnlijk, da ’s de enige echte vrouw, ja, na Van Elsen 

dan... 
Ann:  Nee nee, zeg maar gelijk  da ‘t is.  
Dave:  Die elke dag gewoon, tip top, tip top.  
 
Dave:  Hips Don’t Lie van Shakira. En et angstzweet brak me uit 

vanochtend, want ik las de krant en wat lazen we? De Vlaamse 
Scholierenkoepel is boos. Ze klagen in enkele kranten over een 
gebrek aan discretie en respect bij et medisch schoolonderzoek. Ja, 
dan denk je natuurlijk terug aan zo die afgebladderde bankjes, PMS, 
wachten, wachten, wachten in je onderbroekje... 

Ann:  Goh man, ik vond dad echt zo verschrikkelijk e. Ja, en nu de 
scholieren die vragen zich allemaal af van moet dat eigenlijk? Zo’n 
halve dag in uw onderbroek daar zitten wachten in zo’n koud 
kamertje onder medisch toezicht en dan de leerkrachten die zitten 
daar ook bij e. Vergeet da nie e, die zien u daar ook zo zitten. En 
dan ja, dan begint dad e, med al die testen en op de weegschaal 
gaan staan en dan gooien ze dad ook in de groep en vooral voor de 
iets molligere dames of jongetjes in de klas was dad echt wel een 
moment van schaamte, da was eigenlijk echt heel erg. Dan de 
pollepeltest zo, één pollepel voor et oog houden en dan aflezen. Zo 
die gehoortesten, weete da nog van die tuut tuut tuut? 

Dave:  Ja, ik hoorde dat nooit, nee. 
Ann:  Ma ik had altijd zoveel schrik, ik wist soms nie goe van wa 

bedoelen ze nu? Wa vragen ze nu? Wa willen ze nu zien? Wa moet 
ik nu doen,? Wa moet ik zeggen? En ja, en dan van die urinetest. En 
ja et eerste trauma voor velen denk ik... Het ogenblik dat de dokter 
toch effe in ’t broekje kijkt.  
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Dave:  Ja, inderdaad, maar om toch terug te komen op zo die oorsignalen. 
Weet je wanneer ik et pas hoorde? 

Ann:  Ah nee, wacht, moe kik  et ier effe wa stiller zetten? 
Dave:  Nee, absoluut niet, ik hoorde et pas Ann als ze dit gaven (geluid). 

En wij hadden zo een tussenstuk. Dan moest je hier wachten, een 
lokaal, een tussenstuk waar je je mocht omkleden en aan de andere 
kant wacht dan de dokter en euh bij ons was er altijd een guitige 
rekel bij, die had er niet beter op gevonden, Anneke, dan zo een vies 
boekske mee te nemen en elke jongen die in et tussenstuk zat, 
gooiden ze dat dan onder de deur, dus dan zagen die dat vieze 
boekje, ja... En de natuur deed z’n ding e. 

Ann:  Zeg, ma ‘k eb zo ’s iets gehoord bij jongens... Want ik zat op een 
nonnenschool... meisjesschool, dus ‘k weet alleen maar wa ze bij 
ons deden... Moesten we zo een lijveke, zo een wit hemdje, mè zo’n 
wit bijhorend onderbroekske en dan mochten we geen... als er al 
sprake was van borstvorming... dan mochten we geen bh’tje of zo 
aan doen. Ma hoe ging da bij jongens? Want ik eb toch iets 
gehoord... Ma ‘k ben da nu elemaal vergeten, zo te zien of dat dat 
piemelke wel marcheert... Daar wordt op geklopt of zo? Of ‘k wee 
nie wa... 

Dave:  Nee wij moesten euh zo op de hand blazen e.  
Ann:  En hoe deed jij dat? 
Dave:  Ik blaasde echt zo.. 
Ann:  Over de hand? Aan mij hebben ze zo één keer gevraagd van, ik 

moest keidringend pipi doen en ik durfde da nie goe zeggen want 
we zaten te wachten en da waren ook altijd strenge mensen daar e in 
’t medisch centrum, we moeten zeggen gelijk  da dad is. En ik had 
begrepen da ’k bloed moest laten komen en ik zat daar op da potje 
en ik zeg, da luk mij nie, ‘k eb daar ooit wel ’s van gehoord en ik 
kan et nie en dan is mijn ma de volgenden dag speciaal moeten 
terugrijden mè een potje pis.  

Dave:  Amai.  
 
Dave:  Ja, w’ adden et over PMS, wat je der allemaal kan meemaken. Ann 

die vroeg zich af hoe kijken ze daar hoe het met de jongens zit 
vanonder, of dat allemaal goed marcheert? Ja, z’ ebben daar 
verschillende technieken voor. Je moet op je hand blazen om geen 
liesbreuk of zo vast te stellen, ik denk toch dat et dad is, ben er niet 
allemaal zeker van. En iedereen eeft eigenlijk wel wat herinneringen 

aan de tijd van dat PMS en medisch onderzoek e. Veel mensen 
zeggen ik moet vandaag er naartoe en Yves is er ook. Yves, 
goeiemorgen.  

Yves:  Goeiemorgen. 
Dave:  Wat zit er nog vers in jouw hoofd wat et medisch onderzoek betreft?  
Yves:  Ja, het medisch onderzoek, ik eb ne keer een strafstudie had, want ze 

vroegen aan mij... Ge moest in ’t begin papieren invullen en dan 
moest ge da achteraf verklaren. En ze vroegen aan mij geslacht en ik 
zei nee nee, ‘k leef nog. En da viel zwaar tegen bij die mensen en 
dan moest ge op uw hand blazen en dan blies ik op 5 centimeter 
afstand op mijn hand en ja dan zat et er nog ne keer tegen. 

Ann:  Ma die gaan der allemaal ma vanuit da ge eigenlijk als jong gastje 
of zelfs bijna kind da je weet wa da je allemaal moet doen ma da is 
toch nie zo e. 

Yves:  Nee zeker nie, zeker nie. We moesten in Leuven naar ’t ziekenhuis 
gaan en zo’n heel ouwe non en ja ge had sowieso al schrik om daar 
naartoe te gaan e.  

Dave:  Alé jong, echt of wa? Je had nog nooit van een deodorant gehoord?  
Yves:  Ik denk et nie nee.  
Dave:  Alé jong en zeg dat nog ’s van dat geslaagd? Ah, geslacht bedoel je.  
Ann:  Ja ja ja ja. Ma was dad een grapje Yves of was dad een oprechte 

vergissing?  
Yves:  Da was een grapke.  
Ann:  Ah, ma ja, ze kon er nie mee lachen, die non? 
Yves:  Nee en dan vroegen ze ook geboorteplaats en dan zei ik bij de mama 

en dan zat et er ook weer zwaar tegen.  
Dave:  Ja voila, Yveske, Yveske, jij bent een man naar mijn hart oor. Ik 

denk dat et met jou fijn pintelieren zou zijn. Goed, Yves, nog een 
hele mooie ochtend e.  

Yves:  ’t Zelfde voor jullie. Daag.  
 
Dave:  Ja, komt natuurlijk uit Van Vlees En Bloed, en wat wil et toeval? 

Morgen is de DVD-box eindelijk te koop bij de betere Keurslager. 
MNM.be, want de Joepie komt ook langs.  

Ann:  Ja, en de Joepie, die heeft iets op zijn hoofd. Iets waarmee hij in de 
tijd nog de bospoeper betrapt eeft dus op die manier gaat ie kunnen 
vaststellen alles wat hier gebeurt in de MNM-studio.  

Dave:  Kom er alles over te weten, morgen in de ochtend, in de Ann en 
Dave Show, want we geven z’ ook weg.  
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Dave:  Geweldig goeiemorgen, het is 5 minuten over 7, ’t is 

donderdagochtend, jawel, jawel, jawel, de virussen zijn uit ons lijf. 
We zijn terug en dad ebben we gevierd met een lekker stukje wild. 
Ja want et jachtseizoen is geopend. En iemand anders op deze 
vroege ochtend had dat ook gedaan want die had een aanrijding had 
med een stukske wild en da was een beetje een triestig verhaal. Ja, 
Anneke Van Elsen barstte hier in tranen uit. Maar ze begon weer te 
glimlachen toen we vrijgezelle Evy Gruyaert aan de lijn kregen. We 
keken in haar sterren en ze lichtte een kleine tip van de sluier in 
verband met hoe je haar et best aanpakt in de jacht. Ja, vul zelf maar 
in. Een hele geweldige goeiemorgen. Zo meteen gaan we de 
verjaardag vieren van een bijzondere dame. Die in hogere sferen af 
en toe vertoeft, want die toch wel een beetje spiritueel, gezond bezig 
is, met mens sana in corpore sano. Staat ook in et schild van 
Anderlecht, een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Goeiemorgen.  

 
Dave:  Yeah van Usher. Anneke, er ligt me nu toch al iets heel lang op de 

lever. 
Ann: Oei oei oei. Een beetje ganzenpastei?  

Dave:  Nee, weet je wat? Anneke, oh, ik ben blij da ‘k ier terug ben.  
Ann:  Ik eb dad ooit nog geplaybackt e.  
Dave:  Ja? Ik ook, ik ook. Door De Wind en dan euh van de zomer die nog 

nooit zo mooi was, nooit zo mooi geweest.  
Ann:  Ah, ik Door De Wind, ma ik mocht... Ik moest Stef Bos zijn toen.  
Dave:  Ja, ik niet, ik was Ingeborg. Heel goeiemorgen Ingeborg. 
Ingeborg:  Heel goeiemorgen. 
Dave:  En van harte gefeliciteerd. 
Ingeborg:  Dank je wel. 
Dave:  Hoeveel lentes zijn er ondertussen in jouw leven? 
Ingeborg:  Et zijn ondertussen zomers, 43 zomers.  
Dave:  Maar ik denk dat je je nog nooit zo goed en uitgerust hebt gevoeld 

als die laatste jaren e? 
Ingeborg:  Euh, ’t is te zeggen... Mijn leven is inderdaad geëvolueerd naar meer 

rust, maar ik heb de voorbije jaren toch wel heel hard gewerkt aan 
m’n droom hoor. 

Dave:  Ja, tuurlijk tuurlijk, ma ‘k bedoel zo qua state of mind e? 

Ingeborg:  Ja ja, de innerlijke vrede is toch groter en dieper geworden met de 
jaren.  

Ann:  Ja, dan ben je... Jij bent echt, Ingeborg, jij bent voor mij et rolmodel, 
type voorbeeld helemaal zen, en echt waar, wij moeten dad ier 
dringend ’s leren. Kan je zo ’s nie een les of een cursus, of ik weet 
nie wa komen geven want euh ier is ’t toch wel euh... Oe doe je 
dat? Sta je elke ochtend om 4 uur ’s nachts op? 

Ingeborg:  Nee, ik eb een periode had hoor, da ‘k heel strikt was euh met 
oefeningen elke dag opnieuw... Dad is op dit moment anders, omdat 
m’n leven nu één oefening is, dan moet ik er nie meer vroeger voor 
opstaan. Ma wad ik merk bijvoorbeeld, nu op zich, in dit gesprek is 
er nu zoiets doef doef doef. 

Ann:  Ja, moet et wa harder? 
Dave:  Moeten we ’t harder zetten? 
Ingeborg:  Nee. 
Dave:  Wacht, we gaan even experimenteren, we hebben misschien iets 

anders vo jou, wacht e Ingeborg, wat dacht je van deze? Da ’s toch 
direct een beetje meer agrarisch e? 

Ingeborg:  Ja nee, dad is ’t ook nie hoor, dad is ’t ook nie. 
Dave:  Alé jong.  
Ingeborg:  Nee, weet je, et is echt... Als je nu zoiets hebt van ik wil meer zen 

zijn, dan zou ‘k me echt meer omringen met andere tonen en 
klanken en trillingen want als je de hele tijd dit op de achtergrond 
hebt of iets anders euh... 

Ann:  Zo meer van die natuurgeluiden of van die hogere engelengeluidjes? 
Dave:  Wacht nog eentje proberen, wacht e.  
Ingeborg:  Ja probeer nog een keer want... 
Dave:  Kijk, de zon die opkomt, vogeltjes... 
Ingeborg:  Da ’s wat Disney e?  
Ann:  Ja, Lion King komt nu de wei ingelopen.  
Dave:  Mickey Mouse komt ook binnen met een Magnum in de hand...  
Ann:  Oké Ingeborg, even terug over jouw verjaardag e. Oe ga je ’t vieren 

vandaag? 
Ingeborg:  Wel, ik eb euh aan m’n man gevraagd... Want hij zou de hele dag 

regelen, want ‘k eb eigenlijk een leeg agenda gemaakt vandaag 
omda m’n agenda echt in deze tijd, met de nieuwe CD die eraan 
komt, nogal vol zit. Euh, dus ik eb een zee van tijd besteld. Dus op 
zich ken ik, net als iedere westerling, et gevoel van geef mij vandaag 
een zee van tijd. En dad is dus ruimte maken, leegtes maken, niet 
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alles volproppen altijd. Euh ja werkelijke kwaliteit in de ontmoeting 
en een gesprek met elkaar, die dingen wil ik echt ten volle van 
genieten vandaag.  

Dave:  Goh euh Ingeborg, echt waar e, euh dad is zo ontspannend als je 
jouw stem in de oren hoort. 

Ingeborg:  Is ’t waar? Ma ik lig nog in m’n nest jong.  
Ann:  Nee echt, als je nu blijft babbelen Ingeborg, dan kan ik echt zo, ik 

denk da ‘k den beste dut ooit ga doen dan. 
Ingeborg:  Awel, ma sommige mensen ebben daar echt nood aan, we zijn in 

zo’n heksenketel beland mè z’n allen. 
Dave:  Maar we gaan nog snel heel even voor jou zingen, heel kort dat 

moet wel kunnen. Je mag kiezen, we hebben 2 dingen op ons 
repertoire. Wat wil je?  

Ingeborg:  Dad eerste.  
Dave:  Oké, Van Elsen, klaar?  
Ann:  Ja ne keer zot doen, da moet lukken, da moet ook kunnen e?  
Ingeborg:  Wauw. Da was fantastisch.  
Dave:  Oké, nog een heel goeiemorgen dan. 
Ingeborg:  Dank je wel.  
Dave:  En doe der nog maar ‘s 53 bovenop nog, dat mag er nog bij. 
Ingeborg:  Ja, da ’s goe. Laat ma komen. 
Dave:  Salut e.  
 
Dave:  Den Bryan Adams. When You’re Gone. Komt nog ’n sms binnen 

over Ingeborg. 
Ann: Ja, heb ooit nog meegedaan aan Blind Date, ik herken ze nie 
meer. Ja, toen in den tijd was da wa anders e.  

Dave:  Ik vond ’t wel rustgevend... 
Ann:  Ja, ik vind dat ook ma ’t is anders dan de Ingeborg  die we kennen 

mè Arthur van op de Schuif Af e?  
Dave:  Dad is echt wel waar.  
 
Dave:  ça va jong? 
Ann:  Ja. 
Dave :  Wat heb je daar weer naar de vaantjes geholpen ? 
Ann:  Dad is nen handcrème. 
Dave:  Handcrème, ah. Is dat nodig? 
Ann:  Ja, want ik heb droge pollekes omda ‘t zo koud is buiten.  

Dave:  Ma volgens mij worden pollekes maar vettiger door meer van dat 
soort dingen te gebruiken.  

Ann:  Ja, da ’s de bedoeling e. Als ze droog zijn moeten ze vettig worden.  
Dave:  Ja, maar te vettig worden. De natuur volgens mij herstelt da toch 

zelf, Van Elsen? 
Ann:  Och jongen, g’ ebt em juust zelf gevraagd voor aan uw gezicht te 

doen.  
Dave:  Och, man. Wat nu? Nu kan de natuur dat gaan ontkennen.. 
Ann:  Wat heel belachelijk is natuurlijk want dan maakt g’ uzelf nog 

verdachter.  
Dave:  Goed, we moeten naar het veldrijden want ene Bart Wellens mag dat 

terug gaan doen. Hij heeft ongelooflijk veel last gehad van de 
CD&V maar nu is ie genezen, dag Bart. 

Bart:  Hoi, goedemorgen. 
Dave:  Ja, wat was et echt die ziekte? Want het heet niet echt CD&V 

natuurlijk, maar hoe heette het?  
Bart:  Cytomegalie. Ja, ik heb heel veel moeten oefenen vooraleer ik die 

kon uitspreken dus euh, ma ja, ’t is een beetje de familie van de 
klierkoorts en dus ja. 

Ann:  En wa betekent da concreet, Bart? Da je heel vaak heel vermoeid 
bent of? 

Bart:  Ja, vooral datte. Dus euh, ziek zijn... ‘k Eb geen ene moment et 
gevoel had da ’k ziek was, dus euh ‘k eb mij eigenlijk lichamelijk 
altijd vrij goed gevoeld, buiten ’t feit van ja, heel veel hoofdpijn en 
ja van ’t minst dat ik een inspanning deed, da ‘k heel heel moe was 
en de trap oplopen hier bij mij thuis was euh... Alé, stond eigenlijk 
gelijk aan euh een uur slapen dus euh... 

Dave:  Ja, en probeer je dan met de Gameboy te fietsen of toch een 
vervanging te zoeken zo, want je mist dat toch, die sport e?  

Bart:  Euh ge mist da, ma ja ’t is gewoon in uwe zetel liggen en veel tv-
kijken dus euh ik eb enorm veel films gezien dus euh... 

Dave:  Ja, en euh lentelteefjes gegeten?  
Bart:  Onder andere. 
 Dave:  Ja, dat zal wel zijn, daar zat ik nu toch al zo lang op te wachten. 

Goed, Bart Wellens, het kriebelt natuurlijk langs alle kanten. We 
hoorden jou becommentariëren ook in Ruddervoorde. Geniet je nog 
van de spanning op dit moment? 

Bart:  Euh van de zondag wel, daarvoor was er heel weinig spanning 
natuurlijk.  
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Dave:  Ja, Niels Albert e, goh. 
Bart:  Ja toen was Albert eigenlijk outstanding, ma ja, ik denk da ’t voor 

iedereen deugd deed dat et zondag toch heel effe spannend is 
geweest en da we toch nen eel sterke Sven Nys ebben gezien. 

Dave:  Ja, kan je nu ’s kort heel even toelichten voor mensen die de sport 
niet van nabij volgen, beetje leken in et veldrijden. Die Niels Albert 
die begint daar te rijden, die ontploft, die rijdt heel snel weg. Oké, 
Nys komt terug ma de weken voordien was et niet zo... Hoe kan 
dat? Op zo’n korte tijd, hoe kan je zoveel meters pakken? Is dat pure 
kracht? 

Bart:  Ja gewoon, dat tikkeltje beter zijn. Ik denk euh gewoon et feit van 
een superconditie te hebben en en gewoon ene per uur sneller maar 
rijden als al de rest en en ik denk als ge daar ene bocht, ene per uur 
rapper kunt gaan als de rest en der is een parcours mè 35 bochten, ja, 
dan ebde al snel nen ele grote voorsprong natuurlijk.  

Dave:  Ja, het parcours was ook technisch dacht ik te mogen zien, 
Ruddervoorde? 

Bart:  Ja, klopt.  
Dave:  Ja, want oe gaat et? Want et lijkt een beetje et Monaco van et 

veldrijden. Ik zag daar bijna geen enkele plek waar je echt 
comfortabel iemand kunt voorbijsteken? 
Bart: Ja, toch wel. ’t Gaa zo snel, ma ’t is overal sowieso verplicht 
om 3 meter breed te zijn. Dus euh ge kunt overal waarschijnlijk wel 
voorbij, ma omda de snelheid zo hoog ligt, moet ge al... ja, vrij goed 
zijn en zelfs al veel beter als uwe tegenstander om em dan te kunnen 
passeren, dus, ’t is gewoon euh ja eel moeilijk en daarom is de start 
ook eel belangrijk om vooraan te kunnen zitten.  

Ann:  Zeg Bart en ga jij zo’n comeback maken als euh Mpenza zaterdag 
dan met de Rode Duivels? Denk je dat je Albert zal kunnen 
intomen, da jij em gaa kunnen temmen? 

Bart:  Goh ik weet et nie, heel veel gaa nu afhangen van uw voorbereiding 
e. Dus euh, normaal... Alé bereiden wij een 7 tot 8 maanden voor da 
seizoen en nu zal ik et moeten klaren op een paar weken dus ’t gaa 
nie gemakkelijk zijn. Dus euh ik hoop half december in competitie 
te komen dus euh, ja dad is nog een klein 2 maanden, euh ja, we 
zullen zien. Alles hangt af nu van hoe da mijn lichaam reageert op 
die eerste fietstrainingen en dan ja... ’t Is gewoon afwachten, ik 
hoop natuurlijk van wel e. Da zou plezant zijn e. 

Dave:  Bartje, om af te ronden, weete gij  wa gij  van doen èt jongen?  

Bart:  Watte? 
Dave:  Een paar duivekes jongen. 
Bart:  Dan moet ik ’s voorbij ons moeder passeren. 
Dave:  In de koekenpan jongen, duivekes en wentelteefkes. Is da goe? 
Bart:  Ja zeker en vast.  
Dave:  Zet er ou maar rap terug bovenop zooneke, want we hemmen ou 

gemist jongen. We zouden ou gère nog ’s zien winnen.  
Bart:  Oké in orde.  
Dave:  Bartje Wellens, nog nen hele goeiemorgen en de groeten aan heel de 

familie e. Ciaokes, byekes.  
Bart:  Daag.  
 
Dave:  Wereldhit e jongens, van onze Milow e, we zijn fier. Echt overal, 

van de zomer in Italië, heel de tijd dit nummer op de radio. Mag 
wel ’s gezegd worden, Jonathan Milow. Goed, we gaan naar et 
nieuws, dad is bij Sofie Van Der Donckt op de redactie, dag Sofie.  

 
Dave:  Beyoncé en Sweet Dreams. W’ ebben natuurlijk voor jullie een 

geweldig groot machien boven de wereld hangen als dat nodig is en 
daar zit Thomas in. (verkeer) 

Dave:  Awel Thomas, ik vind dat keigemakkelijk, als ik nu in de wagen zou 
zitten, met die minuten erbij, da ’s echt keitof. Dan weet je, ja 
zoveel incalculeren. Hoe weet je dat?  

Thomas:  Dat zijn mijn vriendjes bij Touring Mobilis die mij dat doorsturen.  
Dave:  Jouw smurfkes daar. 
Thomas:  Ja inderdaad.  
Dave:  Goed, blijf dat maar  doen want ik vind dat geweldig makkelijk, ook 

als ‘k in de wagen zit, als ik er bijvoorbeeld ne keer niet ben of zo. 
Thomas, bedankt e.  

Ann:  Ook altijd weer handig om hebben is Frank, goeiemorgen. 3 
woorden eb ik : koud, koud, koud. (weer) 

 
Dave:  Ja Frank De Winne hing blijkbaar om 7 uur 39 boven Torhout, dat 

laat iemand weten. Love Shack en B52. Geweldig veel nieuws in de 
kranten, maar ons zowat scheve oog viel toch ook op et volgende. 

Ann:  Ja op Apple Sauce en Apple Sauce dad is een heel lief klein 
biggetje uit Wales en dad is harteloos verstoten geweest door z’n 
mama. Ja ma ja, kijk ’t is oké, ondertussen eeft em wel een nieuw 
gezin gevonden want et varkentje wordt opgevangen door een 
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Rottweiler, Sasha en haar puppy’s. Apple Sauce slaapt tussen de 
hondjes en speelt met haar nieuwe broertjes en zusjes. ’t Is echt een 
mooie foto ze. Zo, ja een stuk of 5 van die Rottweilerpuppy’s en in 
’t midden onzen Apple Sauce.  

Dave:  En die Rottweilers jong, dat zijn toch niet de meest vredelievende 
honden of wel? 

Ann:  Nee nee nee, ma die zijn nu nog geweldig zo klein. Een wolfke is 
ook heel lief als ’t geboren is, een beertje, alles, alles e, is geweldig 
lief.  

Dave:  Goed, goed, maar dan...  
Ann:  2, dad is op 2, Frank Dierckx uit Melsbroek kreeg 2 weken geleden 

een brief van De Post met de boodschap da zijn brievenbus te ver 
van de straatkant stond. Frank vond er nie beter op dan een flitspaal 
die hij nog had liggen om te bouwen tot een brievenbus en ze op te 
hangen langs de straat. Neeje, helemaal bijlange nie. En ik vraag mij 
af vanwaar die mensen toch  die flitspalen ebben liggen thuis? Ik 
dacht dat dat toch echt niet toegelaten was maar goed ja. Sindsdien 
krijgt onze Frank natuurlijk heel wat telefoontjes en mails met de 
vraag of dat er een filmrolletje in zit ja of nee en mensen beginnen 
ook spontaan trager te rijden terwijl er alleen maar brieven inzitten 
natuurlijk.  

Ann:  Kellogg’s is et geweldig beu dat cornflakes door alles en iedereen 
gekopieerd wordt. En ze zijn dus nu van plan om hun logo nie alleen 
van voor op ’t doozeke te zetten maar op elke graanvlok. Ze zijn et 
echt zodanig beu, ze gaan da proberen doen met nieuwe 
lasertechnologieën en die toestanden, ’t zal nog nie voor direct zijn e 
da da gaa gebeuren, ma echt, elke graanvlok die de deur uitgaat zal 
dienen hanenkop ebben.  

Dave:  Of in den bak... Heb jij ooit in den bak gezeten? Een oproep, is et 
nog altijd da je wasknijpers moet maken en dat soort dingen... 

Ann:  G’ ebt et nu terug over die flitspalen?  
Dave:  Nee nee nee, over die cornflakes. Zijn we rond? 
Ann:  Ja we zijn rond.  
Dave:  Goed, laat trouwens ook ’s even weten of dat nog gedaan wordt, euh 

wasknijpers maken in den bak of wat dan wel het alternatief zou 
zijn als ze dat niet meer maken. 

 
Dave:  We vroegen daarnet wat maken ze tegenwoordig in den bak? Geen 

wasknijpers. Nee nee, ze maken bruine zeepkes zegt iemand. En 

iemand anders zegt ook sigarettenblaadjes. Hoe kwamen we daar nu 
ook alweer bij?  

Ann:  Wel, die Kellogg’s cornflakes graankorrels die zouden stuk per stuk 
da logo krijgen.  

Dave:  Ja, omdat ze ’t beu zijn dat ze gekopieerd worden, Kellogg’s. Dus 
elk vlokje dat stempeltje. Ja Patrick zegt ze maken daar 
tegenwoordig AK 47’s. Mensen die dat niet kennen, dat zijn 
gevaarlijke schietpistolen. Goed, we hadden ’t daarnet ook over een 
hond en euh iemand zegt... W’ adden et over Rottweilers had... 
Mario wil toch even rechtzetten dat Rottweilers de beste en de 
liefste honden ter wereld zijn. Ze kunnen af en toe maar ’s 
angstaanjagend grommen, maar ze zijn wel echt heel lief diep 
vanbinnen. Goed, Van Vlees En Bloed, een andere hond morgen. 

Ann:  Ja ja, de Joepie die komt morgen bij ons live in de MNM-studio en 
geheel op bospoepersbetrappingswijze gaat euh, gaan w’ em ook 
een cameraatje opzetten dus ge gaat u deze keer wel een beetje 
deftig moeten euh moeten houden want euh ja je zal dus een beetje 
live vanuit et Joepieperspectief alles hier, de Ann & Dave Show in 
de ochtend kunnen volgen. Morgen is eindelijk die DVD van Van 
Vlees En Bloed te koop bij de betere Keurslager, ma w’ ebben... 
Wij ebben ier ook iets, speciaal voor jou daar, 3 van jou, 3 
exclusieve DVD-pakketten, DVD-boxen van Van Vlees En Bloed. 
Daar zit zo gesigneerde charcuterie en en van die dingen en 
natuurlijk ook de DVD-reeks zelf enzovoort dus morgen bij ons de 
Joepie. Zou dienen ook zo braaf zijn als dat em eruit ziet?  

Dave:  Ik weet et nie, ma ik  eb ooit ’s een hond geadopteerd euh toch op 
de radio en dat beest heette Stoofvlees en ik weet niet. Misschien is 
dat wel een heel aangenaam koppel die 2, ik weet niet. Ma ‘k denk 
wel als ‘k die DVD... Jong, als ’k die zou hebben e, Ann, ik zou 
meteen gewoon... Ik zou die op slow motion zetten, dan duurt dat de 
helft langer.  

Ann:  Mmm, ik zou gewoon dan nog ’s 2 keer kijken. Dan duurt da...  
Snapte? 

Dave:  Zouden ze echt nie zo er nog een vervolg aan breien?  
Ann:  Goh, man, als we daar ook nog ne mars voor moeten gaan 

organiseren. 
Dave:  Misschien moeten we dat aan de Joepie nog vragen. Goed, zo 

meteen is er de Slimste File Quiz. Je kan op 3322 laten weten waar 
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je staat, file spatie en dan de locatie, dan komt et allemaal goed, dan 
krijg je een reischeque kan je winnen ter waarde van 250 euro.  

 
Dave:  Een geweldig goeiemorgen. 7 minuten over 8. De maagvirussen zijn 

tot een verleden tijd behorend. Blij om weer terug te zijn. Anneke 
en mezelf hebben gebeld met Ingeborg, want die is jarig en Anneke 
werd er hyperkinetisch van. Amai, met zo’n compliment is de dag 
natuurlijk... De teneur gezet van de dag. W’ ebben Bart Wellens 
gebeld en die is weer zo goed als klaar om te concurreren met de top 
in et veldrijden. En mijn kleine smurfke hier tegenover heeft lekker, 
lekker, lekker gegeten want inderdaad, inderdaad, inderdaad, het 
jachtseizoen is geopend.  Daar hebben heel veel mensen op 
gereageerd, waaronder iemand die zo’n onschuldig, lief, klein, ja zo 
ne Bugs Bunny ad aangereden. Anneke, ik wens jou een bijzonder 
goeiemorgen. 

Ann:  Geweldig goeiemorgen terug aan jou. 
Dave:  Hé, en jullie thuis en in de wagen ook e, hele goeie ochtend. 8 

minuten over 8, donderdagochtend, bijna weekend, nog even op de 
tanden bijten jongens, samen gaan w’ er door.  

 
Dave:  Ik lag gisteren nog ziek te wezen in mijn beddeke dus ik heb het 

niet gehoord Anneke dat jullie blijkbaar 2 mensen hebben laten 
wegvallen door de telefoonlijnen. Want die telefoonlijnen waren 
niet zo lekker en gelukkig hebben we ze terug kunnen opvissen. Jij 
kent ze al, ik ga der even mee kennismaken. Kim, goeiemorgen. 

Kim:  Goeiemorgen.  
Dave:  Ja, wat moet ik zeker weten over jou? Dit is onze eerste date, wat ga 

je zeker over jezelf in de bloemen zetten dan? Jouw karakter of zo? 
Kim:  Mijn karakter? Goh, ‘k denk dat daar nie zoveel over te vertellen 

valt, maar ik ben wel ongeveer 5 maand zwanger van mijn tweede 
kindje.  

Dave:  Dan gaan we niet op date e, want dan... ‘k Ben geen... Kim heel veel 
plezier daar in Ternat, E40. 

Kim:  Dank u.  
Dave:  Dan komt er ook nog Annelies bij. Dag Annelies.  
Annelies:  Goeiemorgen. 
Dave:  Op de Kaasmarkt in Wemmel staat ze. Annelies, wat moet ik zeker 

over jou weten?  
Annelies:  Euh dad ik al een kindje heb, en da ik heel sportief ben nu.  

Dave:  Ah, ‘k dacht dat je ging vragen om er nog eentje bij... Nee, dat ga ’k 
niet doen hoor. Oké, ‘k ben ook wel een beetje sportief. Ma we gaan 
’s een keer resumeren wat er gisteren gebeurde. Want er was al een 
doe-vraag. We gaan ’s even terug in de tijd, we gaan luisteren. Ja 
wat had ons Chantal gezegd Anneke? 

Ann:  Ja, ons Chantal had een duidelijke voorkeur voor de geluiden van 
Annelies. 

Dave:  Annelies, dan is et 1-0 voor jou. Goed, we gaan naar vraag 2. Ann 
Van Elsen leest voor, een soort van biografie. Ja, wie is daar euh in 
z’n knieën aan ’t bijten? Goed, en dad is vaag maar et wordt 
concreter. Et gaat over een bekend iemand van et moment dat je 
weet over wie we ’t hebben, onderbreek ons dan onmiddellijk. Kim 
mag E40 roepen en Annelies roept de Kaasmarkt. Is dat duidelijk 
dames? Wie heeft er een mug in z’n telefoon zitten? We gaan snel 
beginnen. Ann, lees voor. 

Ann:  Deze bekende zanger kreeg van mama en papa de naam Arthur bij 
zijn geboorte in Veurne op twee augustus 1940. Hij treedt op onder 
een pseudoniem en is ook ridder door z’n permanente populariteit... 

Kim:  E40. 
Dave:  E40, gaat Kim gelijk maken?  
Kim:  Will Tura.  
Dave:  Will Tura is een goed antwoord. Goed, we gaan naar de vraag die 

alles gaat beslissen, een cijfervraag. Kim mag als eerste antwoorden 
en daarna mag Annelies hoger of lager zeggen. Anneke, aan jou de 
eer. 

Ann:  Oké, de sultan van Brunei is één van de rijkste mensen op aarde en 
die liet onlangs z’n haren knippen door z’n favoriete kapper uit 
Londen. Maar hoeveel betaalde hij voor deze knipbeurt?  

Kim:  16.000 euro 
Ann:  Annelies, denk je meer of minder dat ie ervoor betaalde, die sultan? 
Annelies:  Ik denk meer. 
Dave:  Annelies denkt meer. Annelies, maar is dat jouw definitieve 

antwoord? 
Annelies:  Ja. 
Dave:  Dat is jouw definitieve antwoord. Ja, euh Annelies dan heb ik euh 

slecht nieuws, maar niet voor jou want jij ebt gewonnen.  
Dave:  ’t Was 18.000 euro. Hartelijk bedankt Kim om mee te doen, ’t was 

een bijzonder goeie gok eigenlijk, je zat er heel dicht bij. 
Kim:  Ja, ’t was ’t proberen waard.  
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Dave:  Goh, Kim, nog heel veel plezier op deze donderdag en tot ziens e.  
Kim:  Dank u wel, daag. 
Ann:  En Annelies, jij gaat op, euh ja, jij mag op vakantie e. 250 euro, een 

reischeque. Wie mag er mee? 
Annelies:  Euh ik denk mijn vriend. 
Ann:  Goh altijd, ze zeggen altijd, al die vrouwen zeggen mijn vriend, 

maar die mannen die zeggen nie mijn vrouw of mijn... Nee, da ’s 
wel waar.  

Annelies:  Ik denk dat ij dat ook wel zou zeggen, ma... 
Ann:  Da ’s goe, eel veel plezier e. Daag.  
 
Dave:  Ja ja ja, we hadden mè 2-0  gewonnen tegen de Turken. We dachten 

die Esten jongen, die gaan we even... Ja, wat is et? Zo zandstralen 
opblinken, wassen als varkentjes, maar et werd helemaal niets, et 
werd 2-0. We kregen geen kans bij elkaar gevoetbald. De man die et 
ook allemaal gezien heeft is de ex-assistent bondscoach. Hij heeft 
ook de wedstrijd mee becommentarieerd, Eddy Snelders, 
goeiemorgen. 

Eddy:  Dag Dave, goeiemorgen. 
Dave:  Goh, Eddy, ik ad zin om m’n schoenzolen op te vreten. Hoe zat et 

gevoel bij jou? 
Eddy:  Ja, de schoenzool opvreten niet, maar wel de schoenen terug 

aandoen en terug met de twee voetjes op de grond staan. 
Dave:  Ja, euh we gaan et nie op de man spelen, maar et moet gezegd 

worden,  ja,  die Mooding Guy, met alle respect, ma ik eb die nog 
nooit een bal vooruit zien spelen. Da ’s lateraal of achteruit of et 
spel ophouden. 

Eddy:  Dad is ook z’n job natuurlijk e, ma dad is de verantwoordelijkheid 
van de bondscoach e. Ij eeft die gekozen. Die eeft z’n job volgens 
mij gedaan, ma oké, die is beperkt in z’n aanvallen. Dus oké, de 
keuze misschien...  

Dave:  Inderdaad, Mooding Guy is een getalenteerde voetballer. Ma is dat 
dan iets mentaal of zo? Want dat... Ja, na één wedstrijd, je zou 
beetje vertrouwen oppikken en dat voetballend vermogen is dan 
plots weer weg... 

Eddy:  Misschien ebben w’ ons misschien iets te veel bits gestaard op de 
wedstrijd tegen de Turken. Dat we daar misschien dachten dat we te 
goed waren, ma misschien waren de Turken gewoon niet meer 
gemotiveerd. Hebben we dat een beetje verkeerd ingeschat, 

waardoor dat de verwachtingen naar boven zijn gegaan. We waren 
te enthousiast, we dachten van ja, er is terug een ommekeer. Ja, ma 
gisteren is opnieuw duidelijk geconstateerd dat er hard zal moeten 
gewerkt worden.  

Ann:  Ja, Eddy wat denk jij van Dick Advocaat? Ja, zo’n man mè directe 
stijl, mè z’n regeltjes ook allemaal van qua kledij, GSM en zo. Is hij 
de juiste man op de juiste plaats volgens jou? 

Eddy:  Laat ons hopen. In ieder geval, ’t is zo dat als er een nieuwe coach 
komt, die eeft ongeveer een vrijgeleide van iedereen, van de pers, 
van de media, het entourage. ’t Is natuurlijk na ne tijd, als die 
resultaten niet zullen komen, dan wordt ook voor Dick Advocaat... 
wordt et heel moeilijk werken, da ’s voor elke coach, dad is nu 
eenmaal ’t leven van een coach. Op dit moment is et zeer goed, er is 
een ommekeer. Hij wil et weer anders doen dan de voorganger, de 
voorganger probeert et anders te doen dan zijn voorganger en zo 
bouwt dat zichzelf op en telkenmale een nieuwe methode. En eens 
hopen we natuurlijk dat de methode die de bondscoach op dat 
moment hanteert, dat dat de goede zal zijn, die ook zal leiden naar 
de nodige successen. Maar als dat niet is, dan voorspel ik je nu al, 
binnen een jaar dat de boel er serieus zal op zitten en dat er toch wel 
een beetje ruzie zal gemaakt worden, dad is nu eenmaal zo. 

Dave:  Nee, oké, en toch blijf ‘k er bij, Eddy, als iedereen fit zou zijn... W’ 
ebben heel veel potentieel, dan hebben wij een team dat 
ongetwijfeld zich moet kunnen plaatsen voor een groot tornooi e. 
Denk euh Defour er nog ’s bij, al die mannen en dan in bloedvorm.  

Eddy:  Ja en Kompany en Witsel, maar et probleem is, dad ebben de vorige 
coaches ook al aangehaald, maar op een jaar tijd heb je niet altijd de 
mogelijkheid... Of is et heel zelden dat je de optimale en de juiste 
ploeg kan opstellen. Dus je moet een bredere marge nemen in je 
kern dan alleen maar et aanhalen van de grootse talenten. Dus wat 
dat betreft is et natuurlijk hopen dat er weinig blessures zullen 
vallen zodat ze goed op elkaar ingespeeld kunnen worden, dat er 
hard zal blijven gewerkt worden onder elkaar en dan zal et resultaat 
vermoedelijk wel naar boven gaan. Maar na het besef van gisteren 
zit et nu allemaal natuurlijk terug een beetje dieper en is et natuurlijk 
moeilijk om dat terug te kunnen aanvaarden. 

Dave:  Goed, Eddy, om af te ronden, nog heel kort even de emo Ann Van 
Elsen vraag van de dag. Ben je klaar voor de emovraag van Ann 
Van Elsen?  
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Eddy:  Oké, ik hou me klaar. 
Dave:  Hier komt de emovraag van Ann Van Elsen. 
Ann:  Eddy, zijde gij  gereed om terug opa te worden?  
Eddy:  Daar moet ik geen emo voor zijn, ik ben helemaal klaar, ‘k eb twee 

zonen en ik word twee keer grootvader, één keer in november en 
één keer in maart, ik ben er volledig klaar voor. En ben jij klaar voor 
et moederschap?  

Ann:  Euh ja, absoluut. Ja, Nele Somers, ex Miss Belgian Beauty en jouw 
zoon Filip e, dad is, da ’s ’t eerste e, dad is euh... 

Eddy:  Dad is ’t eerste, dad is voor tussen begin en midden november, 
moeten we daar normaal gezien de eerste keer aan de wieg staan ja.   

Dave:  Ja, heel veel succes. We moeten dringend naar et nieuws. Eddy, 
wanneer gaan we nog ’s op de loopband staan? 

Eddy:  Ik hoop zo snel mogelijk, Dave, want ik eb er iets aan te doen aan 
dat gewicht, dus ik probeer je zo rap mogelijk terug tegen te komen 
daar. 

Dave:  Oké. Tot ziens e. 
  
Dave:  Als je nu in de file ergens zou staan of je komt pas uit je bed of je 

staat al in de douche en dat soort dingen en je wil heel graag weten 
hoeveel tijd je weer zal verliezen vandaag door die dekselse file, dan 
ebben wij daar et antwoord op. Want onze Thomas van de 
verkeershelikopter die weet et allemaal, de vertragingstijden. Euh 
loopt et hoog op vandaag of valt et nog wel mee, Thomas? (verkeer) 

 
Ann:  Goeiemorgen Frank.  
Frank:  Hey, goeiemorgen.  
Ann:  Ja, et voelt heel koud aan, ma oe koud is et precies? (weer) 
 
Dave:  In een GSM-nummer zitten een tiental cijfers. Daar kunnen we der 

6 uit aanbieden. We gaan jullie 6 cijfers geven. Komen die voor, in 
welke volgorde dan ook, in jouw nummer... Je mag puzzelen... Dan 
maak je kans op een Nintendo Wii. Iets voor 10, na puzzelen bel je 
ons op dan, et laatste cijfer en dan bel je naar 070/244.444. Als je 
dan als eerste binnen bent, eb jij gewoon keihard een Nintendo Wii 
gewonnen. Puzzelen maar, want cijfer één komt er aan. Goed 
onthouden.  

 

Dave:  Iemand zegt wil je ’t nummer nog ’s even herhalen voor de GSM-
bingo? Tuurlijk wil ik dat. 070/244.444. En straks als je allemaal 
gepuzzeld hebt, dan kan je ons bellen om iets voor 10. Is er iets, Van 
Elsen? 

Ann:  Ja ik denk da ze vooral bedoelden wat is et eerste cijfer, Peters.  
Dave:  Ah, dat cijfer dat we net gegeven ebben.  
Dave:  Ja, ga jij et nog ’s even herhalen? Ja, ik ben genezen, ‘k eb geen 

maagklachten meer. Hum hum, 5, hum hum. Ja, oké, heb je ’t 
goord? Goed zo. Dan gaan we bellen met iemand heel bijzonder. 
Haar naam is Nancy. Dag Nancy. Ze gaat et laten stuiven vrienden 
in et Sportpaleis want dan vieren 12.000 medewerkers van 
Familiehulp de zestigste verjaardag van hun werkgever. En Nancy 
Van Hout, een tot voor kort onbekende Familiehelpster, zal daar de 
pannen van et dak zingen. Het is een beetje een sprookje. Nancy, 
voelt et ook zo?  

Nancy:  Euh, goh, schitterend is et gewoon. En euh ik denk dat dat een 
ultieme kick gaat zijn. 

Dave:  Dat weten we wel zeker, j’ ebt  trouwens een soort van idool 
gewonnen e? Oe zat dat? 

Nancy:  Euh de eerste vereiste was dat je dus bij Familiehulp moest werken 
euh en dan mocht je gewoon eigenlijk inschrijven en dan zijn we 16 
mei naar Brussel gegaan en daar euh voor een jury gekomen. Geena 
Lisa, Davy Brocatus... En die hebben er 5 uitgekozen en dan mocht 
er ook nog ge-sms’t worden en daar heb ik et door gehaald.  

Dave:  En wat zei Davy Brocatus over jou? 
Nancy:  Euh, goh, ’t is al lang geleden e. Goh, euh eigenlijk konden z’ er 

allemaal nie aan uit dad ik er nooit meer mee ad gedaan en vooral 
niet dat ik nog nooit eigenlijk met een bandje euh of iets gezongen 
ad, euh dad et wel goed zat. 

Ann:  Ja Nancy, nu ben ik wel heel benieuwd e. Nu ben ik wel heel 
benieuwd hoe jij klinkt e.  

Dave:  Oh, w’ ebben een fragmentje klaarstaan. Wil jij zo even meedoen 
met wat je hoort? Wacht e. Is dat goed? We gaan aftellen e, in et 
Sportpaleis, want daar gaat ze dat misschien ook wel zingen. Ier  
gaan we.    

Dave:  Goh goh, ’t Sportpaleis wordt zot. Nancy, Nancy, Nancy, 
ongelooflijk zeg. Oe eb je dat geleerd? 

Nancy:  Goh, gewoon door et graag te doen. Ik eb wel... Ik eb 12 lessen 
coaching gehad en euh dan eb ik dingen bijgeleerd nog echt. Hoe ik 
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m’n stem beter kan gebruiken en euh ja, dat komt allemaal wel goed 
hoop ik.  

Ann:  Ja, en de showbizz, daar eb je nu ook mee kennis gemaakt e? Hoe is 
je ervaring daar mee Nancy?  

Nancy:  Goh ik vind et... De band vind ik schitterend.  Ik mag straks nog ’s 
gaan oefenen, en da doe ‘k echt graag, da ’s zo eigenlijk... Et zijn 
meerdere dromen die uitkomen. En dan met de dans... Want ‘k wist 
niet da ’k moest dansen, ma ik moet er ook choreografie bij doen. Ik 
eb Patrick De Koninck als coach, Michel, die eeft mij heel goed 
gecoacht, ben ik nog dankbaar nu.  

Dave:  Nancyke, Nancyke, jij gaat de pannen van et Sportpaleisdak doen 
afvliegen. Komt ier Wauw Wauw Wauw binnen op de smsbalk. Als 
je ooit een plaat uitbrengt, gaan die dat allemaal kopen die mensen. 
‘k Eb nog één verzoek voor jou. Kan je dat doen?  Je staat op et 
podium, je komt dat Sportpaleis binnen gewandeld en zeg zeg, maak 
dat publiek ’s gek. Kondig jezelf ’s een keer aan. In één zin en roep 
dan op dat et publiek lawaai moet maken. Doe ‘s.  

Nancy:  Goh, nu vraag je me iets, dat zijn zo dingen waar ik et nog heel 
moeilijk mee heb.  

Dave:  Ma vraag et maar ‘s, laat jullie maar ’s horen, vraag et maar ‘s.  
 (Nancy roept iets) 
Dave:  Voila, zeg, nog een hele mooie ochtend.  
Nancy:  Ja, u ook e. 
Dave:  Goh goh, zo blij voor ons Nancy zijn we. 
 

Radio-uitzending van 21 oktober 2009 

Dave:  Geweldig goeiemorgen. Het is woensdag, het is 2 minuten en 22 
seconden over 6. ‘k Zit een beetje met een vreemd gevoel want 
gisterenavond nog naar et voetbal gekeken, Champions League. In 
de allerlaatste seconden maken die Grieken van Olympiakos tegen 
Standard toch wel niet de 2-1. Onverdiend natuurlijk, want euh, ja 
Standard had hele mooie kansen gehad. En de commentator van 
dienst, Dirk De Ferme van euh 2Be, ja, die kon et nie mooier uiten 
e. Die zei gewoon godverdomme op de nationale tv en dan bleef et 
even stil na die commentaar en dan zei ie zo ja, euh, goh, vloeken 
mag niet, maar euh op sommige momenten mag et wel. En dat was 
meteen ook de uiting van hoe iedereen zich voelde denk ik die aan 

et kijken was. Want voor et vaderlandse voetbal had et wel mooi 
geweest dat we dat Griekse varkentje gewassen hadden. Ann, met 
jou alles oké? 

Ann:  Mmm, ‘k eb beetje zo... 
Dave:  ’t Verschot?  
Ann:  ‘k Weet nie goe wa da da is in mijne rug. Ja een echt verschot kan 

’k  et nie noemen, ma zo ter hoogte van waar het bh-bandje zit, daar 
ietske boven zo, één horizontale lijn en echt zoiet gekneld denk ik.  

Dave:  Ja, zijn er vrouwen dan wel mannen die geschoold zijn? Die mij tips 
kunnen geven hoe ik onze kleine smurf hier door die ochtend kan 
heen trekken? Ben jij een kinesist of heb jij wel gouden vingertjes? 
Wat moet ik doen met de rug van Van Elsen? 3322 en hou het 
proper e.  

 
Dave:  Iemand zegt: een zoentje geven op de geteisterde rug van de kleine 

smurf hier. Oe eb je dat eigenlijk opgelopen? 
Ann:  Ma dad is et net, da weet ik niet. ‘t Was eigenlijk gisteren al voor ’t 

eerst toen ik wilde opstaan, in ’t midden van de nacht zo’n beetje. 
En ja da ge moeilijk recht kunt geraken. Nu, ik weet et gewoon zelf 
nie goe, verkeerd gelegen of zo, iets gekneld... Ik weet et nie. In 
ieder geval, ’t doet ontzettend pijn om de rug zo gewoon te strekken. 

Dave:  Misschien wil die foetus in je buik wel Tia Hellebaut worden. Zou 
dat kunnen? 

Ann:  Ik euh... Naar ’t gestalte gekeken van mij en mijn eega vermoed ik 
da ‘t geen hordeloper... 

Dave:  Dat wordt een reus jongen, dat wordt een reus. Oh, hij schopt, hij 
schopt. Een primeur op de nationale radio. Ik zag ‘m schoppen. Ik 
zag een elleboogje. Ja, die kleine van Van Elsen. Goh mannekes, 
dat gaan we Saven Tonight.  

 
Dave:  Iemand denkt dat die rugperikelen van jou, Ann Van Elsen, dat dat 

al weeën zijn. Ik moet euh, ik moet me klaarzetten zegt iemand.  
Ann:  Ja, da zou ik natuurlijk ook wel een beetje weten. ’t Is vanboven in 

mijn rug. Anders zou ter iets in mijn buik te voelen zijn.  
Dave:  Ja, stuur toch preventief al maar wat handdoeken en wat warm water 

door via 3322. De stijgbeugels staan klaar. Goed, Jommeke zijn 
geestelijke vader is niet meer. Dat weet je wel, Jef Nys. Staat in alle 
kranten. Heb jij mooie herinneringen aan Jommeke?  
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Ann:  Ja, amai, ’t zal wel zijn. ’t Was zo, ja... Ik las die heel graag, samen 
met Suske en Wiske. Maar zo, oe jonger ik was, toch nog meer 
Jommeke zo. En vooral die ene strip, waar Marie, de moeder van 
Jommeke, zo een grote pot wonderpillen kreeg en dan op de cover 
van de strip zie je Marie op één hand euh handstand doen en zo een 
doelpunt maken Weete da nie meer? Marie die zo geweldig goe kon 
scoren.  

Dave:  Nee, totaal nooit gezien, nee. 
Ann:  Alé, jong. En ’t vliegende ei en professor Gobelijn natuurlijk. 
Dave:  Ik weet wel, als de wax thuis op was, dat ik er dan als Filiberke 

uitzag en nog altijd.  
Ann:  Ja, da ’s waar, daar eb je wel een beetje... Ja en Freek Braeckman, 

die wordt qua kledij... Gisterenavond toen ie het nieuws 
presenteerde, werd ie qua kledij in de krant nu vergeleken met 
Jommeke, omdat ie ook zo’n knalblauw truitje aan had met eronder 
een wit hemdje. Maar qua kop is dat toch echt Filiberke ook?  

Dave:  Ja, Ann Reymen had de vader van Kiekeboe aan de lijn, Merho, en 
die had et over de geboorte van Jommeke (fragment)   

Dave:  En dan,  Patrick Vankrunkelsven. Anneke, van Open VLD... 
Ann:  Ja, als et aan hem ligt dan mag er vanaf 2010 niet meer gerookt 

worden in de horeca. Vankrunkelsven zoekt nu een compromis om 
onze rookwet aan te passen en volgende week hoopt hij meer te 
weten. ‘k Eb gisteren ook in ’t journaal gezien dat jongeren daar 
zelf wel heel positief tegenover staan.  

Dave:  Tussendoor komen er almaar meer tips binnen om Anneke hier, die 
last heeft van haar rug, om haar beter te maken. Iemand zegt kan et 
zijn dat ons smurfke nog aan et groeien is? 

Ann:  Was ’t ma waar. 
Dave:  Ja, et beste dat je kan doen is warme melk, Ann, met honing 

drinken. Een goeie massage kan ook wonderen doen. 
Ann:  Ja, daar zit ik nu echt ’s op te wachten sè. 
Dave:  Ja, babymassageolie staat er ook bij. Goed, euh de nieuwe bril van 

Kris Peeters euh wordt ook geanalyseerd in de kranten. Ja, strengere 
look zeggen ze wel. Stylisten vinden dat de George Clooney van de 
Vlaamse politiek een goede keuze heeft gemaakt. Ze voegen er wel 
aan toe dat euh grijze montuur van z’n vorige bril beter bij z’n haar 
paste. 

Ann:  Awel nee, ‘k vind da zwart... ’t Is nu zo eerder een strak zwart 
model... ‘k Vind da jonger, ‘k vind da frisser, ’t is modern. Euh, ik 

vind da toch beter, want alé, ge moet uw grijs haar... Nee, ik vind 
em nu beter, ij  is echt perfect. En nu valt et mij pas voor ’t eerst op 
hoe knap minister Peeters wel is.  

Dave:  Ja, lekkere vent e? En dan euh De Post en de cementleraar. Wat 
zeggen ze van De Post? 

Ann:  Awel, der komt een nieuwe postzegel volgend jaar uit van prins 
Filip en euh als hij op die postzegel prijkt met z’n baard, zal dat 
volgens kenners zijn omdat hij daar zelf op heeft aangedrongen. 
Volgens Kathy Pauwels schaamt Filip zich voor zijn dubbele kin, 
wil hij die zoveel mogelijk verbergen met die baard. Maar Filip wil 
dus op die postzegel met de baard. En dan die cementleraar, ja, wad 
is dat allemaal? 

Dave:  Ja ja, die voor de rechter moest verschijnen omdat ie een leerling 
met z’n hoofd in een kom cement duwde, gaat voorlopig vrijuit. Hij 
is veroordeeld, hij moet een boete betalen maar hij mag wel blijven 
lesgeven in principe. Of hij al dan niet terugkomt, dat moet nog 
bekeken worden natuurlijk, want die man is in shock en mijdt ook 
een beetje de media wel te begrijpen. En dan, als u zo meteen die 
kleine koters van u gaat wakker maken, als je die al hebt dan, dan is 
er goed nieuws want euh Kaatje... Ken je misschien wel, van Ketnet, 
dat mooie blonde plezante meisken met Mameel, de kameel erbij. 
Een beetje de onhandige... Wad is et? Van dinosaurus, een beetje 
draak zo, w’ ebben ier ook een Kaatjekenner, euh, mevrouw 
Kaatjekenner, Kameel, is dat een draak of wat is dat? 

Chantal:  Dat is een dino. 
Dave:  Een dino, oké. Awel, ze krijgen, Anneke, een nieuw vriendje 

krijgen ze.  
Ann:  Is dat nu het van het bij de kleine kids zo? 
Dave:  Ja, dad is top. ‘k Vind dat zelf ook helemaal geweldig. Victor komt 

erbij en Victor is piloot van een raket en hij heeft een machine 
uitgevonden die veters zelf knoopt en die spruitjes en witloof 
verandert in jawel, snoepjes.  

Ann:  Alé jong. 
Dave:  Feest op alle banken vandaag. 
Ann:  ‘k Ben daar nie zo in thuis. Bumba, da ken ik. Dora, da ken ik. Ma 

Kaatje ietske minder.  
Dave:  Ja, leer dat maar kennen, da ’s echt geweldig gemaakt. Ier  is 

Beyoncé en Sweet Dreams.  
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Dave:  Steenbokkentime. 31 december geboren worden, jongens toch. 
Ann:  Ja, 2 vliegen in ene klap e.   
Dave:  Van Elsen gaat in haar glazen bol kijken, maar vooral de sterretjes. 

Ja, terwijl Van Elsen haar haren vlecht, wachten we even af, want 
zal ie er zijn? Slaapt normaal gezien uit vandaag. 

Ann:  Ja, zo vroeg. ’t Is zijn vrije dag zeg. Ma, die slaapt alle dagen uit 
jong.  

Dave:  Kobe, met Ann en Dave van de Ann & Dave Show in de ochtend 
van MNM.  

Kobe:  Ma jongens, goeiemorgen. Hoe laat? 
Dave:  Ja, ’t is ongeveer bijna... Ja we gaan al zo stillekes aan richting half 

7.  
Kobe:  Half 7? Alé jong. 
Dave:  Dus zo meteen... We gaan et nie te lang trekken, we willen gewoon 

in jouw sterren kijken. Kan dat?  
Kobe:  Euh, ja, ‘k ben toch wakker, dus... 
Dave:  Je bent een steenbok e?  
Kobe:  Ja ja, absoluut. 
Dave:  Ja, algemeen, liefde, werk of gezondheid? Kies maar. 
Kobe:  Euh, liefde dan. 
Ann:  Mmm, neem contact op met een leuke persoon die u al lang niet 

meer gezien hebt. Kobe, doet dat zo’n bel rinkelen links of rechts?  
Kobe:  Nee nie echt, want ik eb eigenlijk net iemand ontmoet waar ‘k 

vooral veel tijd mee wil spenderen, dus ‘k moet echt in ’t verleden 
gaan? 

Dave:  Ja, wij hebben daar een foto van gezien, ’t ziet er wel een toffe 
madam uit e?  

Kobe:  Absoluut, moe ‘k z’ efkes doorgeven?  
Ann:  Ja, geef ’s door.  
Kobe:  Nee nee, ze loopt liever nie in de openbaarheid verschijnen.  
Ann:  Ja, da ’s moeilijk als lief van Kobe Ilsen natuurlijk. 
Dave:  ’s even vragen, waar eb je ze leren kennen misschien dan? 
Kobe:  Eigenlijk op de MNM-première van She’s Not That Into You. Dan 

moest ik een date kiezen en ik had toen 6 of zo vrouwen 
meegenomen en eigenlijk ben ik toen op haar gevallen.  

Dave:  En die was bij die dates of wa? 
Kobe:  Nee nee, die was daar gewoon in de buurt. 
Dave:  Ah fantastisch. Goed, dan is er nog algemeen, werk of gezondheid. 
Kobe:  Euh, gezondheid ja. 

Dave:  Ja, eens heel goed huilen kan heel wat druk van de ketel afhalen. 
Probeer de dingen wat meer te relativeren, Kobe. Ben jij zo een 
binnenvreter die kan wakker liggen van pakweg zo’n foutje in de 
presentatie of iets heel kleins? 

Kobe:  Nee, eigenlijk nie. 
Ann:  En ben jij een huilebalk? Want euh een man zou gemiddeld zo’n 7 

keer per jaar blèten. Ma echt blèten blèten e. 
Kobe:  Ja ik eb et ook gelezen, ma ik weet nie of ‘k er aan kom. Ik ben wel 

rap ontroerd, ma vochtige oogjes zo e. De ontroering, da eb ik wel 
dikwijls. Zeker met petekinderen of mijn neefjes en nichtjes die dan 
zo iets doen, daar kan ik wel geweldig door ontroerd geraken, ma 
echt huilen, 7 keer op een jaar, nee, echt nie. 

Dave:  Stel, je zit daar op een redactievergadering met Volt en Martine 
Tanghe neemt et woord en je denkt echt van oh, dat zijn zo 
emotioneel zwaar geladen woorden, Martine. Is zij er dan ook voor 
jou, schoudergewijs? 

Kobe:  Ja, ma w’ ebben elkaar al opgepept en getroost, ja absoluut.  
Ann:  Zien jullie elkaar eigenlijk privé ook, Martine Tanghe en jij? Zo 

samen ne keer een spaghetti bolognaise gaan eten? 
Kobe:  Goh, dad is er nog nie van gekomen, ma da kan wel zeker gebeuren. 

Ma ‘k kan mij inbeelden, nu zoals jullie wel weten, Dave en Ann, zo 
constant op elkaars kop kijken, da kan soms louterend zijn om in het 
privéleven soms niets met elkaar te maken hebben. 

Dave:  Ja, Kobe, we gaan jou jezelf nog ’s een keer laten omdraaien. 
Kobe:  Ja, dank u. 
Dave:  Veel liefde in et leven, laat ons wel weten als er iets gepland wordt 

dat wij moeten weten zo e. 
 Kobe:  Ja, doe ik. 
Dave:  Want wij steken onze neus daar graag tussen. Wel pas als jij der 

klaar voor bent.  
Kobe:  ça va.  
Ann:  Yow, slaapwel e.  
 
Dave:  Ja, daar ligt ie nu, de Kobe, met z’n nieuwe vlam, goh goh. Dat 

moet ze contractueel om de minuut in z’n oor zeggen, nog meer jij is 
fantastig toch. Ja, Sofie Van Der Donkt, goeiemorgen. Laten we ‘t ’s 
hebben over de elektriciteitsproducenten, want die zijn niet 
geweldig tevreden. (nieuws)  
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Dave:  En dan et voetbal natuurlijk. Standard, goh, jammerlijk onderuit in 
de allerlaatste seconde en ze hadden et zo verdiend om iets te halen. 

Dave:  Goed, Sofie, tot straks en we zien jou snel weer terug.  
   
Dave:  Paparazzi van Lady Gaga. Maar et is een rustige dag voorlopig. 

Thomas, klopt dat? Eb je nog iets te melden, misschien nog werken 
of kleine files zo? 

(verkeer) 
Dave:  Ja, zijn der al vertragingstijden te melden, of is dat nog wat vroeg?  
Ann:  Over een uurtje zal dat wellicht wel anders zijn e, Thomas? 
Dave:  Ja, zeker blijven luisteren dus naar Thomas van MNM met z’n 

helikopter, want die kan je straks exact vertellen hoelang je der over 
doet om van et ene naar et andere punt te rijden. Tot straks e 
Thomas.  

 
Dave:  Mokka-vanille. Cookie Dough ook wel.  
Ann:  Coupe Brésielienne.  
Dave:  Cookie Dough. Ma zeg, diene blijft nu maar vragen, ik zeg toch 

Cookie Dough. 
Ann:  Ma Cookie Dough, da ken ik nie. 
Dave:  Alé jong, da ’s van den Ben e, die pottekes. 
Ann:  Ben & Jerry’s.  
Dave:  Ja jong, da ’s mè koekskesdeeg en zo, oh...  
Ann:  Ik vind dinge wel goed, Dolce di Leche, kende da?  
Dave:  Nee, wa ’s da? 
Ann:  Nen Häagen-Dazs.  
Dave:  Ja, die eigenaars van die bedrijven, we verwachten nu wel 2 

paletten... 
Ann:  Ja w’ ebben ier nog een beetje plaats voor een paar frigo’s. 
Dave:  Zet ze maar voor de deur e kerels. Goed, liefde, liefde, liefde, 

alhoewel... 
Ann:  Ja,  liefde, alhoewel, inderdaad, daar eb je eigenlijk ’t allemaal mee 

gezegd, want euh Emile Mpenza en Jade Foret, ja, da ebben we 
gisteren al gezegd e, dat die niet langer een koppel zouden zijn. 
Tenminste volgens die Jade, want den Emile die zegt niets van aan, 
gewoon beetjen ambras, voor de rest geen probleem. Ma vandaag 
staat er in de krant waarom we ’t eigenlijk al een beetje konden 
weten dad et nie zo goe zou aflopen tussen die 2. Natuurlijk ja, wij 

hadden ook al zo’n klein vermoeden aan onzen teen da da wel ’s ja, 
te passioneel e. Te hard van stapel gelopen, te snel. 

Dave:  Zelf ooit meegemaakt te passioneel?  
Ann:  Te passioneel zeker en vast ook en te jong eigenlijk. Denken, ja, 

achteraf kan je da maar vertellen e. Want op die leeftijd ben je daar 
echt van overtuigd van dit is vo ’t leven en dit en dat. Ma goed, der 
staan nu 8 mogelijke struikelblokken voor een relatie in de krant. 
Waarom we ’t al van ver zien aankomen wanneer een relatie... We 
zullen ’t maar een beetje opentrekken e, want iedereen kent dat wel, 
wanneer die niet goed zou gaan. Bijvoorbeeld als et leeftijdsverschil 
veel te groot is. 

Dave:  Ja, zoals toen jij met Herbert Flack was.  
Ann:  Ah. Ma die ad ’n zacht kussenke zo e. Elken avond, nee zeg, ‘k 

was daar wel echt ’t 5 wiel aan de kar e, bij den Herbert , ij  ad er al 
2.  Goed, die scheelden 12 jaar, Emile en Jade en euh onderzoek dat 
leert ons dat de kans op samenblijven groter is met minder 
leeftijdsverschil. Ma ook, wat mij opviel, en sorry dad ik et woord 
al zo vroeg in de mond neem, maar te goeie seks zou ook slecht zijn 
voor een relatie. 

Dave:  Te goeie?  
Ann:  Te goeie, want et zou je verblinden voor alle andere dingen die 

scheef zitten, dus je mag je niet puur op dat fysieke... 
Dave:  Ja, dad is wat ik mè La Esterella ook eb meegemaakt e.  
Ann:  Ja vaak loopt et daarop mis want et is niet omdat je de pannen van 

et dak vrijt, dat je een goeie emotionele relatie hebt. Sterker nog, ik 
durf zelfs te zeggen dat et bijna zelfs omgekeerd is, dat euh, hoe 
sterker de...  Alé, nee, ‘k ga ’t omgekeerd zeggen. Dus, ge snapt wel 
wa da ‘k bedoel e? 

Dave:  Nee.  Totaal nie. 
Ann:  Alé, jawel, kom.  
Dave:  Niemand in eel Vlaanderen, doe et nog ‘s. 
Ann:  Da ’s wel. Iedereen besef et. Oké, ‘k ga efkes nog iets zeggen e. 

Temperamentverschillen e, in de psychologie is er sprake van de 
Big Five, ken je die? 

Dave:  Nee. 
Ann:  Ja, da zijn zo karaktertrekken e, 5 elementen, karaktertrekken 

waarop koppels er niet meer dan 2 van elkaar mogen verschillen. En 
’t gaat over extravert of introvert zijn, inschikkelijk of 
onverdraagzaam zijn, zorgvuldig of chaotisch, avontuurlijk of 
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bezadigd en emotioneel of stabiel en eb je der nu 2 gehoord, in da 
lijstje waarvan je denkt ai, ja daar verschil ik mee mè m’n partner, 
dan eb j’ al  een beetje problemen. En ook wa zeker nie goe is, als je 
al te veel van die relaties achter de rug hebt die een beetje scheef 
zijn gelopen, en da ’s nie goe verwerkt en dan al aan een nieuwe 
relatie beginnen, ja...  

Dave:  Wat je ook vaak ziet is, mensen zijn dan 15 of 16, tezamen op de 
bank en zeggen goh, al die cafés en die clubs, da ’s niks voor ons. 
Wij zijn daar tegen, wij kijken liever samen handje vasthoudend een 
filmke  met wat Ringalings en wat cola... 

Ann:  Ja, da duurt dan zo’n 5 maanden gemiddeld denk ik en dan euh let 
the beast go e.  

Dave:  Soms tot 4, 25 e. Dan komen z’ er soms achter van wat hebben we 
allemaal gemist?  

Ann:  Ja, ook euh jaloezie, da ’s natuurlijk ook een doodsteek in de liefde 
e. Velen zien dat als een teken liefde, maar eigenlijk is da gewoon 
bezitterigheid.  
Dave: Ja volgens mij ad die Jade gewoon euh pikante foto’s gezien 
van de afterparty van de Rode Duivels... 

Ann:  Awel, de Rode Duivels, toen ze daar die sterke match tegen de 
Turken hadden gespeeld, toen zijn ze natuurlijk gaan... Alé ‘k weet 
nie wie allemaal, ma den Emile zou der bij geweest zijn in  de 
Carré en ik denk dad ons Jade dad op afstand in New York eeft 
gehoord en da ze nie zo content geweest is. 

Dave:  Ja, hoe zou je zelf zijn e, het leven met een voetballer loopt niet 
altijd over een euh... 

Ann:  Med een voetballer? Ik denk gewoon met ’t andere geslacht.    
Dave:  Ah, de mannen ier een beetje stigmatiseren of wa?  
Ann:  Het andere geslacht.  
 
Dave:  Er komt heel veel reactie binnen op euh hoe je een relatie moet doen 

slagen of wat de vereisten zijn. Zo meteen gaan we die ’s allemaal 
op een rij zetten, er zitten wel een paar pittige tussen.  

 
Dave:  Een hele goeiemorgen. Daarnet hadden we ’t over ’t feit dat 

sommige relaties gedoemd zijn om te mislukken. Leeftijdsverschil 
kan et zijn, cultuurverschil, et groene monster, jaloezie is een teken 
van liefde maar ook een teken van onzekerheid. Er wordt vollen bak 
op ge-sms’t, Anneke Van Elsen. 

Ann:  Ja en ik had ook zo gezegd van ja ’t is altijd een probleem mè ’t 
andere geslacht e, de vrouwen hebben problemen met de mannen, de 
mannen hebben problemen met de vrouwen... Maar euh Vanessa 
laat ons weten, ja ma gow, met et zelfde geslacht kom je dad ook 
tegen. En iedere relatie is apart, wordt ier ook gezegd, dus hoe kan 
je nu in 5 woorden... dus der werd daar in 5 karaktertrekken iets 
omschreven... weten of de relatie nu goed of slecht is? Goh, ik denk 
eigenlijk gewoon da ’t bij iedereen anders is zeker? Ma soms zie je 
’t nu toch echt van kilometers ver afkomen. Dan is er ook iemand 
die 30 is, die ad altijd mannen en nu al bijna 3 jaar bij een vrouw en 
dat gaat super, et beste wat me is overkomen, ook de... tussen de 
lakens. 

Dave:  Goh, dju toch, vergeten, sorry Guy, ’t is euh 5 minuten over 7, 6 
minuten over 7, op de kop af. Goeiemorgen. 

Ann:  Goeiemorgen.  
 
Dave:  Pride In The Name Of Love van U2. Om 9 en een half minuten over 

7 een plaat die nog 325 miljoen duizend jaar kan meegaan van den 
Bono. Goed, we gaan bedelen of toch net niet e.  

Ann:  Ja, dad is ’t em juist, want vandaag staat et in de kranten. De metro 
wil nu de bedelaars buiten. Goeiemorgen, Ann Van Hammen, van 
de MIVB, Brusselse vervoersmaatschappij. Ja, de reizigers krijgen 
nu sinds kort de boodschap bedelen is verboden, moedig et zeker 
niet aan, geef ze geen geld enzoverder, als ze met de tram of met de 
metro reizen in Brussel. Wat is het probleem precies volgens jou? 

AnnVH:  Wel, et is zo da we altijd maar meer meldingen krijgen van reizigers 
euh die et lastig vinden om gehinderd te worden door bedelaars. En 
euh nie alleen lastig vinden, maar zich ook onveilig voelen in de 
metro. En als openbaar vervoersmaatschappij is et onze taak om 
natuurlijk een goed openbaar vervoer aan te bieden en liefst ook zo 
veilig mogelijk, vandaar die boodschap. 

 Dave:  Ja, wat zijn de concrete dingen die er gebeuren? Wat de bedelaars 
met andere woorden doen ten opzichte van de reizigers? 

AnnVH:  Wel, der zijn bedelaars die bijvoorbeeld aan de mouw beginnen 
trekken en er een tijdje blijven aanhangen bij wijze van spreken, die 
euh de mensen ook de weg versperren euh door der voor te blijven 
lopen eigenlijk. En als je verschillende keren per dag de metro 
neemt, ja, dan ervaren reizigers dat als zeer hinderlijk en vervelend 
en vandaar eigenlijk die oproep. En ook bovendien is bedelen in euh 
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voertuigen en in onze stations verboden door een ministeriële 
omzendbrief en door een ordonnantie. En euh ’t is eigenlijk nog ’s 
dat verbod da we onder de aandacht brengen en eigenlijk een oproep 
ook aan onze eigen klanten om bedelen niet aan te moedigen door 
eigenlijk niks te geven. 

Ann:  Ja, maar in ’t Nieuwsblad lezen we dat, Ann, dat euh een 
medewerker van een solidariteitsorganisatie zei dat ja, de meeste 
bedelaars, die veroorzaken eigenlijk geen overlast, mensen zijn 
gewoon redelijk onverdraagzaam tegenover hun medemens, vinden 
nogal snel dat ze gestoord worden en die vinden zich... die vinden 
ook dat jullie zich een beetje wegsteken onder et feit... verschuilen 
achter et feit van dat et verboden is. Eb jij zelf niet zoiets iets 
persoonlijk van ’t is wel hard, die mensen nu droogzetten plots e? 

AnnVH:  Uiteraard klinkt dat natuurlijk heel hard, maar ja, ‘k zeg et, et is 
verboden en dus euh ja. Vandaar eigenlijk die oproep aan onze 
klanten om euh dat niet aan te moedigen. 

Dave:  Ma Ann, als we realistisch zijn, dat gaan we toch nooit kunnen 
bannen?  

AnnVH:  Da zal inderdaad nie simpel zijn, da ’s een feit.  
Dave:  Oe ga je da dan doen? 
AnnVH:  Euh, wel dus, door effectief da te ontmoedigen euh dus die oproep 

naa de klanten. Anderzijds is et ook zo dat we in november een soort 
van kleine prikactie houden waarbij dat euh onze medewerkers op et 
terrein van 3 stations die vaak bezocht worden door bedelaars om 
die euh echt op hen toe te stappen en hen te vragen et station te 
verlaten en hen ook uit te leggen dat bedelen verboden is.  

Ann:  Ja en euh is er een alternatief voor die mensen, voorzien jullie dad 
ook? 

AnnVH:  Wel et is zo da je enerzijds, j’ ebt georganiseerde bedelaars die echt 
deel uitmaken van een netwerk, da ’s dan eigenlijk al redelijk 
politiewerk euh om die aan te pakken bij wijze van spreken. En dan 
anderzijds heb je dan de niet-georganiseerde bedelaars en dan ebben 
we ’t heel vaak over daklozen en daarvoor werken we samen met de 
organisatie bij ons om hen toch te kunnen doorverwijzen na mensen 
die hen met kennis van zaken kunnen opvangen. 

Dave:  Oké, bedankt, Ann Van Hammen, nog een goeiemorgen. 
AnnVH:  Voor jullie ook. 
Dave:  Ocharme die sukkelaars. 

Ann:  Ja, ik moet zeggen, ik eb een aantal jaren in Brussel gewoond en 
nooit aan gewend geraakt en zeker met die winter die eraan komt, 
geen pretje. 

Dave:  Maar wel geen natte hond meebrengen.   
 
Dave:  Ja we kwamen ier net euh Van De Veire in de gang tegen, die doet 

Peter Houdt Van Je en die is helemaal weg van een bepaalde diva, 
want ij  heeft Veronique De Cock voor et eerst ontmoet, die kan er 
niet over zwijgen e.  

Ann:  Nee, volgens mij is er sprake van een paar lichte kriebels. 
Dave:  Volgens mij gaan we daar binnenkort iets over lezen in de Story of 

in den Dag Allemaal. Zou wel een schoon koppel zijn. 
Ann:  Da ’s ook zo’n relatie waar da ge van ver ziet da blijft nie duren. 
 
Dave:  Zo meteen, als je The Block gevolgd hebt, dat 

verbouwingsprogramma op VT4, dan ken je Pieter misschien wel. 
Pieter is et mannelijke gedeelte van een koppel dat nogal behoorlijk 
wat ambras maakt in die Block. Zijn er dan uitgevlogen en volgens 
Pieter is dat allemaal de schuld van Hans Otten. Zo meteen gaan w’ 
em ’s bellen die Pieter, want da ’s een man... Z’n vrouw had dan 
zo’n kinderkamer een beetje geel geschilderd, pisgeel, niet zo mooi, 
en hij had er dan niet beter op gevonden dan toen ze weg was, die 
kamer pikzwart te schilderen. Zo meteen tekst en uitleg hoe het 
allemaal zo ver is kunnen komen.  

 
Dave:  Gisteravond op tv, jawel. Je kent et natuurlijk, et tunetje van the 

Block een verbouwingsprogramma zo waar met Hans Otten en 
Hanne Troonbeeckx, seizoen, jaargang zoveel al aan de gang, maar 
nog altijd plezant om naar te kijken. Elk jaar zit er wel een beetje 
een apenkoppel in, euh in de goeie zin van et woord. Dat zijn dan 
plezante mensen. Soms ook wel wat negatief want dan wordt er 
geroepen en gescholden. En er zijn sympathieke en er zijn ook 
minder sympathieke mensen in the Block en dit jaar was er Pieter en 
Alexandra. En we zagen altijd beelden dat Pieter heel de dag ligt te 
slapen, geen deadlines haalt, dat ie kinderkamers pikzwart verft en 
dat soort toestanden. 

Ann:  Maar wel een entertainer e. 
Dave:  Wel een entertainer. Ik vin ’t een hele grappige kerel wel. Dag 

Pieter. 
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Pieter:  Goeiemorgen, met bouwbedrijf et zal allemaal een beetje langer 
duren.com. 

Dave:  Hey. Zeg, zeg, zeg, w’ ebben die beelden gezien van jou, dat je heel 
de dag ligt te snurken, dat je je vrouw een beetje de oren van et 
hoofd, ja... 

Ann:  Ik vond da nie mooi, Pieter, echt waar.  
Pieter:  Ja, die reactie krijg ik wel meer vandaag. 
Ann:  Als vrouw zijnde, mocht ‘k u tegenkomen op straat, awel, ‘k sloeg 

mijn sjakoche tegen uwe kop.  
Dave:  Maar wat is daar nu van waar en wat niet? Want ’t is tv natuurlijk.  
Pieter:  Euh, ja, dat slapen... Ik sliep natuurlijk de zaterdag iets langer of euh 

de rest van de koppels, da ’s waar, maar euh ’t is een beetje 
uitvergroot. 

Ann:  Maar ik zag dan toch, Pieter, als je jezelf zo probeerde te verweren 
tegen Alexandra, e, die daar toch wel serieus ‘r best had gedaan om 
die kinderkamer te schilderen... Oké, ’t was niet helemaal jouw 
smaak, ’t was een beetje te pisgeel en jij dan echt zo koppige ezel, 
gij  gaat daar zwart tegenaan smijten. En dan komt die Alexandra 
woest naar buiten, want jij was ondertussen van pure koppigheid aan 
et barbecueën met collega Ellen, en dan da verweer van u e, zo da 
machteloos van wie denkte wel da ge zijt ? Da ’s et antwoord van 
ne vent toch als em ongelijk eeft, niewaar? 

Pieter:  Euh ja, dad is zo 5 weken euh geen ruzie had en nu in ene keer dat 
den bom losbarst en ja... 

Dave:  Maar wat zat er in je hoofd toen je dat zwart verfde, die 
kinderkamer?  Dat, ja, dat wordt een niet zo gelukkig kind denk ik, 
in zo’n kamer... 

Pieter:  Nee nee nee, eigenlijk was da de bedoeling om et zelfde kleur te 
gebruiken als Hugo en Nadine in ulder bureau. Maar ik wist da dus 
nie da da bij mij pikzwart was.  

Dave:  Ja, goed. Pieter, nog even ter zake. Euh je zegt ook een beetje dat 
jullie niet vrijwillig zijn opgestapt, want jullie zijn uit The Block, 
maar dat er pesterijen aan vooraf gingen en dat soort dingen. Wat is 
daar ook weer exact gebeurd, met wie? 

 Pieter:   Goh, ja, niets over de productie oor. We zijn euh weggegaan in 
onderling overleg, maar euh die architect daar euh kost ik et nie echt 
mee vinden. 

Dave:  Sanchez?  

Pieter:  Nee nee nee, den architect eigenlijk. Die komt nie voor op televisie. 
Die zei tegen ons euh verkeerde dingen eigenlijk die ij in andere 
lofts wel goe zei. Wa resulteerde in da kik de verkeerde profielen 
gebruikte en ik altijd alles moest afbreken. 

Dave:  Ja, we gaan et toch ’s even checken bij de baas van The Block, da ’s 
natuurlijk Hans Otten. Hans Otten, goeiemorgen. 

Hans:  Goeiemorgen. Dag Pieter. 
Pieter:  Ah goeiemorgen Hans.  
Hans:  Oe is ’t jong? 
Pieter:  Goed jong, goed. 
Dave:  Zeg Hans, wat is jouw versie van de feiten? Waarom denk je dat het 

Blocksprookje ophield voor Pieter en Alexandra? 
Hans:  Ah op zich, zoals Pieter zegt, is daar helemaal geen euh... helemaal 

geen wrange situatie ontstaan. Klopt wel wat ie zegt, dat zijn dingen 
die de mensen op televisie niet zien, maar euh achter de schermen is 
er ook een architect, is er ook een werfleider die euh naast Sanchez 
staat, die je niet in beeld ziet enzovoort. En euh soms is daar 
inderdaad wat informatie gegeven die nie elemaal juist was en dad is 
dan vervelend e. Maar langs de andere kant, Pieter en Alexandra, ’t 
is lang geleden dad ik nog zo’n koppel in mijn programma heb 
gehad dat televisie zo goed kent. Want z’ ebben echt eel grappige 
momenten bezorgd aan ’t programma, ja. Dus euh dan denk je van 
ja, we zitten in ’t jaar nummer 6 van The Block, ja z’ ebben goed 
gekeken de voorbije jaren. Ja Pieter gaf euh stukjes entertainment 
die bijna professioneel gebracht werden dus euh bedankt, Pieter 
daarvoor.  

Dave:  Ja, Pieter heb je al met wat mensen gebabbeld?  Want je verhaal was 
toch iets uitbundiger een tijdje geleden? Dat je dacht van ja, die en 
dit en die eeft dat gedaan... Je bent al zo gekalmeerd. Hoe komt dat?  

Pieter:   Euh ik ben der in gestapt mè ’t gedacht et is een spel en nog altijd 
ben ekik van da gedacht, da ’s de realiteit nie e jongens. 

Dave:  Ja, da ’s waar.  
Hans:  Zeg Pieter, in de krant was et wel mijn schuld e Pieter. ‘k Eb gezien, 

’t is allemaal de schuld van Hans Otten. Hoe bedoel je dat precies 
Pieter? 

Pieter:  Nieje, ’t wordt een beetje verkeerd verwoord ook in de krant e... 
Dave:  Ja, wacht even Pieter, wacht e. Ooooh. Vertel et maar, ja. Nu gaan 

we ’t horen, zeg et maar.  
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Pieter:  Wel, Hans kwam binnen en die wou ons eigenlijk een beetje 
oppeppen euh door te zeggen van ja jongens, we willen nie dat er ier 
euh straks een ander koppel voor de deur staat. Maar ja, mijn 
persoonlijkheid is, ja als ge da zegt tegen mij, pak ekik da dus 
verkeerd op. En ja, dan is ’t eigenlijk gebeurd, ma ik weet da Hans 
da nie zo bedoeld eeft oor, ma ja... 

Dave:  J’ ebt em niet op zijn muil een trek gegeven? 
Pieter:  Nee nee nee.  
Dave:  Oké, goed, allemaal vrienden blijven, Hans Otten en Pieter, nog een 

eel goeiemorgen. 
Hans:  Absoluut, ja dank u wel.  
Dave:  Wij gaan onmiddellijk door naar Sofie van de nieuwsredactie. Dag 

Sofie. Vlaamse gezinnen hebben moeite om hun energiefactuur te 
betalen of de huishuur e?  

 (nieuws)  
 
Dave:  De man die et allemaal een beetje draaglijker moet maken, die in 

z’n helikopter et hele land kan zien, is Thomas, dag Thomas 
goeiemorgen. Gaan jullie moeten opstijgen vandaag denk je? 
(verkeer) 

Ann:  Ja, die vliegt elke dag met z’n fiets richting Brussel. Frank 
goeiemorgen. (weer) 

 
Dave:  Heavy Cross van Gossip. Vandaag in de kranten natuurlijk rouwen 

om Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke. Patrick 
Vankrunkelsven van Open VLD wil vanaf 2012 dat er niet meer 
gerookt wordt in de horeca en ook De Post brengt een nieuwe 
postzegel uit van prins Filip. Hij wil daar zelf op met een baard, 
maar er stonden ook nog andere berichten in de kranten?  

Ann:  Op 3 staat een Australische vrouw die aan et inbreken was. Ze werd 
op heterdaad betrapt met, hou je vast, een baby op aar arm. Ja, ze 
was samen met 2 medeplichtigen een huis aan et leegroven toen de 
politie langskwam. Ze vond waarschijnlijk geen opvang voor de 
kleine en moest die dus meepakken naar haar werk. De vrouw is 
opgepakt en de baby werd ondergebracht bij de familie. Ja, ‘k zou 
zeggen zoals die baby’s, jong geleerd oud gedaan zeker?  

Dave:  Stel je voor,  dat je dan thuiskomt en er zit een gangstervrouw in 
jouw zetel, borstvoeding te geven aan zo’n kleine... 

Ann:  Zou die compassie krijgen?  

Dave:  Jij wel.  
Ann:  Ma nee, je zou dan toch nooit vermoeden dat die vrouw net eeft 

ingebroken? 
Dave:  Inderdaad, goed we gaan door met euh... 
Ann:  Op 2, en daar staat de Willy , Willy Feyaert. Da ’s een 

gepensioneerde Keurslager uit Antwerpen en ja, die ad een hele 
grote wens en die is nu in vervulling gegaan. Want gisteren kreeg hij 
een chateaubriand voorgeschoteld en ij  zegt daarover na 11 jaar 
wachten is dit 300 gram hemel. 11 jaar geleden at ij  zijn allerlaatste 
chateaubriand, net voor ij  naar et rusthuis verhuisde. Chateaubriand 
is natuurlijk te duur voor et menu daar in et rusthuis, maar voor de 
Willy  is er nu voor één keer een uitzondering gemaakt. Wat zou jij 
zo daar van ’s morgens tot ’s avonds willen eten, Dave? 

Dave:  Chateaubriand natuurlijk, samen met La Esterella. Da ’s culinair in 
orde daar. Goed we gaan naar de volgende. 

Ann:  Ja, echt niet te doen, waar blijven ze ’t halen, waar blijven ze ’t 
halen? In de wintercatalogus van Neyman-Marcus, een Amerikaanse 
luxewinkelketen vind je een sportvliegtuigje terug met opvouwbare 
vleugels zodat et perfect in de garage past. Ja, kijk, volgens de 
supermarkt is dit et ideale kerstgeschenk voor mensen van wie de 
kinderen et huis uit zijn. Je kan er perfect met 2 in, dat ding kost 
zo’n 167.000 euro, vlieglessen inbegrepen, dus ja, da ’s vo niks e, 
zeggen ze dan.  

Dave:  Is dat zo ja? 
Ann:  Neeje, totaal nie. Zot, alé komaan, ge zijt  nie goe zeker, alé, ma 

serieus, alé, serieus.  
Dave:  Ja je kan er niet van over e? Ik ga je der even laten over nadenken, 

in stilte zo.  
  
Dave:  Sylvie die vraagt op 3322: Dave en Ann, kan je geen opbeurend 

liedje spelen voor de Standardsupporters?  Want in de laatste minuut 
hebben ze verloren tegen Olympiakos in de Champions League van 
et voetbal. ’t Was heel triestig, ma der was iemand die der ook zat 
die enorm meeleefde en die blijk gaf van een heel eerlijke inborst. 
Zijn naam is Dirk De Ferme, sportcommentator bij 2Be onder 
andere, dag Dirk. 

Dirk:  Goeiemorgen.  
Dave:  Euh, we gaan nog even die fase herbeleven. Dat doelpunt gaat 

binnen. Welk woord komt er dan uit jouw mond?  
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Dirk:  Euh, ’t begint met G en et eindigt op OMME.  
Dave:  Godverdomme, inderdaad. En ik vond dat zo eerlijk en dat vertaalde 

direct wat elke voetbalfan op dat moment denkt e? 
Dirk:  Ja dat denk ik ook, maar achteraf dan gaan er dingen door je hoofd à 

la... 
Ann:  Nee, nie Allah e, God.  
Dirk:  Ja Allah, stel je voor dat die der ook nog ’s uitkomt. 
Dave:  Ga je die... Heb je daar reactie op gehad van de bazen?  
Dirk:  Ja, wel wat sms’jes maar euh van de bazen niks en da verwacht ik 

eigenlijk ook niet omdat euh, j’ ebt et daarnet toch ook al gezegd, et 
vertaalde perfect wat denk ik iedereen op dat moment voelde, en ik 
denk dat dat dan et woord is dat heel, alé dad et meest euh dichtbij is 
op dat moment e, je moet iemand vervloeken en voila... 

Dave:  Ja, ik vind et wel mooi dat je dan een beetje meeleeft met een 
Belgisch team, want commentatoren die dat niet doen, Europees, 
vind ik maar wat zoutloos. Je moet toch voor je eigen Belgische 
team zijn op dat moment. Vind je dat niet?  

Dirk:  Correct, maar ik denk dat ze dat wel allemaal doen oor, euh 
meeleven met Belgische clubs in Europa. 

Dave:  Denk je dat? 
Dirk:  Ik denk dat wel ja. 
Dave:  We gaan ’s even horen wat jouw Griekse collega zei, is dat goed? 

Hier gaat ie e. (fragment) Ja, kan je dad even vertalen, Dirk?  
Dirk:  Ja, hij leefde heel erg mee en euh ij vermijdt godverdomme.  
Dave:  Oké, ben je al terug in ’t land eigenlijk? 
Dirk:  Nee, ik zit aan et ontbijt en euh ik vlieg straks naar Londen want 

straks zit ik bij Chelsea tegen Athletico Madrid. 
Ann:  Goh, wat een chance e.  
Dave:  Wat een leven. 
Dirk:  Dad is de hel e mannen, dad is de hel.  
Dave:  Oh, en betaalt dat goed? 
Dirk:  Dat betaalt behoorlijk, ja. 
Dave:  Dat betaalt behoorlijk. Goed, et mag zo zijn. Trouwens Dirk, je 

boek ligt nog op m’n nachtkastje, moet ‘m nog even lezen, van elke 
dag voetbal daar. Mooi boek is dat. Zeg euh, tot zeer binnenkort 

Dirk:  Tot zeer binnenkort, tot ziens, daag, bedankt voor ’t bellen. 
Dave:  Ja, ij  was toch even onder den indruk van dat woord e?  
Ann:  Ja, da ’s achteraf e, da ’s in volle spontaniteit dat...   
 

Dave:  Een geweldig goeiemorgen, bijna 7 minuten over 8 op deze 
woensdagochtend. Et wordt een hele fijne MNM-dag. Caroline 
komt eraan, Pak De Poen Op de Noen, Peter Houdt Van Je, de Peter 
Houdt van Je Show, Ann Reymen met haar lekker Gunther, de 
MNM 50 en natuurlijk Tom De Cock, helemaal live. Daarnet 
hadden we Dirk De Ferme aan de lijn, de man die godverdomme zei 
nadat de Grieken tegen Standard in de laatste minuut scoorden. Et 
ging daar een beetje zo (fragment). En w’ ebben iemand gevonden 
die weet te zeggen wat dad eigenlijk betekent. Joy wat zei die man? 

Joy:  Euh dat em van dichtbij ging scoren in de laatste minuut, alé, dat 
bijna gedaan was, van dichtbij en scoort em de 2 1 en ’t is gedaan, ’t 
is over and out. 

Dave:  Goh, Joy, hoe kom ‘t dat jij zo goed Grieks kan?  
Joy:  Ik ben een half-Griekse, mijn moeder is afkomstig van Griekenland 

en mijn tantes wonen daar nog en mijn nonkels, dus ik eb nog steeds 
contact met hen en ik praat nog regelmatig Grieks.  

Dave:  Ja, klopt dat, calimera, calispera of zoiets? 
Joy:  Ja, calimera is goeiemorgen, calinichta is goedenacht. 
Dave:  Goed, dan zeg ik jou calimara en tot de volgende keer, Joy. 
Joy:  Dank u wel, daag.  
 
Dave:  Anneke, wat zou er gebeuren als Peter Van de Veire en Veronique 

de Cock op et zelfde feestje zouden zijn en dit liedje wordt er 
gespeeld? Wat zien we dan op de dansvloer?  

Ann:  Een wreed schone samensmelting. 
Dave:  Ja, want ze zijn op date geweest. 
Ann:  Op Blind Date.  
Dave:  Daar gaan we binnenkort alles over ontdekken in de boekskes. Alé 

jong, zou dat mooie kinderen geven die 2?  
Ann:  Ja, hangt er van af wa da ze van wie erven e.  
Dave:  Wie speelt dan ’t manneke? 
Ann:  Veronique draagt graag broeken ook. 
Dave:  Ja, ’t is een niet te onderschatten tante, ma ’t zijn wel 2 geweldig 

mooie mensen, dat zal onwaarschijnlijk mooie kinderen geven, wees 
daar maar zeker van.  

 
Dave:  Maar we moeten naar onze vriend Thomas natuurlijk. Thomas, 

goeiemorgen. Jij hangt boven de E19 e, als ik correct ben e? 
 (verkeer) 
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Dave: Je bent toch geen kettingbotsing aan et veroorzaken voor de mensen 

die naar boven kijken e? Want jij bent natuurlijk een knappe man, 
zo’n Adonis, dat zie je niet elke dag. Thomas, euh hou ons op de 
hoogte en straks komen we nog wel ’s terug bij jou e.  

 
Dave:  Ja, spelen we iedere dag natuurlijk e. Laurence staat op de E40 in 

Groot-Bijgaarden. Laurence, hallo. 
Laurence:  Hey, ja hallo. 
Dave:  Hoe gaat et daar? Niet te veel vertraging? 
Laurence:  Euh toch wel. 
Dave:  Ja, en kan je de zenuwen onder bedwang houden of denk je goh ik 

was dat varkentje wel even? 
Laurence:  Ik kan et nog onder bedwang houwen. 
Dave:  Dat is heel goed. Heel veel succes voor jou.  
Ann:  Je speelt tegen Wim, goeiemorgen Wim. 
Wim:  Goeiemorgen, Ann.  
Ann:  Waar sta jij ergens stil? 
Wim:  Wel ik sta momenteel voor de spoorwegovergang hier in euh voor 

mijn deur eigenlijk in Nijlen.  
Ann:  Ja, da kan lang duren zoiets e?  
Wim:  Ja, ik zie momenteel de trein dus ij kan ier elke moment 

voorbijkomen, dus als jullie iets horen euh... 
Ann:  En ge weet et e Wim, slagboom dicht, motor stil e.  
Wim:  Ja, da wel. 
Ann:  Ja, alé, eel veel succes allebei. 
Dave:  Goed, we gaan er keihard aan beginnen. Ja, we beginnen met de 

doe-vraag. We gaan beginnen bij Laurence. Stel je even voor, er 
loopt een chihuahua niets vermoedend over een grasveldje, plots 
komt daar een waterbuffel bij en samen doen zij van 
rakektakektakekeka. Hoe zou dat klinken denk je, Laurence?  

Laurence:  (geluid) 
Dave:  En die buffel? Fantastisch. En jij Wim? Je mag ze allebei laten 

horen Wim, hier ga je.  
Wim:  (geluid) 
Dave:  Ja, Chantal had zichzelf even herkend in nummer 2. We gaan voor 

nummer 2, onze MNM-assistente. Goed, ’t is 1-0 voor Wim. Ann 
gaat voorlezen. Een omschrijving van een bekend iemand, vaag, ma 
dat wordt concreter. Onderbreek haar als je weet over wie et gaat, 

onderbreek haar echt. Je mag onbeleefd zijn, dad is geen probleem. 
Laurence roept dan E40 en Wim roept Nijlen. Ann Van Elsen leest 
voor uit eigen werk. 

Ann:  Deze Vlaamse radio- en tv-presentator werd geboren op 25 
september 1940 en begon zijn carrière als journalist voor et 
weekblad Humo. Op tv werkte hij in z’n beginjaren onder andere 
voor et satirische programma Magesien en ook voor Echo. Hij was 
trouwens de eerste die Eddy Wally in beeld bracht. Verder kennen 
w’ em van programma’s als Schermen, Ombudsjan en Jan Publiek.    

Wim:  Nijlen. 
Dave:  Oh, Wim, Wim, Wim, concentratie want je gaat om et af te maken, 

je staat al 1-0 voor. Wat is jouw antwoord?  
Wim:  Jan Van Rompaey.  
Dave:  Helemaal goed. Proficiat. Ongelooflijk. Laurence, bedankt om mee 

te doen. J’ ebt toch een hele dappere mooie chihuahua neergezet. 
Daag.  

Ann:  En Wim ondertussen euh, wie mag er mee? 
Wim:  Ja, mijn toekomstig vrouwke e. 
Ann:  Toekomstig vrouwke. Voor wanneer is ’t? 
Wim:  Eigenlijk moeten we nog een datum vaststellen.  
Dave:  Kom dat doen we nu. 
Ann:  We gaan dat hier en nu beklinken.  
Dave:  Die vrouw die wil dat weten, we gaan dat nu beklinken. Wanneer 

heb je tijd? 
Wim:  Ik heb eigenlijk alle dagen tijd ma ze mag et eigenlijk nog nie 

weten.  
Dave:  Oh, het aanzoek moet nog gebeuren. 
Wim:  Ja, euh, ik ga eerst een datum vaststellen om ’s uit te gaan en dan ga 

’k euh haar ten huwelijk vragen. 
Ann:  Awel, pakt die reischeque van Connexions, ge gaat ergens naartoe 

en daar tooverd’ em maar tevoorschijn e, diene ring. Goe? 
Wim:  Goed, ‘k ga ‘t zeker doen.   
Dave:  Goed, Wim en niet vergeten, voor je in dat bootje stapt nog ’s goed 

een aangename kaas-en zwijnavond organiseren e.  
 
Dave:  W’ ebben een euh inboorling van de enclave Torhout live in de 

studio en w’ ebben daarnet ook geleerd, want euh hij kwam in 
contact met onze Chantal van MNM, die dan weer van Ruiselede is, 
dat ze daar niet skone zeggen, ze zeggen daar gewoon schoon. Vond 
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ik toch wel bloedstollend nieuws om even mee te pikken, Brahim, 
want jij bent van Torhout e?  

Brahim:  Torhout e, absoluut.  
Dave:  Is ’t fijn om daar te toeven? 
Brahim:  Et is heel fijn, heel rustig, niets te doen, heel doods en heel gezellig. 
Dave:  Groeien daar ook madeliefjes? 
Brahim:  Absoluut. Zelfs klavertjes 4. 
Ann:  Maar je hebt er wel effe over gedaan om hier te geraken, jij moet 

ook echt overal in ’t land zijn. Eb je nog nooit gedacht van beetje 
meer richting Gent of zo trekken? 

Brahim:  Ik ben et aan et bedenken en ik denk er nu net weer aan dad ik 
inderdaad iets moe zoeken meer rond et Brusselse. 

Dave:  Wow. W’ ebben een primeur, jawel, dat lezen we volgende week in 
de boekskes.  

Ann:  Ja, zeg, Brahim, ben jij, ja ’t is ier nu nog redelijk vroeg, we hebben 
ier een geweldig grote ontbijtkar, speciaal voor jou, omda wij 
dachten zo’n grote jongen, wat steekt ie normaal achter de kiezen? 
Wat heb je al geten? 

Brahim:  Euh deze morgen gewoon een fles water en ik ga straks wat muesli 
nuttigen. 

Ann:  Ma is da echt? Ga je nooit ’s zondigen? Nooit ’s een croissant of 
een chocoladekoek? 

Brahim:  Absoluut, absoluut, af en toe, maar je hebt een euh smokkeldagje, 
een smokkeldagje is een dagje waarop je een keer iets vettigs mag 
binnenspelen. 

Ann:  Ah en wanneer is et euh smokkeldag? 
Brahim:  Da ’s meestal de zondag bij mij.  
Ann:  Ah ja, zondag smokkeldag.  
Dave:  Ik dacht dat je ging zeggen, elk negende jaar van een decennium eet 

ik een croissant. Goed, ja w’ ebben ook natuurlijk euh de Evolution 
Tour vrijdag in Aalst en dat soort dingen, daar komt nog een 
heleboel andere locaties bij, we gaan et nog even op een rij zetten zo 
meteen. Maar euh evolutie e, evolution, w’ ebben die definitie ’s 
opgezocht euh Brahim en da betekent eigenlijk een beetje letterlijk 
zich ontrollen, figuurlijk betekent dat ontwikkeling. Ja, wa is ’t nu? 
Ga je jezelf ontrollen of ga je jezelf ontwikkelen op dat podium?  

Brahim:  Wel, ik eb mij behoorlijk proberen te ontwikkelen zeg maar met die 
jaren, ik ben nu een zes, zevental jaar productief en commercieel 
bezig en ik eb daar in al die jaren heel hard gewerkt en geleerd hoe 

ik zelf een album in elkaar kan knutselen en euh ‘k eb heel veel 
songwriting gedaan en heel veel zangles genomen en instrumenten 
wat bijgestudeerd en vandaar... 

Ann:  Dus j’ ebt  et vooral eigenlijk euh nu over de evolutie die je als 
zanger, entertainer. Oe zit et met euh ’t manneke Brahim zelf?  

Brahim:  Wel euh et manneke Brahim zelf is ook... 
Dave:  Manneke? 
Ann:  Ja ma ey. Dad ondertussen een hele man geworden is, ik zeg et, die 

evolutie van manneke naar man. 
Brahim:  Dat klopt, ik heet dat, samen met mijn trainer, we hebben daar een 

naam voor, dad is een sharp ready lifestyle. Ik was vroeger altijd een 
heel dun manneke die verkeerd at en altijd ongezond at en zeg maar 
vijftal jaar terug ben ik zwaar beginnen trainen. En euh dankzij mijn 
trainer zeg maar ben ik gaan ontwikkelen en eb ik mijn spieren 
kunnen trainen op een correcte manier. Want veel mensen vergeten 
de technieke kant.  

Dave:  Wacht e, die sharp bla bla bla, ik tel tot 3 en dan mag je ’t nog ’s 
zeggen. 1, 2, 3. 

Brahim:  Sharp Ready Lifestyle.  
Dave:  Oké, goed, ij  gaat een beetje Ronde Van Vlaanderen doen, ij  gaat 

overal zowat optreden met z’n Evolution Tour. Wij zijn euh 
geweldig sympathiek Brahim en daarom hebben wij voor jou wat 
entertainment gezocht, zo voor of na et concert, want je moet er 
altijd heel lang wachten en zo. Je wilt toch wel wat bezig zijn, 
zaterdag euh ga je naar Maldegem hebben we gezien, klopt toch, 
even ’s kijken, der is iemand uit Maldegem en die heeft een tip voor 
je. (fragment)  

Dave:  Ja, hou je van treintjes? 
Brahim:  Heel heel fijn, absoluut. 
Dave:  Ja, ga je dat doen? 
Brahim:  Ja tuurlijk. 
Dave:  Oké, w’ ebben een go. Dan gaan we ook nog even naar Bree want 

de eenendertigste  ben je daar ook en der is ook iemand die wil 
dringend ook jou op bezoek hebben daar. (fragment) Ja, zijn et nu 
beren of bieren? Wat is daar op jouw antwoord, Brahim? Heb je ’t 
begrepen? 

Brahim:  Ik euh, als et over bieren gaat, kan ik weinig betekenen voor die 
mens, maar toch ontzettend sympathiek en bedankt. 

Dave:  Nee, je mag beren gaan proeven. 
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Brahim:  Ah, beren, dan graag.  
Ann:  Ik vond ’t gewoon wel charmant hoe ie de naam uitsprak, want in 

Bree kennen ze alleen maar den Bryan van Kim.  
Dave:  Goed, w’ ebben nog eentje om af te ronden, euh, je gaat ook naar 

Aalst natuurlijk, dad is vrijdag al, we geven daar straks ook nog 
duotickets voor weg, nog even iemand die jou ook op bezoek wil 
krijgen. (fragment) Is dat afgesproken? 

Brahim:  Da ’s afgesproken, als zij mij komen supporteren in de zaal e.  
Dave:  Euh ja, ga je maar klaarmaken e zo meteen e, wacht maar even. Zo 

meteen gaat ie live zingen voor jullie. Iemand vraagt kan je ’m nog 
even West-Vlaams laten spreken want dat doet ie zo mooi. Awel, et 
nieuws komt er nu zo meteen aan e, dan ga ik babbelen met Sofie 
Van Der Donkt heet dat meisje, geweldig lief, ziet er ook mooi uit, 
heeft een heel degelijke opleiding gehad, lang gestudeerd, heel slim, 
intelligent en zo, ook heel veel EQ. Kan je haar zo een keer in een 
paar zinnen mee aankondigen in jouw lokale taaltje en dan ga ik 
daar efkes mee babbelen. Krijgen we straks muziek van jou. Doe 
maar.  

 (Brahim zegt iets in het West-Vlaams) 
 (het nieuws) 
Dave:  Iemand vraagt waar komt euh Brahim in Maldegem, dat euh kan je 

op z’n website ook lezen, gewoon even Brahim ingeven in Google, 
je krijgt dan de Evolution Tour website en dan kan je ’t gewoon 
allemaal even meepikken.  

 
Dave:  Sexy Bitch van Guetta. Thomas, de helikopter van MNM, 

goeiemorgen. Wat nieuws heb je ons nog te melden? Waar hang je 
ergens? 

 (verkeer) 
Dave:  Zeg, j’ ebt  daar toch een radio in de helikopter e?  
Thomas:  Ik heb een radio, ik hoor Brahim en ik hoor iedereen daar ter 

plaatse... 
Dave:  Awel, Brahim, heb je al ooit in je leven met iemand in een 

helikopter gebabbeld? 
Brahim:  Ja, ik eb gezongen met Peter Van De Veire in euh... 
Dave:  Ah ja, kijk ’s aan, ongelooflijk.  
Thomas:  Verdorie, ‘k ging net et zelfde vragen of ie nie bij mij wou komen 

zingen, ma... 

Dave:  Kijk ’s aan, straks hoor je ‘m zingen door de radio in je helikopter, 
want ij  gaat et hier straks doen. Tot straks e Thomas. We gaan ook 
naar Franky.  

Ann:  Goeiemorgen Frank.  
Frank:  Ja goeiemorgen, dacht net te vragen wil Thomas mij niet horen 

zingen, maar nee, waarschijnlijk niet.  
Ann:  Ah, ik dacht da jij ging vragen... Goed, welk weer krijgen we 

vandaag?  
 (weer)  
Dave:  Euh Brahim, wat is jouw GSM-nummer?  
Brahim:  04.. oh, ja... 
Dave:  Zo echt de eerste 4... 
Brahim:  0484  
Dave:  En dan nog de eerste 2... 
Brahim:  euh 02 4  
Dave:  En dan nog eentje... 
Brahim:  00 en dan is et raden voor de luisteraars, nietwaar? 
Dave:  Ja, dan kunnen ze die afbellen. 
Ann:  Ja, da valt nog mee om te proberen zo.  
Dave:  Ja, want we hebben een spelletje, dat heet GSM-bingo en in een 

GSM-nummer zitten 10 cijfers natuurlijk, we geven er daarvan 6 
willekeurig, net voor 10 uur en als die daar in zitten, dan kan je een 
PSP Go winnen. Ben jij een spelletjesmaniak? 

Brahim:  Af en toe, als ik daar tijd voor eb. 
Dave:  Plezant e? Ik speel alleen maar Fifa en dan vind ik leuk om zo 

pakweg met Roeselare Barcelona helemaal van de mat te spelen. 
Echt zalig, goed we gaan dat cijfertje geven. Hier komt et, nummer 
één, opschrijven en zo meteen Brahim live op MNM.  

 
Dave:  Allright. Chantalleke wordt helemaal gek. Ik zou ’t ook worden, 

want zo meteen Brahim live in de MNM-studio, meer bepaald in de 
Ann & Dave Show in de ochtend. Ah, we gaan eerst nog iets 
weggeven, althans een prijsvraag stellen. Anneke heeft een 
meetlint. 

Ann:  Ja, ‘k hoop da ’t lang genoeg is. En ik ga daarmee iets meten bij 
Brahim en dat is, in centimeters wil ik graag hebben, de omtrek van 
zijn rechterbiceps. 

Dave:  Ja, ga der maar naartoe, ik zal et dan even hier euh in de gaten 
houden, Ann. Een sms trouwens, hele sociale vent, ik heb em nog 
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ontmoet in de Pizzahut in Antwerpen, die Brahim. Hij zei gewoon 
goeiedag, ik had dat niet verwacht. Knap, knap, knap.  

Ann:  Amai. 
Dave:  Oh ja, Van Elsen probeert ondertussen, die moet 5 handen gebruiken 

om één keer rond de biceps van Brahim te geraken. 3322, hoeveel 
omtrek biceps heeft ie?  

Ann:  In centimeters, rechterbiceps.  
Dave:  En tickets voor Aalst e. 
Ann:  Ja, nu vrijdag, 23 oktober in Aalst, 3 duotickets hebben we.  
Dave:  Voila en nog iemand die zegt Brahim nog weten op te treden 

natuurlijk in Oostende, awel chapeau, zo ne sociale gast, da was met 
de deelnemers van Idool en die stak er met kop en schouders 
bovenuit. Goed, ga ma naa je plekje, Brahim. En dan mag ie 
gewoon keihard live z’n ding gaan doen voor jullie in onze ochtend. 
Hij heeft een sweatshirt met een kapje op en een broek bijpassend, 
goed geschoren en hij heeft nu de hoofdtelefoon op zijn hoofd. Het 
applaus kan gaan losbarsten van Chantal en in de studio.   

 
Dave:  Respect op alle banken, Brahim, helemaal live in de MNM-studio in 

de ochtend bij Ann en Dave, ja kom maar even terug van je plekje. 
Ben je niet te bezweet nu Brahim, want j’ ebt  zo’n warme trui aan. 

Brahim:  Ja, nee dad is voor de winter, ik ben nu helemaal warm, opgewarmd. 
Dave:  ’t Is helemaal voor de winter. Goed Evolution Tour van Brahim. 

Aalst daar komt ie op 23 oktober, dan 24 Maldegem,30 Lokeren en 
dan gaat et naar Bree en je kan et allemaal bekijken op z’n site 
Brahimmusic.be, komt allemaal goed. Ann Van Elsen, dan moeten 
we nog even et verdict doen van de prijsvraag, want Brahim zijn 
armomtrek van de biceps is ongelooflijk groot, heel veel mensen 
hebben een sms gestuurd, maar wie heeft et aan et juiste eind 
getrokken? Dad is een foute uitdrukking, ze zal nooit in de Van 
Dale verschijnen. Je mag et, Ann verlos ons. 

Ann:  Oké, alle mensen, of tenminste de snelste sms’ers die in de buurt 
van, goh manneke, rechterbiceps e, rechterbiceps, 42 centimeter.  

Dave:  42 centimeter. Ik denk dat ik zelf 12,50 heb.  Brahim, ontzettend 
veel plezier met je Evolution Tour en euh doe et goed daar e.  

Brahim:  Super dank u wel. 
Dave:  Voila, Brahim dat was ie, een heel goeiemorgen, dit is Pitbull. 
 

Radio-uitzending van 12 november 2009 

Ann:  Ja, na ’t weer en na ’t nieuws kan ‘k nog geen verkeer meegeven, 
ma da ’s eigenlijk alleen maar goed nieuws want da betekent da 
alles nog redelijk kalm is.  En ook nog geen flitsers, goh, ze zijn nog 
nie wakker ze, de mannen van de bakkerij met de blauwe streep. W’ 
ebben nog geen snelheidscontroles binnen, maar heb jij er één 
gezien, sms et dan gerust, liefst eigenlijk, door naar 3322, flits spatie 
en de exacte plaats van die snelheidscontrole. 

Dave:  Bongiorno a tutti. 2 minuten over 6 en 16 seconden. ‘k Kan je wel 
vertellen, w’ ebben nog geen flitsers maar w’ ebben wel nieuwe 
mouchekes.  

Ann:  Ja, ‘k weet et, ze zijn nogal flashy e. Knalblauw met MNM erop. 
Dave:  Ja, we babbelen niet meer tegen een zwarte microfoon, nee gewoon 

een blauw moucheke met ons logo der op. En ik kan je ook 
vertellen dat et gisteren een heerlijke dag was om lekker te snoozen 
en te soezen. Hoe laat ben jij der uit  gekropen of gevallen? 

Ann:  Awel expres nie te laat, ik ben om half 9, 9 uur zoiets opgestaan. 
Dave:  Awel, ik een uur of 6 later. Een hele goeiemorgen.  
 
Dave:  De beste vriend van Van Elsen, de Candyman. Hij komt er langs, 

begin september. Christina Aguilera.  
Ann:  Begin december wilde zeggen? 
Dave:  Wat zei ik? 
Ann:  Ge zei, denk ik, ‘k kan mij vergissen, maar september. Zeg, ier op 

sms. Als g’ om half 3 pas uit uwe nest zijt  gekropen, da betekent da 
ge dinsdagavond, dinsdagnacht veel te diep in ’t glas gekeken ebt. Is 
da zo? 

Dave:  Absoluut onwaar, nee. ‘k Eb ervan genoten om boekskes te lezen, 
om DVD’kes te bekijken en gewoon ’s te denken van zou ‘k me nog 
’s omdraaien? Ja. Gaat iemand me dat kwalijk nemen? Nee. Dus we 
doen dat gewoon. Goed, zo meteen nieuws over et roken in de cafés 
en... 

Ann:  Ja, w’ ebben ook aanstormend babynieuws want er is een actrice 
keihard zwanger.  

Dave:  Ja, heel erg zwanger. Heel erg zwanger.  
 
Dave:  Hot van Inna. Kijken wat de kranten ons te vertellen hebben. Ja de 

ravage e. 
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Ann:  Heel veel ravage die een dronken bestuurder heeft aangericht in een 
deelgemeente van Oosterzele. Gisterenochtend was dat. De man die 
reed in op 4 fietsers die bezig waren met een doopopdracht uit te 
voeren. Ze moesten een foto nemen van de muur van 
Geraardsbergen en enkele Mattentaarten  ook meenemen, maar et 
viertal is er nooit geraakt. 2 meisjes zijn overleden, een derde meisje 
vecht nog voor haar leven en de jongen die erbij was die raakte licht 
gewond. Opvallend is wel dat euh de vader, de papa van et meisje 
die nog vecht voor haar leven, geen wrok koestert. Mijn dochter is 
een vechter, we kunnen maar hopen dat ze ’t haalt, de automobilist 
reed wel te snel, hij reed 90 waar hij eigenlijk 70 mocht, maar laten 
we eerlijk zijn, ij  heeft dat ongeval ook niet gewild. De collega-
studenten die zijn natuurlijk diep in de rouw, er is een rouwregister 
geopend op school, op d’ universiteit  en ook op Facebook. Nja, 
dad is euh... Dat was ook voorpaginanieuws in de kranten. Sofie 
Van Der Donkt had et er natuurlijk ook over. 

Dave:  ‘k Vin  ’t wel heel straf dat die ouders dan zo snel na de feiten al zo 
ja... zo ... 

Ann:  Dat medeleven, toch, dat inlevingsvermogen... Ja, ik was er 
vanochtend toen ik naar hier aan et komen was euh aan et rijden 
was ook over aan et nadenken, in principe, oké et is te hard, 90 waar 
je 70 mag. Alé, et is 20 kilometer per uur te hard, maar hoeveel 
mensen doen da nie? En hoeveel... Alé ja, weet wel... 

Dave:  Goed, de kans is opnieuw ook een stuk groter dat er in België een 
totaal rookverbod komt. Initiatiefnemer van et wetsvoorstel 
namelijk senator en cafébaas Dirk Claes, ja die zegt euh zullen cafés 
klanten winnen. Volgens horeca Vlaanderen zou et een ramp zijn 
voor de cafés. W’ adden et daarnet ook voor de uitzending erover 
en eigenlijk is dat wel vreemd dat we et er nog over moeten hebben 
want in veel landen is dat al heel lang zo e. Als je naar Ierland gaat 
of ... 

Ann:  Ja, ik euh, ik weet nog niet zo heel... Bwa, 3 jaar geleden of zo, was 
ik ’s op reis met een vriendin in LA was dat en da was wel een keer 
zalig om zo thuis te komen van een avondje stappen en niet naar de 
smoor te stinken.  

Dave:  Ja, maar je kan wel smirten dan, da ’s ook gemakkelijk. 
Ann:  Ja flirten en roken tegelijk.  
Ann:  Dan Sven Nys, die heeft gisteren de jaarmarktcross van Niel 

gewonnen, ’t was heel spannend, ik eb gekeken. Hij klopte Niels 

Albert in de spurt, maar Albert die kreeg et publiek massaal over 
zich heen, nadat hij tijdens een beklimming van een berg Sven Nys 
de pas afsneed. Nu, de vraag is, deed ie dad expres? Deed ie dat nie 
expres? Ons Chantal die zegt gewoon ja et is een sport, ieder 
gewoon voor zich dus hij heeft et recht om dat te doen, maar heel 
veel supporters van Sven Nys natuurlijk die zijn et daar helemaal 
niet mee eens.  

Dave:  Maar de Niels heeft wel 23 jeansbroeken in z’n kleerkast hangen, 
dan snijdt ge niemand de pas af. 

Ann:  Ja, et is wel zo, onze Niels, misschien moeten we ’t toch ’s proberen 
van ‘m op één of andere manier op te peppen want hij dreigt nu een 
beetje met opstappen zelfs.  

Dave:  Alé jong, serieus? 
Ann:  Ja. Zeg en dan over die actrice dad ik daarnet zei e, die heel hard 

zwanger is, ja ze beginnen ier zo’n beetje te gokken welke actrice et 
is. Misschien moeten we ’t nog een beetje duister houden, gewoon 
een tip geven of zo.  

Dave:  Misschien moeten w’ een tip geven, ja, inderdaad. Goed, et is een 
actrice die er geweldig goed uit ziet, die euh... 

Ann:  Groot... 
Dave:  Groot is... 
Ann:  Nog niet lang geleden getrouwd... 
Dave:  Ja, ’t zou je buurvrouw kunnen zijn euh wat nog? Ze houdt ook van 

dieren want ik kom ze af en toe tegen in de Zoo. Euh misschien 
moeten we gewoon zeggen wie het is? Van Elsen, haar naam heeft 
te maken met et feit dat je scheerapparaat niet meer werkt en goh 
wat... Ja gewoon Hilde De Baerdemaeker.  

Ann:  Hilde De Baerdemaecker en z’ is zwanger van een tweeling nog 
wel. 

Dave:  Een tweeling. Heel erg en geweldig goed gefeliciteerd Hilde want je 
luistert nu elke dag, dat weten we ook om 14 over 6 naar de Ann & 
Dave Show in de ochtend. Heel veel proficiat van een zwangere 
vrouw en van mezelf. 

Ann:  Ja, heel veel proficiat, amai Hilde, chapeau. Zo direct, eerste keer 
zwanger, zo direct een tweeling. 

Dave:  2 vliegen in één klap.  
 
Dave:  Echt vent e? 
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Ann:  Ja. I Wanna Sex You Up.  En ’t toeval wil zo meteen kijken we in 
de sterren met een bekend politicus, da ’s een leeuw en die eb ik 
dad ooit weten zingen live voor m’n neus voor Tanja Dexters 
terwijl ie haar rug bereed en nog altijd die wilde haren niet kwijt. 

Dave:  Herman Van Rompuy?  
Ann:  ’t Zou wel ’s kunnen, ja.  
 
Ann:  En nu nieuws voor alle leeuwen.  
Dave:  En vanochtend met de enige echte Quicky, Vincent Van 

Quickenborne, een leeuw zowaar. Goedemorgen. 
Vincent:  Goedemorgen. 
Dave:  Oh, dat lijkt op een leeuwenstem wel.  
Vincent:  Ja, ’t is vroeg in de ochtend e. 
Dave:  Ja, wat zal et eerste type van voedsel zijn wat zo meteen door de 

slokdarm zal gejaagd worden? 
Vincent:  Altijd ne koffie, zo ne goeien espresso zo, zo zwarte espresso zo. 
Ann:  Oh, zo nen dolce gusto espresso. 
Vincent:  Nee, nee, nee, nesistretto. 
Dave:  Oh ja, dad is zo nen echten djoef op uw muile e. Zo vroeg... 
Vincent:  Ja ja, ma altijd bij mij e, zo nen nesistretto. 
Ann:  En wanneer ga je ’t eerste zo vast materiaal naar binnen werken?  
Vincent:  Oh, ik eet altijd een beetje fruit en nu de laatste tijd drink ik zoveel 

van die fruit smoothies, oe heet dat?  
Ann:  Ja, ’t schijnt da da nie gezond is e.  
Vincent:  Ja, mijn secretaresse zegt mij dad ook. Maar ik blijf euh mijn 

kilootjes behouden. 
Dave:  Alé, da ’s toch goed voor den afgang dan. Da ’s goed voor den 

afgang. 
Ann:  Ja, da weet ik nie. 
Dave:  Goed, we gaan kijken naar de categorieën, de glazen bol, de sterren. 

Algemeen, liefde, werk of gezondheid? 
Vincent:  Euh ja de liefde, want daar is bij mij veel veranderd. 
Ann:  a, goe e. Liefde voor de leeuw. Er klinkt een valse oei, er klinkt een 

valse nooit in et anders zo harmonieuze liefdeslied. Leg uw geliefde 
uit waar et schoentje knelt. Ben je zo weinig thuis? 

Vincent:  Ja, da ’s wel een probleem. ‘k Ben gisterenavond langsgeweest, ’t 
was 10.30 uur ’s avonds zeker om nog wa konijn te eten. Bwa ’t is 
altijd, ’t is verschrikkelijk e politiek dus euh, ma z’ eeft wel heel 
veel geduld dus euh ’t is een geduldige noot.  

Dave:  Ja, Vincent Van Quickenborne, zou jij een relatie kunnen hebben 
met iemand die er een compleet andere politieke overtuiging op 
nahoudt? 

Vincent:  Ja, ik denk da wel want med euh mijn vriendin spreek ik nie veel om 
nie te zeggen nooit over politiek dus euh, ja dad is iets da in onze 
relatie nie echt aan bod komt. 

Ann:  Ja maar zo bij da konijn dan, over wat spreken jullie dan wel? 
Vincent:  Oh, we zijn naar Lissabon geweest, eel veel foto’s genomen en euh 

die foto’s een keer bekeken, heel veel gelachen. Da ’s ongelooflijk, 
we waren zondagnamiddag in een koffieshop, alé een gewone 
koffieshop e om koffie te drinken... 

Ann:  Ja ja, dad ebben z’ u wijsgemaakt ja.  
Vincent:  En plotseling komt daar een man binnen en ik zeg tegen aar dat 

moet de eerste minister van Portugal zijn, ‘k zeg ga naar binnen, 
steld u der naast en pak ne foto. Dus ze doet da, die man zegt niks en 
we komen dan der na in een klerenzaak en daar is de minister van 
Portugal, dus w’ ebben leuke anekdotes meegemaakt euh dus ’t was 
een heel toffe vierdaagse in Lissabon.  

Ann:  Fantastisch, nog één categorie dan voor jou, algemeen, werk of 
gezondheid Vincent?  

Vincent:  Euh neem maar gezondheid. 
Dave:  Oké, bepaalde omstandigheden die u misschien tijdig zult 

herkennen, kunnen uw persoonlijk geluk in de weg staan. Dan denk 
ik spontaan heeft u de prik in de billen al gehad tegen de 
Mexicaanse? 

Vincent:  Op mijn kabinet is er wel zo een mailtje rondgegaan vanuit 
administratie da mensen kunnen worden geprikt ma ik eb de tijd nog 
nie gevonden om da te doen.  

Dave:  Wat vindt u van de hetze? Zo de voetballers die dan ingeënt worden 
en euh meneer van Ranst kan daar niet mee lachen e.  

Vincent:  Nja, ik begrijp da wel en ik versta ook dat de prioriteit moe gaan 
naar de mensen die ’t meest nood ebben maar euh ja die heisa die 
gaat toch een beetje aan mij voorbij oor.  

Ann:  Jij bent veel te verliefd e op dit moment? Meneer Van 
Quickenborne, heel goed wakker worden nog vanochtend . 

Vincent:  Jullie ook maar jullie zijn al goed bezig e. 
Ann:  Euh ja, voilakes, ’t is da, alé, zeg, slaapwel e. 
Vincent:  Tot ziens e.  
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Dave:  Deed et pijn, Ann, die prik?  
Ann:  Awel, de prik zelf nie zo, ma ik kan zo ma moeilijk mijn 

hoofdtelefoon opzetten jongen. Mexicaansen e. 
Dave:  Ja ja, lieve mensen, thuis, je weet et, ik ben aan ’t presenteren met 

een risicogroep maar z’ is wel helemaal ingeënt dus we zijn veilig. 
Het kan ook niet door de speakers van uw radio heen komen. 
Goedemorgen Sofie Van Der Donkt. Ben jij ook een risicogroep qua 
inenting, nee e? Nee, oké, dan gaan we ’t over et nieuws hebben. 
(nieuws) 

 
Dave:  Suikerzoet is ze toch e, Lily Allen. Dat stemmetje, je kan er niet 

genoeg van krijgen. Not Fair. Het is 37 minuten over 6 op deze 
geweldige donderdagochtend. Beetje miezerig weer buiten. Pas 
goed op jezelf want ’t is toch wel een beetje zo stiekem zo wat glad 
en zo dus euh voorzichtig zijn.  

Ann:  Ja, natte bladeren op de baan en... 
Dave:  Ja. Voorzichtig zijn.  
 
Dave:  Zeg Ann, is dad eigenlijk ook een risicogroep euh ja bezitters van 

een MNM-verkeershelikopter die ons moeten vertellen wat er 
gebeurt op de baan?  

Ann:  Ik geloof mensen die zo vaak van de grond gaan, dat die ook wel bij 
de risicogroepen behoren. Misschien moeten die ’s langs gaan bij d’ 
ogen of zo... 

Dave:  Oké, kan je even bukken Thomas? Hier komt ie. Knal. 
Ann:  Pas op, want ge zijt  er morgen een beetje stijf van e Thomas.  
Dave:  Hoe zit et met et verkeer? 
 (verkeer) 
 
Dave:  Eminem en Without Me. Op deze donderdagochtend nogmaals goed 

op jezelf passen want et is verdacht glad daarbuiten. In de kranten 
vandaag ook van alles over de kroon die inlevert, maar et zou niet 
echt inleveren zijn, er is gewoon geen indexaanpassing geweest. Zo 
zou et euh officieel klinken e? 

Ann:  Ja, dus euh der stond in allerlei kranten te lezen van goh ja de 
Koninklijke familie, ze gaan... Er is een beetje crisis voor en ook. Ze 
gaan nie meer zo diep in hun portemonnee kunnen krabben. Ma ’ t 
is inderdaad euh, ’t is nie zo een lagere dotatie, er is gewoon geen 
indexaanpassing geweest dus aan de dotatie wordt niet geraakt.  

Dave:  Doe ’s een gok, den Albert , met hoeveel moet ie et minder doen 
denk je? 

Ann:  Goh man, ik eb daar echt geen gedacht van. 
Dave:  Doe ’s een gok. 
Ann: Ik meen da echt. Euh 40.000? 
Dave:  40.000? 148.000 euro minder. Man dan moet je toch wel wat krijgen 

e.  
Ann:  Ja voila, ’t is da da ’k wil zeggen.  
Dave:  Onwaarschijnlijk jong. Fabiola 132.000 minder en dan onzen 

bebaarde Filip, ’t staat em trouwens nog altijd, 85.000 euro minder 
en de Laurent wat denk je?  

Ann:  Da ’s rond de 40 dan. 
Dave:  29.000 euro minder.  
Ann:  Oh, da ’s toch echt ’t zwart schaap van de familie e?  
Dave:  Alé jong, dan vraag ik mij af, wat krijgen die dan? Onwaarschijnlijk. 

Goed, ik ben ook ’s benieuwd of jullie al, want de Sint moet nog 
komen en de Kerstman en zo, maar in Maastricht is ’t carnaval nu al 
op gang getrapt. 

Ann:  Alé jong. Wanneer is da nu weer carnaval, da ’s zo ergens in 
februari... 

Dave:  Wanneer begint dat bij jou? Euh 3322. In Vlaanderen, want da ’s op 
altijd andere tijdstippen natuurlijk e. 

Ann:  Maar alé zeg, gaan ze daar nu ook al mee beginnen, da wist ik nie. 
Trouwens wa was da daar met de Sint? Blijkbaar wordt er euh 
geprotesteerd, is er iets mè zijnen entree of zo, want met de kruis op 
de mijter, ‘k weet et nie? 

Dave:  Ja de echte zou er een kruis moeten op hebben en de Sint die daar 
aankomt zou dat niet hebben. Hele discussie daarover wat ie exact 
moet aanhebben. Der is ook trouwens... Wat voor tafellaken heb jij 
thuis? 

Ann:  Geen. Da ’s gewoon euh bloot hout. Zonder tafellaken. Waarom? 
Dave:  Is dat bewerkt? 
Ann:  Goh ja, ik weet zelfs nie...  
Dave:  Met vernis? Et tafellaken dan e. Michaël Verheyden lanceert een 

homecollection. Tafellaken is niet sexy zegt ie maar je kan wel 
vernieuwen. En dan, w’ ebben et misschien wel gezien of niet, 
Dennis Rodman, Sting, Piet Huysentruyt, allemaal in de Laatste 
Show, en euh Dennis Rodman staat exclusief in et euh Belang. Weet 
je wat ie zegt, Anneke? 
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Ann:  Nee.  
Dave:  Waarom één vrouw als je ze allemaal kan krijgen? 
Ann:  Awel, ik vind... Ja, weete... Ik zou zeggen ‘k geef em een pak 

rammel e, dienen Dennis Rodman, ma langs den andere kant, doe 
het maar ’s e, effectief als man, als ge z’ allemaal kunt krijgen en 
dan zeggen van nee nee, ’t is goed, alé, laat ma zo... 

Dave:  Ja, wie weet. Sommige van de mooiste vrouwen zegt ie ook nog, die 
ik ooit gezien eb, zijn Duitse prostituees. Ik stond vanochtend te 
tanken en ik zag nog zo iemand, vrouw op leeftijd en die had toch 
zo precies zo een callgirltje... 

Ann:  Ma stel nu da da nie was, waaraan zag je dan van ’t is een callgirl? 
Dave:  Ja, dat zie je gewoon denk ik... 
Ann:  Ja ma hoe? 
Dave:  Ik denk dat je dat ziet. 
Ann:  Dat is dan toch herkenbaar voor jou? Dan moet je dat toch nog al 

gezien hebben?  
Dave:  Ja, in de boekskes e. Overal e. In de kranten, vanachter bij de 

annonces staat dat er bij. En dan in Spanje, een primeur eigenlijk, bij 
Zaragoza, voetbalploeg, Alex Sanchez is de eerste voetballer in 
Spanje zonder hand. Ja, werd geboren zonder rechterhand en eeft nu 
gedebuteerd in de eerste klasse daar in Spanje.  

Ann:  En? 
Dave:  Ja, ’t gaat allemaal goed en ij  zegt van ‘k heb dat niet nodig. En dan 

Steven De Four, de Standardkapitein, na 2 maanden verlost van et 
gips en ij  zegt ik ben nog maar halfweg. Der is ook goed nieuws 
van Paco Garcia. Dat is die zanger die ook wel ’s in die 
talentwedstrijden bovenkwam. 

Ann:  Van X-Factor zeker of Star Academy?  
Dave:  De poulain van Liliane St-Pierre.  
Ann:  Ja, zo’n klein, niet te groot manneken, goed in ’t vel, zo’n beetje 

carreetje.  
Dave:  Die was naar Lloret De Mar geweest, soms ’s een soort met fans. Ja, 

je kent dat wel en er was iemand bij, die had hersenvliesontsteking 
opgelopen. En die vrouw, da ’s toch al goed, is ontwaakt uit de 
coma en et zou veel beter gaan met aar.  

Ann:  Alé vooruit, da ’s eel goed e zeg, want maakt da mee e.  
Dave:  Maak dat mee.  
Ann:  Ey, trouwens, ma da zal jij al wel geweten ebben, Lionel Messi 

verkozen tot beste voetballer.  

Dave:  Ah nee, da wist ik nie, echt waar. Van eel de wereld? 
Ann:  In Spanje, wacht e, moet ik ’s efkes kijken, euh ij  kreeg, wacht e, de 

spits van FC Barcelona ontving de trofee... Beste speler in de 
Spaanse competitie.  

Dave:  Ah, maar et is eigenlijk ook stiekem wel Gunter Van-handenhoven 
natuurlijk, beste van de wereld e. Dat kunnen we, daar kunnen we 
wel eens over zijn denk ik.  

 
Dave:  Bad Romance van Lady Gaga. Ja, ik zit toch al vrij lang med een 

bepaalde verkoudheid Van Elsen. 
Ann:  Ja, ‘k weet et.  
Dave:  En ik sprak met iemand gisteren en die zei kijk als je hoestsiroop 

neemt en pillekes ben j’ er  op 2 weken van af, als je helemaal niets 
neemt, ben j’ er  op 14 dagen van af. Om maar te zeggen dad et 
eigenlijk gewoon allemaal uit je lijf moet. Voila. Daarnet hadden we 
’t over carnaval, ik ben een beetje verrast dat dat al op gang is 
getrapt in euh Maastricht maar blijkbaar is dat helemaal niet zo gek 
e, Raf? Dag Raf. 

Raf:  Goeiemorgen. 
Dave:  Hoe komt dat? Jij weet meer over carnaval? 
Raf:  Euh ja, dad is op de meeste plaatsen waar carnaval gevierd wordt, da 

begint op den elfde van den elfde om 11 uur. 
Dave:  Alé jong, zo vroeg.  
Raf:  Euh ja. 
Ann:  En oe wordt da dan gevierd? Oe zetten jullie da dan in? 
Raf:  Euh bij ons is er een openingsbal en dan ja wordt er eel den avond 

gedronken en gefeest. 
Ann:  Ah ja en is dad ook al verkleed, med alles der op en der aan? 
Raf:  Euh neeje, nog nie direct. De meesten zijn euh per groep in een 

zelfde euh ja klederdracht, per groep ebben z’ allemaal ongeveer ’t 
zelfde aan. 

Ann:  Ja. 
Dave:  Ja, en eb je nog een beetje houten hoofd van gisteren of niet? 
Ann:  Da zal wel. 
Raf:  Neeje, da valt wel mee.  
Dave:  Gewoon wa spa’kes gedronken dan? Oké, Raf, bedankt voor deze 

toch wel zeer belangrijke informatie. 
Ann:  Ik wist da nu echt ’s nie sè. 
Dave:  Salut e. 
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Ann:  Raf saluukes e. Yow .  
Raf :  Ja, daag .  
 
Dave:  Een geweldig goeiemorgen. Voor Guy, et is 5 minuten over 7 kerel 

en 12 seconden. Ja, ze vragen et wel ’s in boekjes, wad is et hoogste 
fysieke genot voor jezelf? Nu, ken je dat, als je zo’n beetje jeuk hebt 
in je oor, heel diep vanbinnen, je stopt nu ook zo je vinger op da 
klein lelleke zo, der in en dan owawawawaa. Da kan deugd doen 
jong, dat kan deugd doen. Onwaarschijnlijk. Goed, dat helemaal ter 
zijde. Et is week van de smaak, vrienden. Ik eb een picknickmandje 
bij. Ann gaat dat voor mij ook meebrengen binnenkort, ze gaat 
geblinddoekt worden zo meteen en krijgt een specialiteit te lande, te 
proeven. Iets wad ik nog niet ken, maar Chantal eeft et 
meegebracht. 

Ann:  Zeg, ’t is toch een beetje proper e man, want ik mag nie alles eten e. 
En handen wassen, e gij . Ja, ma nee, serieus, mè da scharten in u 
oor en zo. Gaat eerst u pollen ma wassen, kom.  

Dave:  Het blijft nog even geheim, maar zo meteen gaan die parelwitte 
bijtertjes van jou kennismaken, Ann Van Elsen, met een wereld van 
culinair genot. En waarom trek je  nu dat blikje bier open? 
Goeiemorgen iedereen.  

 
Dave:  Er zit hier een euh geblinddoekte Van Elsen voor me. 
Ann:  Lang geleden da ‘k nog zoiets spannend eb meegemaakt.  
Dave:  Ja, we gaan geen zweepje boven halen. Nee, ’t is week van de 

smaak. Van Elsen is geblinddoekt, ik eb m’n picknickmandje 
helemaal meegebracht, daar kan van alles in zitten, Van Elsen.  

Ann:  Ja, maar kijk, ik hoop da ge de regels een beetje kent voor zwangere 
vrouwen die niet immuun zijn voor toxoplasmose en zo van die 
dingen. 

Dave:  Misschien zit daar wel et klokkenspel in, gefrituurd, van een stier.  
Ann:  Als ’t gefrituurd is, dan mag et e. 
Dave:  Goed, de mand, ‘k ga ’t nu opendoen euh neem maar een grote hap 

en beschrijf... Ann, geef nog geen conclusie. Gewoon goed 
knabbelen eerst. Happen. Kom, happen. Knabbel maar, knabbel. Ja, 
nog geen conclusie e. Beschrijf de sensatie.  

Ann:  Et zouwen 10 insecten kunnen zijn die ik kapot bijt, maar mmm.  
Dave:  Wat proef je? 
Ann:  ’t Is zoet. 

Dave:  Proef je die meelworm ook? Proef je die sprinkhanen? 
Ann:  Alé jong. Bladerdeeg. 
Dave:  En de sprinkhanen, proef je dat?  
Ann:  Wacht, ’t zit efkes achter mijn tand... 
Dave:  Als je heel goed luistert, hoor je tjirp tjirp. Ze zijn heel vers. 
Ann:  Nee, volgens mij, ’t is euh, ’t is alleszins redelijk zoet, et kan 

evengoe een taart zijn die der al van mè Pasen staat.  
Dave:  Oké, Ann, dan gaan we over naa et verdict van de eenkoppige jury, 

dat ben je zelf. Dus Van Elsen, is dit een lekkere specialiteit of niet. 
Voordat we ontknopen, de bekendmaking doen van wat et is. 

Ann:  Dit is gewoon keilekker. Ja. Nog van da.  
Dave:  Fantastisch man, weet je wat je nu gegeten ebt?  
Ann:  Neeje. 
Dave:  Een geetentaarte.  
Ann:  Geetentaarte. Da ken ik nie vent.  
Dave:  Moet ik jou even zeggen wat dat is? 
Ann:  Wuk is dat? 
Dave:  De geetentaarte is een confituurtaarte uit de Hoogleedse 

deelgemeente Sint-Jozef. In de volksmond wordt et de geite 
genoemd, et is een bladerdeegtaarte met abrikozenconfituur, 
artisanaal bereid, zonder toevoeging van bewaarmiddelen en 
kleurstoffen. En de name van de taarte ès afkomstig van een vroeger 
café De Rots van Geite, ken je dat? 

Ann:  Nee, da ken ik niet.  
Dave:  Waar de taart gemaakt werd, die algauw de roste geite genoemd 

werd, maar in West-Vlaanderen, daarom natuurlijk ook de 
Geitentaarte. Jij dacht echt dat er geit in zat e?  

Ann:  Ja, awel ja, ik zou dan denken dat er iets een soort van geitenkaas of 
zo of toch iets zurigs? 

Dave:  Nee, nee. 
Ann:  ’t Is zoet, ’t is lekker eigenlijk ja.  
Dave:  Trouwens, de taart wordt nu nog altijd gemaakt volgens et recept uit 

Wereldoorlog 1? 
Ann:  Ja, awel, da proef ik ook. 
Dave:  Proef je een granaat? 
Ann:  Nee, ma ’t is echt goe. Ge moogt ook ’s proeven, ier.  
Dave:  Goed, euh de hele week, volgende week misschien ook nog een 

beetje, gaan we nog picknickmandjes meebrengen. 
Ann:  Morgen ik voor jou.  
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Dave:  Ja en dan word ik geblinddoekt en dan krijg ik misschien wel... 
Ann:  Morgen ben ik ook nog braaf, e, daarachter gaan w’ een beetje 

stouter worden e? 
Dave:  Geen stierentestikels e?  
Ann:  Ma ‘k zeg et toch, als ze gefrituurd zijn is da toch geen probleem?  
Dave:  Ja ma dan wel met Andalouse. 
 
Ann:  Ja, nu zaterdag 14 november Back To The 90’s Extra Large in 

Flanders Expo in Gent. 
Dave:  Wie komt er allemaal? 
Ann:  Wie komt er allemaal? Ja onder andere Coolio, da zou gene gewone 

zijn ook nie. Right Said Fred zou er ook zijn, Technotronic, 2 
Brothers On The 4th Floor, 2Fabiola en natuurlijk ook 
wederopstanding van de mannen van Good Shape, e da weten w’ 
ook e. Take My Love. 

Dave:  Komen ze? 
Ann:  Die komen daar e, die gaan zo’n soort van mini-comeback doen. 

Alleszins, jij kan er nog bij zijn als een echte VIP, ma daar moet je 
natuurlijk iets voor over ebben. En wat moet je daar voor over 
hebben? Wel, herken zo meteen een 90’s plaat die we in een heel, 
heel snelle mix hebben gesmeten en je moet heel goe luisteren want 
voor je ’t weet is ie voorbij. Sms een titel van een 90’s plaat die jij 
herkent zo snel mogelijk naar 3322 en de snelste sms’er die mag 
helemaal VIP Back to the 90’s extra Large, nu zaterdag in Flanders 
Expo Gent, hier is de opgave.  

 
Ann:  Een hele goeiemorgen, Kenny.  
Kenny:  Goeiemorgen. 
Ann:  Hebben wij toch wel geweldig goe nieuws voor u zeker. 
Kenny:  Ah ‘k zij echt benieuwd. 
Ann:  Ma je bent van Gent, dus da ’s heel gemakkelijk e, da’ s redelijk 

dicht bij Flanders Expo. 
Kenny:  Da ’s een feit.  
Ann:  Dad is helemaal in de buurt. J ’ebt gewoon een VIP duoticket voor 

de Back To the 90’s Extra Large nu zaterdag gewonnen. Wat was 
bijvoorbeeld jouw antwoord? 

Kenny:  Snap, Rythm Is A Dancer.  
Ann:  Voila sè. Zeg, zo die 90’s, wat roept da bij jou op Kenny? 

Kenny:  Euh feitelijk nie zo heel veel herinneringen. Ik ben nog ma 22 en da 
’s dan nog maar feitelijk in de laatste jaren, ja in de beginjaren 
geweest, ma we zijn nog jong en zo dus... 

Ann:  Ja, ma kende die mannen van Good Shape nog?  
Kenny:  Ja ja ‘k eb er al van goord, ja. 
Dave:  Ja dat zit mee in et pakket, die komen hun geweldige single in jouw 

oor hijgen terwijl ze jou masseren. Is dad een goed plan? Even een 
voorproefje, want ze staan hier nog altijd. Mannen, kunnen jullie 
nog even voor de Kenny da lieke da iedereen da kent doen? Zo van 
ja... Goe ja. Kenny, je mag meezingen.  

Ann:  Ey, elemaal speciaal voor u e, Kenny. Nu zijn ze echt binnen sè, die 
VIP tickets.  

Dave:  Kenny, dat komt allemaal dik in orde, ze gaan jou daar verwennen 
dat et geen naam heeft. Nog een heel mooie donderdag en alvast een 
goed weekend kerel. Daag. 

Kenny:  Dank u wel daag. 
Dave:  Rythm Is A Dancer voor de Kenny en voor iedereen, hier is Snap.  
 
Dave:  Snap en Rythm Is A Dancer. We gaan ’s kijken wat er allemaal in 

de wereld gebeurt bij Sofie Van Der Donkt van et nieuws. Dag 
Sofie. 

 (nieuws) 
  
Dave:  Van euh Europe, The Final Countdown, terwijl ons Chantalleke 

hier een pistoletke komt brengen, oh, dad is toch zo geweldig 
sympathiek. Maar zo meteen gaan we kijken bij Thomas van de 
MNM verkeershelikopter, hoe et allemaal zit daarbuiten en je weet 
Ann, dad is een fan nogal van de gefrituurde snacks. Dus om em te 
verrassen en om een beetje water in z’n mond te krijgen, ik eb de 
frietketel opgezet. 

Ann:  Ja, voor onzen Thomas, da ’s altijd een satéke, viandel en een 
curryworst .  Da was ’t e, en dan gewoon genoeg vo een groot pak 
e.  

Dave:  Uwen Blacky komt daar weer binnen en die wil diene curryworst  
pakken. Weg Blacky. 

Ann:  Alé jong.  
Dave:  Oké, dan gaan we naar Thomas, Thomas goeiemorgen.  
 (verkeer)  
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Ann:  Ja Frank, hoe slecht is dat weer precies?  
 (weer) 
Ann:  Zeg Frank, mijn vet staad ier nog op e, wa moe ’k er voor u bij 

smijten? 
Frank:  Vo mij ne sitosteak alstublieft. 
Ann:  Ook een sitosteakske? Oké. Da ’s goe. Daag.  
 
Dave:  Black Out van Milk Inc. In de kranten vandaag over et 

horecaverbod, over et roken 2012 totaal verbod zou er komen. Ook 
veel berichten over Sven Nys die de jaarmarktcross van Niel 
gewonnen eeft. Niels Albert die kreeg heel veel boe’s over zich 
heen omdat ie, ja hij zou de pas afgesneden hebben, ma Sven Nys 
zei ook van dat zal wel niet expres geweest zijn. En actrice Hilde De 
Baerdemaeker is drie maanden zwanger van een tweeling. Maar der 
staan nog net iets zottere berichten in de kranten. En daarom wad-
is-me-dad-hier-allemaal-zeg rubriek.  

Ann:  Ja een grote rampoefening in et voetbalstadion in Groningen is 
dinsdagavond toch wel een beetje uit de hand gelopen. Z’ adden 
daarvoor een groep acteurs ingeschakeld, maar die acteurs tussen 
aanhalingstekens speelden hun rol net iets te overtuigend. Ze 
begonnen op een bepaald moment zelfs met stenen te gooien. Ja aan 
de rampoefening waar de hulpdiensten wilden oefenen om na te 
gaan met grote menigten, e, oe da da allemaal gaat, daar deden 
ongeveer 1.500 mensen mee maar kijk dad is zo’n beetje Placebo-
effect e, doen alsof en dan uiteindelijk is ’t serieus. Dave, wa vinde 
gij  daarvan? Kijk, nu ga ’k u ’s pesten hoe da jij mij altijd pest. Met 
je mond vol. Ei da ’s vies. Dit had je moeten zien, spijtig, echt 
jammer dat dit effe geen tv was, want ij  speekt daar een bol 
halfgekauwde pistolet uit z’n mond om gewoon verder... Oké. Ja, 
kinderen die gaan blijkbaar enorm ver in et verzinnen van 
uitvluchten tegen hun ouders. Een meisje bijvoorbeeld uit et 
Nederlandse Waalwijk kwam thuis met een heel straf verhaal. Ze 
was naar eigen zeggen uit de handen van haar ontvoerder kunnen 
ontsnappen. Nu, na onderzoek natuurlijk bij de politie en zo blijkt 
dat ze ’t verhaal gewoon helemaal uit haar duim heeft gezogen om 
toch een uitvlucht te hebben waarom ze te laat thuis is gekomen. 
Wat heb jij zoal ooit verzonnen? 

Dave:  Goh, echt, dat wil je niet weten. ‘k Ga der ’s goed over nadenken. 

Ann:  Ik ooit één keer van ja ma ja, ik reed langs de baan en ik zag in een 
boom katjes en ik moest de brandweer bellen en euh om die katjes 
der uit te laten halen, alé zoiets eb ik verzonnen. Oké, nummer één.  

Dave:  Ik heb ’s verzonnen dat de flitspalen afgesteld stonden op 5 per uur 
en ik maar 3 per uur mocht fietsen.  

Ann:  De Mechelse politie heeft een man betrapt op et gebruik van 
cocaïne. Nu, op zich niet heel uitzonderlijk, maar de plaats waar hij 
et gebruikte, is toch een beetje vreemd vind ik. De man zat in de 
wachtzaal van et politiecommissariaat om aangifte te doen van ’t 
verlies van z’n identiteitskaart en ja plots haalde hij daar zo gewoon 
een zakske cocaïne uit en hij probeerde et zelfs nie weg te steken e. 
Ja, hij kapte van dat spul gewoon in z’n hand en hij snoof dad op, 
hij had nu wel een beetje gedronken, ma toch, hij wilde heel 
duidelijk de politie provoceren.  

Dave:  Ja, wanneer eb jij dat nog ’s gedaan? 
Ann:  Watte? De politie geprovoceerd? Euh bij een wildplasje 

waarschijnlijk. 
Dave:  Nee, ma jouw broer is toch politie? Provoceer jij die vaak? 
Ann:  Vroeger was ’t altijd, ja pas op, ik eb vroeger een stuk uit z’n rug ’s 

gebeten, ja.  
 
Dave:  Hele mooie vochtige ochtend, maar soit, daar kan onze pret niet 

door bederfd worden. 7 minuten en een half over 8 uur vanochtend. 
De week van de smaak is begonnen, w’ adden Vincent Van 
Quickenborne aan de lijn al en die heeft ook al een culinaire 
ervaring gehad bij een geliefde. Gisterenavond denk ik dat et was. 
Kijk ’s aan en dan had ik m’n mandje bij, week van de smaak want 
Ann en mezelf proberen elkaar te verrassen door geblinddoekt te 
gaan proeven van een Vlaamse specialiteit. Anneke, die ging 
helemaal los van dit fijne spektakeltje. Ongelooflijk, ze had de 
Hoogleedse geetentaarte geproefd. Dat zou geitentaarte moeten zijn. 
Dad is euh een recept uit Wereldoorlog 1, meegebracht door onze 
Chantal en ons Anneke die loopt hier al heel den ochtend gewoon 
te... Ja inderdaad, gewoon te genieten. Heel goeie ochtend, 8 
minuten over 8.  

 
Dave:  Free Masons, Uninvited. Ja, voor een geweldige bon van de 

Mediamarkt vandaag te winnen. Kandidate één is Yasmina. Staat in 
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de file in Wijgmaal en verzorgt de mensen bij Familiehulp. 
Goeiemorgen Yasmina. 

Yasmina:  Goeiemorgen.  
Dave:  Ben jij ook geweest naar et Sportpaleis paar maanden geleden met 

die geweldige Nancy Van Hout, denk ik, was et die kwam optreden? 
Yasmina:  Ja inderdaad.  
Dave:  Goh, straffe madam e? 
Yasmina:  Ja, ongelooflijk. 
Dave:  Oh, heb je zo mee met de aansteker in de lucht gestaan van... 
Yasmina:  Ja alle armen in de lucht, meegedanst, alles.  
Dave:  Yasmina, jij lijkt me gewoon een partyanimal eerste klas. Veel 

succes zo meteen.  
Ann:  Je speelt tegen Mandy. Mandy, goeiemorgen. 
Mandy:  Goeiemorgen.  
Ann:  Waar sta je ergens in de file om te beginnen? 
Mandy:  In Aalst, op de Leopoldslaan.  
Ann:  In Aalst in de Leopoldlaan en ik zie hier, ons Chantal heeft dat er bij 

gezet, je studeert verpleegkunde. Hoeveel van die spuitjes heb jij al 
gezet? 

Mandy:  Goh, da em ek ni opgeteld. 
Ann:  Zeg, ma waarop leren jullie da? Is da echt op een appelsien da 

jullie da leren zetten? ‘k Eb da ’s goord. 
Mandy:  In ’t begin op poppen en nadien moogde da ne keer op elkaar testen. 
Ann:  Is ’t echt? En wa spuiten jullie dan in? 
Mandy:  Ah niks e, ‘t is gewoon... 
Ann:  Gewoon et spuiten op zich... ja... Oké, Mandy, heel veel succes ook 

voor jou e en Yasmina ook natuurlijk.  
Dave:  Goed, dan gaan we der aan beginnen dames. ’t Is vandaag een euh 

gedeelde doevraag. Je kent wel een poesje dat een beetje geïrriteerd 
is, een poesje dat geïrriteerd is, klinkt ongeveer zo, inderdaad. Maar 
Yasmina is nu een poesje dat gewoon woest en woedend is. En 
Mandy is tegelijkertijd een Bouvier die iets aan de bevolking wilt 
doen, aan et cijfer, die ziet dat wel zitten, een avondje stoeien met 
dat kleine poesje dat Yasmina is. Dus Yasmina, jij bent de poes, 
Mandy, jij bent de hondsdolle Bouvier en jullie proberen elkaar te 
vangen. Hoe klinkt dat samen? Oké, wacht even dames, dit was et 
voorspel, nu mogen jullie een keer helemaal los gaan, we zetten de 
radio even, dat alleen Ann en ik dat kunnen horen, dus je collega’s 
en je baas gaat het niet horen, nu één keer helemaal los, 3,2,1. Ja, 

Chantal heeft gekozen voor nummer één. Dad is euh Yasmina. Leidt 
met één punt. Goed dan gaan we de omschrijving horen zo meteen 
door Ann Van Elsen. Van een bekend iemand, nationaal of 
internationaal. Vanaf ’t moment dat je weet over wie het gaat, 
onderbreek Ann onmiddellijk. Yasmina roept Wijgmaal en Mandy 
roept Aalst. Goed, Van Elsen leest voor uit eigen werk. 

Ann:  Deze wereldbekende rockzanger werd geboren op 23 september 
1949 ergens in New Jersey. Hij is ook gitarist, liedjesschrijver en 
heeft als bijnaam The Boss. Zijn muziek werd ooit vergeleken met 
die van Jerry Lee Lewis en z’n teksten met die van Bob Dylan. De 
Boss was ook een fervente aanhanger van Barack Obama. Eén van 
z’n bekendste nummers lijkt wel een lofzang over z’n geboorteland, 
maar in werkelijkheid was et een kritische beschouwing op de 
gevolgen van de Vietnamoorlog in economische crisis... 

Mandy:  Aalst. 
Dave:  Aalst, Mandy. Anneke, weet je wat dit betekent? Als Mandy goed 

antwoordt, dan hebben wij een gelijke stand. Dus Mandy. Wat is 
jouw antwoord? 

Mandy:  Ik denk Bono. 
Dave:  Bono denk je? Dat is geweldig goed nieuws voor Yasmina. Want ’t 

is fout. 
Ann:  Yasmina, ja. Sorry Mandy, ’t was Bruce Springsteen. Born in the 

USA, dat was et nummer waar we het over hadden. 
Dave:  Jammer. Maar jullie hebben ontzettend goed een poes en een 

hondsdolle Bouvier samen geïmiteerd. Dat gaat jullie nog heel lang 
achtervolgen. Goed, bedankt om mee te spelen allebei en tot ziens e.  

 
Dave:  ’t Is eigenlijk puur toeval dat die plaat nu net zat, eerlijk waar, ma 

één van die mannen is dus jarig. Weet jij om wie et gaat, Ann? 
Ann:  Ja... 
Dave:  Ik denk dad et de man is die inderdaad... 
Ann:  Die bijna zo’n groot voorhoofd heeft als ik. 
Dave:  Nee, ma die kent elk gehucht bijvoorbeeld van Mol, kent ie 

vanbuiten. Dad eb ik nog kunnen zien in z’n programma. 
Ann:  Ja, pas geleden nog, in Blokken, kon ie ze bijna allemaal 

opsommen... 
Dave:  Ben Crabbé. Goeiemorgen Ben. 
Ben:  Dag Dave en Ann.  
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Dave:  Goh man, hoe gaat et zo vroeg in die ochtend met euh toch wel de 
bubbels in de buik met de verjaardag? 

Ben:  Euh da valt eigenlijk nog mee. Ik sta klaar nu met de fietshelm op 
om mijne kleine naar school te brengen, iets wat Ann binnenkort 
ook zal mogen doen. 

Ann:  Zeg en eeft die kleine al iets... Zo’n schone tekening voor de papa 
gemaakt of zo? 

Ben:  Ja, ij eeft zo’n heel mooie kroon gemaakt mè allemaal fotootjes der 
op van dingen die ij graag heeft. Kijk ’s wat er allemaal op staat... Er 
staat Joepie op, er staat Happy birthday op, Maya De Bij, ne foto 
van hemzelf op een paard enzovoort.  

Dave:  Amai zeg, en ook de sms-balk al volledig ontploft bij jou? 
Ben:  Nee dat valt allemaal nogal mee. Ik ben eigenlijk nie zo ne 

verjaardagman, ‘k bedoel ik kan er ook zelf niets aan doen e, j’ ebt 
er ook geen verdienste aan, da ’s natuurlijk lief da de mensen u een 
gelukkige verjaardag wensen, ma iedereen is jarig e. 

Dave:  Nee ma vanavond duik je toch wel met de Walter en de Jan en zo 
de sambabar in? 

Ben:  Nee, helemaal nie, ma nee gij.  
Ann:  Alé, komaan, zeker zo ard da gij  werkt Ben. Je moet af en toe ne 

keer goe kunnen stoom aflaten.  
Ben:  Nee ma da gebeurt wel, maakt u daar absoluut geen zorgen over ma 

of da nu vandaag gebeurt of nen andere keer, nee nee...  
Dave:  Zeg, Ben, weet je wad ik eigenlijk wel knap vind aan jou?  
Ben:  Nu gaad et komen. 
Dave:  Ja, euh je weet, ja dat weten we al langer, Blokken dat komt altijd in 

de krant van ja je moet et toch maar doen om dat dan interessant te 
houden en zo, dad is allemaal waar natuurlijk maar daarnaast als jij 
bijvoorbeeld een kritische beschouwing hebt op een 
actualiteitsfenomeen of een fenomeen in et algemeen, jij komt daar 
altijd mee weg e, de mensen vinden dat ook altijd… Jij zegt dan wat 
de mensen denken. Krijg je dat vaak op mail of zo of bellen mensen 
jou daar om? 

Ben:  Euh wij krijgen veel reacties, ja ja, heel vaak reacties van mensen 
die denken da w’ iets verkeerd gevraagd hebben of iets verkeerd 
gezegd ebben, da blijkt dan nie altijd zo te zijn omda mensen wel 
iets willen horen wa ze zelf willen horen ma nie zo da we zelf 
gezegd hebben, maar ik vind het wel heel tof, da wil ook zeggen da 
mensen da nie onberoerd laat. Als je elke dag zegt  alé ja, ’t 

antwoord op de vraag is goed en et weer is goed, ja dan zal er 
inderdaad nie veel reactie komen, dan zal er misschien ook nie veel 
gebeuren in da programma. 

Dave:  Word je er af en toe ook voor je vingers voor getikt door de VRT of 
nie? 

Ben:  Vindt ge dad ik zo grof uit de bocht ga? 
Dave:  Nee, absoluut nie, dad is net de peper en zout van et programma 

natuurlijk.  
Ben:  Eigenlijk hoor ik nie veel... Eigenlijk, nee. 
Dave:  En terecht ook, dat hoeft helemaal niet, inderdaad, jij gaat nooit uit 

de bocht. Goed, om af te ronden, toch nog even hebben we voor jou, 
gaan w’ een liedje zingen, Ann en ik doen dat voor jou. Je mag 
kiezen. 

Ann:  Da ’s nog nieuw voor ons e Ben, dus als we uit den bocht gaan, dan 
moet ge ’t ons vergeven.  

Dave:  Tel jij dan even af?  
Ben:  Nu ben ik echt ontroerd, echt.  
Dave:  Ja maar wij hadden niet anders verwacht, stel je voor dat wij onze 

zangtalenten hier riskeren.  
Ann:  Dat wij hier voor niks ons onsterfelijk belachelijk zitten te maken.  
Dave:  Goed, Ben Crabbé, nog een hele mooie ochtend en vier die 47 lentes 

alsof et er 105 waren.  
Ben:  Zal ik zeker doen, bedankt. 
Dave:  Tot ziens.  
 
Dave:  Dan gaan wij naar de mevrouw die alles weet wat er in de wereld 

allemaal gebeurt. Dat klopt toch e, Sofie Van Der Donkt? 
 (nieuws)  
 
Dave:  Timbaland en The Way I Are. Dan ‘s gaan kijken bij Thomas, de 

man van et MNM verkeershelikopterfront, dag Thomas. (verkeer) 
 
Ann:  Ja, goeiemorgen Frank, zoveel klachten over da weer e? (weer) 
 
Dave:  Voor een overheerlijke prijs, een culinair genotsmiddel dat et geen 

naam heeft. Maar et eeft wel een naam e, maar ik kan het nooit 
zeggen. 

Ann:  Jawel, Dolce Gusto espresso machine. 
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Dave:  Ja, van Krefel, lekker spul is dat. Goed, we gaan puzzelen, nummer 
één in de GSM bingoreeks komt er nu aan. Zijn jullie klaar? Ja oké.  

 
Dave:  ’t Staat in alle kranten, roken op café is binnenkort verleden tijd, nu 

de Senaatscommissie sociale zaken et wetsvoorstel voor een totaal 
rookverbod heeft goedgekeurd. Goedemorgen Dirk Claes, senator 
en cafébaas tezelfdertijd. 

Dirk:  Goeiemorgen. 
Dave:  En toch heb je dus een wetsvoorstel ingediend voor een totaal 

rookverbod. Bent u niet een beetje bang voor de reacties van uw 
cliënteel? 

Dirk:  Nee, et is zo dad ik dat al 3 jaar vrijwillig eb uitgetest en dad ik 
vaststel dat wij heel veel nieuwe klanten hebben gewonnen.  

Dave:  Ah ja, in welke zin dan? Wat voor klanten zijn dat dan? 
Dirk:  Euh bijvoorbeeld gezinnen met kinderen waarvan soms de moeder 

of de vader wel rookt, ma die dan gaan roken in de rooktent. Maar 
ook niet-rokers, gisterenavond nog kwamen der 3 mannen binnen 
die na een optreden kwamen van Moby en die zeiden van ja ik wil 
hier echt iets drinken omdad ier nie gerookt wordt.  

Dave:  Nee ma ja, dan zijn der natuurlijk aan de andere kant de rokers die 
vinden van bij een goed gesprek en een pintje bier, daar moed ik een 
sigaretje bij kunnen roken, dad is mijn vrijheid, ik wil dat blijven 
doen, dus die hebben natuurlijk ook een stem. Wat zegt u tegen die 
mensen dan? 

Dirk:  Euh ten eerste dad ik zelf rook en ten tweede, rokers zijn nog altijd 
welkom bij ons en die komen nog altijd even veel en euh wij gaan 
dan gezellig in de rooktent eentje roken. Maar wat heel belangrijk is, 
iemand die nie wil roken eeft daar totaal geen last van en zal nie 
passief meeroken.  

Ann:  Nja, zeg, vanuit de horecafederatie, meneer Claes, wordt ook gezegd 
dad in ’t buitenland op verschillende plaatsen is dad afgevoerd 
geweest wegens te schadelijk voor de sector. Wat zijn de 
economische gevolgen volgens u van dit wetsvoorstel? 

Dirk:  Wel euh, ten eerste, de cafés kunnen nog 2 jaar laten roken en z’ 
ebben dus 2 jaar tijd om de switch te maken en ja ik vind echt wel 
een beetje et gezeur vanuit de sector, da zou moeten omgekeerd 
worden in een positief verhaal. ‘k geloof er echt in dad er heel veel 
nieuwe klanten zullen komen in de horecazaken en de rokers die 
zullen misschien 1 of 2 maand wegblijven ma die zullen 

terugkomen, die hebben da sociaal contact nodig. ‘k Vin ook da we 
der ook ’s moeten blijven zeggen da we daar inspanningen voor 
moeten doen, de sector ook zelf en die tijd is er nu dus...  

Dave:  Ja, is ’t niet een beetje gewoon een probleem, Dirk Claes, dat et een 
beetje een Belgische oplossing is altijd, dat je gewoon beter voor de 
korte pijn zou gaan. Bij ons moddert dad altijd maar wat aan, dat 
soort dingen e. 

Dirk:  Ja als et van ons afhangt, dan zou et er sneller komen, dus did is een 
compromis over alle partijen waar zelfs sommige partijen nog nie 
eens over hebben nagedacht. 

Dave:  Ik geef nog een voorbeeld. Ik was in, denk ik in Dublin, en daar was 
een café en die hadden gewoon et midden van et café opengebroken 
en dus dat café had gewoon een binnenplaats plots waar je dan 
gewoon binnen kon stappen, dan stond je aan de toog en een meter 
later stond je buiten waar je dus kon roken, maar die rook komt 
natuurlijk wel naar binnen en dat soort dingen. Euh ja, mensen gaan 
wel geweldig creatief worden nu ook e? Hoe streng kan je dat 
eigenlijk maken? 

Dirk:  Ja, ’t is eigenlijk zo, de enige bedoeling van de wetgeving is dat het 
passief meeroken dat willen we absoluut vermijden, daarmee 
bedoelen we het onvrijwillig passief meeroken, dus iemand die nie 
rookt en die zit naast u als u aan ’t roken bent, die rookt toch altijd 
een stukje mee. Dat willen we vermijden, rookkamers kunnen mits 
degelijke afscherming verder.  

Dave:  Ja oké, om af te ronden, iemand vraagt waar is dat café van u? 
Dirk:  Euh in Rotselaar aan de kerk.  
Dave:  En hoe heet et? 
Dirk:  Boers Herberg in de Ster. 
Dave:  Voila, w’ ebben net ons gratis Duvelke verdiend denk ik. Goed, 

meneer Claes, veel succes nog met de strijd, goeiemorgen nog. 
 

Radio-uitzending van 17 november 2009 

Ann:  Ja, voorlopig nog heel kalm op de baan dus da ’s goed nieuws maar 
daar zal straks wel verandering in komen. En ook geen flitsers 
binnen nog niet. Heb j’ er  wel eentje gezien sms et dan door flits 
spatie en ook de plaats waar je ze gezien hebt naar 3322. 
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Dave:  Geweldig goeiemorgen. Et is welgeteld, draai me even om, 2 
minuten over 6 en 15 welgemikte seconden. Alleen maar kleppers in 
de show vandaag, dat belooft. Namelijk ook, w’ ebben hier de lijst 
voor ons liggen, wie gaat er deelnemen aan De Slimste Mens? Je 
hoort et bij ons allereerst en ik moet toegeven, het is een hele 
indrukwekkende lijst. 

Ann:  Ja, ik eb zo, ik eb een paar namen al onthouden, ’t zijn er heel veel 
en ik ben er eigenlijk ook nog van geschrokken, je denkt zo van ’t is 
toch op, na zoveel seizoenen.. 

Dave:  Het is niet op. 
Ann:  Ma ’t is nie op, nee.  
Dave:  Het is niet op. 
Ann:  Bijlange nie.  
Dave:  Dat kunnen we wel stellen. Een hele welgemeende goedemorgen op 

je muule.  
 
Ann:  Door Christina Aguilera helemaal zelf gebracht. Vandaag, dinsdag. 

De maandag, die zijn we al vergeten voor deze week, 17 november, 
denk ik, ik moet er zelf al over beginnen nadenken. En er staat 
natuurlijk weer vanalles in de kranten. Zo kan je misschien al 
vandaag nog hofleverancier worden bij de Koninklijke familie. 
Ontdek zo meteen wat je moet doen om de kroost van Laurent te 
verversen.  

Dave:  Ja en Tia en Kim zijn in de adelstand verheven en die kleine van 
Kim Gevaert die doed iets heel bijzonder richting euh meneer met 
de camera.  

 
Dave:  Komt er ook weer aan natuurlijk, de sneeuwpatrouilles, he, 

binnenkort, goh, man zoveel miserie op de weg. In ’t begin is dad 
allemaal mooi, dat valt, dat blijft dan even liggen, ma dan wordt dat 
zo, wad is dad allemaal e? Platte mousse... 

Ann:  Ja, dikke pap e, maar ik word altijd kwaad als ge dan zo’n beetje 
sneeuw in den of ebt liggen, da ze daarover lopen, want dan wil ik 
da da zo schoon… Eén schoon tapijt blijft. En ’t liefst nie… Ma ja, 
een kat en nen ond en dit en dat.  

Dave:  En dan natuurlijk de wortel kunnen planten in de sneeuwman. 
Uiteraard, dat begrijp ik. Goed, Kim Gevaert hadden we ’t daarnet 
over en Tia Hellebaut ontvangen op et Koninklijke Paleis, beiden 
allebei in de adelstand verheven en dieje kleine van Kim, mooi, 

mooi, mooi, die staat op de cover onder andere van et Belang, ‘k eb 
’t ier voor me liggen en die kijkt zo met ver opengesperde ogen in 
de camera, in de lens, kijk ‘s. 

Ann:  Ja, ‘k vin ’t gewoon straf, van heel et gezelschap is hij de enige die 
toch direct da contact met die camera eeft e? Da belooft. 

Dave:  Jan Becaus, beware, als er nog een nieuwsanker nodig is, dieje 
Vince, die gaat dad allemaal wel euh, da gaad allemaal wel lukken. 
Hij heeft naar ’t schijnt ook de vloer bevuild daar.  

Ann:  Ja, hij heeft et euh protocol helemaal aan z’n laars geveegd, want 
euh wad is er gebeurd op et ogenblik da ze binnen kwamen en 
werkelijk de begroeting met de koning? Ja, dan euh werd et Vince 
allemaal ietske te veel en kwam et pappeke terug naa boven.  

Dave:  Ja ja ja en euh prinses Claire, ook wel in de kranten natuurlijk? 
Ann:  Awel ja, ze was er niet toen e, er werd volop gespeculeerd over van 

alles en nog wat, maar nu ebben z’ een exclusief interview med et 
Nieuwsblad... Eeft prins Laurent dan toch bevestigd van kijk, de 
enige echte reden is, we zijn op zoek naar een nieuwe nanny en da 
’s nu eenmaal heel moeilijk om te vinden euh der staan ook nog een 
aantal voorwaarden bij waaraan die nanny moet voldoen. Ja, echt 
van kinderen houden, da ’s natuurlijk voor de hand liggend, moet 
kunnen tekenen, viool spelen, piano spelen, waarschijnlijk willen ze 
dat hun kinderen laten doen. En dan hier euh qua talen Nederlands, 
ja euh ook redelijk begrijpelijk, ma dan ook Chinees en Arabisch. 
Zouwen ze plannen hebben in die richting? Ik weet et niet. Laurent 
en Claire natuurlijk China, booming, economie en ja zo Abu Dhabi, 
Dubai, daarom misschien Arabisch? ‘k Weet et niet euh. Als je zo 
iemand kent die aan al die voorwaarden voldoet, dan mag je ’t ons 
wel ’s laten weten. 

Dave:  Nog een kleine voorwaarde is er ook bij, ze moet kunnen roepen, 
hey Sportpaleis, waar zijn die handjes? Maar dat volledig ter zijde. 
Dit weekend euh H&M storm voor de schoenen van Jimmy Choo, ja 
als man ontgaat mij dat natuurlijk e. Wat is daar zo bijzonder aan? 

Ann:  Goh, ik zou der nu ook nie... Wad is er bijzonder aan? Dat zijn 
gewoon geweldig dure schoenen die je nu voor iets minder, alé, 
voor een stuk minder geld ebt kunnen kopen bij H&M. 

Dave:  Ma mottig of wa? 
Ann:  Euh, mottig, schoon... Ja, et is toch... Dad is op zich wel schoon, 

ma da ’s ook de naam. ‘k Weet bijvoorbeeld nie als diezelfde 
schoen in een totaal andere schoenenzaak zou staan, of dat iedereen 
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’t dan nog allemaal even schoon zou vinden, elke schoen van diene 
Jimmy Choo.   

Dave:  Weet je wat ze vroeger zeiden? 
Ann:  Neen. 
Dave:  Van een schoon tafel, daar kunt ge niet van eten, Van Elsen. Nee, 

trouwens, nog heel even kort ertussen gooien, zijn er mannen die de 
mening samen met mij delen? Dat je een mooie mannenschoen, uit 
leder vervaardigd, dat je dat bijna nergens kan vinden? ’t Zijn 
allemaal van die parodieën op van die bowlingschoenen. Je kent dat 
wel, zo’n vreemde zool en dan zo’n bootkuip bijna met velcro’s. 

Ann:  Ja, g’ ebt nu schoenen aan, ma ‘k ad nooit gedacht da gij  zoveel 
geld aan schoenen zou geven.  

Dave:  Ja, sneakers e, je vindt bijna niks anders.  
Ann:  Ma oeveel ebde ze betaald? Da ’s meer dan nen Jimmy Choo ze 

man. 
Dave:  Euh, deze nie, deze kosten 79,50.  
Ann:  Ja? Da ’s een gewone redelijke prijs denk ik. 
Dave:  Ma ik vroeg dat aan Jani een keer en die zei ja een goeie 

mannenschoen, ja dan ben j’ een paar 100 euro kwijt en dat vind ik 
ook te veel. Dus zijn er mannen die dat wel weten waar je dat kan 
vinden, 3322. 

Ann:  Ja en dan was er gisteren ook op VTM de kijkcijferbom e, de 
ontknoping van Boer Zoekt Vrouw. Opvallend, geen enkele boer of 
boerin heeft via het programma een lief gevonden, maar der was 
wel van alles amoureus aan de gang natuurlijk. Euh verschillende 
boeren bijvoorbeeld die eerder afvielen omdat ze te weinig interesse 
hadden opgewekt, die vonden wel een vrouw. De Fons die liet zijn 
Nadinetje schieten omdat hij nog kinderen wil. Bevestigt dat hij op 
dit moment met een nieuwe partner aan ’t oefenen is. Ook euh boer 
Staf die is op dit moment alleen, hij is in de rouw omdad et niet 
meer goed komt tussen hem en Sabine en dan had je ook nog 
Conny, de eerste lesbische boerin die meedeed, die heeft geen relatie 
meer met Ingrid. Ze valt op iets vrouwelijkere types zegt ze en euh 
ze zou iets te doen hebben nu met een agente. 

Dave:  Ja, wij hadden onlangs de Fons aan de lijn, ik vond dat 
onwaarschijnlijk. Ik dacht echt van, ik volg et programma niet e, ik 
dacht dat dat een acteur was, die was zo ongelooflijk vlot, plezant, 
en tof, da ’s maf e. Ik dacht, alé jong, die man zit al jaren in ’t vak, 
zo klonk dat. 

Ann:  Ja, hij zou ier gewoon zo kunnen komen binnenwandelen en 
gewoon heel ’t spel overpakken.  

Dave:  Oei, zou onze baas dat gehoord hebben? De Conny & Fons Show in 
de Ochtend.  

Ann:  Ja, da zou toch nog ’s ne keer plezant zijn voor ene keer dan, voor 
ene keer. Vanavond ook Rode Duivels in euh Sédan.  

Dave:  Inderdaad, masken, daar vertel ik je zo meteen wat meer over.  
 
Ann:  Zo meteen een dame die nog aan ’t bekomen is van een hallucinante 

reeks toch wel in ’t Sportpaleis, waarvan ze ’t interieur veel beter 
kent dan die van haar eigen appartement. Op ’t eerste zicht zou je 
zeggen da ’s zeker een bekende tweeling, ma nee, niets is minder 
waar, ’t is kreeftendag vandaag en dan iets helemaal anders. Ze rijdt 
weer uit binnenkort.   

 
Dave:  Vanavond om 8 uur dus een vriendschappelijk interland Quatar-

België in Sédan, dat is in euh  Frankrijk. ’t Is een beetje een vreemd 
ploegje, die mannen van Quatar, toch een voetballer wordt 
geïnterviewd in ’t Belang van Limburg, zegt ook ze zijn hier 
helemaal zot van voetbal, maar ’t is wel plezant want die gasten van 
Quatar die proberen altijd actie te maken waardoor er veel ruimte 
komt. Nu, is ’t een apenland? Nee et is geen apenland want ze zijn 
op tournee, z’ ebben nipt met 2-3 verloren tegen Kroatië, 1-2  tegen 
Macedonië, gelijk gespeeld tegen Kongo en gewonnen van 
Paraguay. Dat deden wij vroeger altijd om dat heel snel te zeggen, 
kan jij dat ook?  

Ann:  Ik kon dad alleen met Uruguay.  
Dave:  We gaan ’t om ter snelst doen .  
 
Ann:  En vandaag doen we dat met de sexy wederhelft laat ons zeggen, de 

schone van de schone en et beest duo. Linda Mertens. 
Goeiemorgen. 

Linda:  Goeiemorgen.  
Dave:  Alé jong, de Regi is et beest of wa? 
Linda:  Da weet ik nie. 
Ann:  Alé, Linda gaad op sommige momenten ook een beest zijn  ma 

dan... 
Linda:  Af en toe wel ‘s.  
Ann:  Dat denk ik ook. Euh Linda, je bent normaal nie wakker nu e? 
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Linda:  Nee, normaal gezien sta ik zo rond een uur of 10 op dus  dit is wel 
heel vroeg, ma ja, voor jullie... 

Ann:  Een uitzondering e? 
Linda:  Een uitzondering ja. 
Ann:  Ga je dan zo meteen terug slapen of zeg je van nee weete wa, ‘k ga 

der een lange dag van maken, opstaan, beginnen pilates doen en 
zo... 

Linda:  Nee, ik denk wel da ’k wa tv ga zien denk ik, misschien val ik terug 
in slaap ma als ik dan nie in slaap val, ja, dan hou ‘k mijn eigen wel 
bezig.  

Ann:  Oké, Linda, jij bent een kreeft en wij gaan voor jou in de sterren 
kijken. 4 categorieën, algemeen, liefde, werk of gezondheid, 
waarmee mogen we beginnen? 

Linda:  Kies maar. 
Ann:  De liefde dan e.  
Dave:  De liefde, ja wat zien we? Sommige kreeften hebben et moeilijk om 

te kiezen tussen flirts en een vaste relatie en willen soms van beide 
walletjes eten, ja Linda, hoe zit dat allemaal? Heb jij de liefde in je 
leven? 
Linda: Ja, ik eb de liefde in mijn leven, ma da geen keuze kunnen 
maken da ’s bij mij absoluut nie, want euh ‘k eb misschien wel ’s 
één of 2 flirts had, ma ik eb altijd gezegd ik wacht tot da ’k de juiste 
tegenkom en daar begin ik een relatie mee en die andere da ’s juist 
ja. Weet ge, als ge 5 jaar alleen zijt, kunt ge nie als tante nonneke 
leven e. 

Ann:  Neeje da ’s waar en wanneer weet ge dan van deze is nu de juiste 
sè? 

Linda:  Euh awel ja, ge komt zoveel mensen tegen, ge praat ook mè zoveel 
mensen en vooral ja op ’t eerste gezicht zo da verovert u al en dan 
als ge dan met die jongen gaat praten ja dan hoort ge al van oh, w’ 
ebben da gemeen, w’ ebben da gemeen, hij ziet de toekomst zo dus 
ja dan ebt g’ ook al veel dingen die overeen komen en dan ja wordt 
ge ‘k weet nie oe verliefd en dan ja. 

Dave:  Ja en ben jij, Linda, high of low maintenance? Moet jij in de watten 
gelegd worden? 

Linda:  Qua cadeautjes en zo totaal nie, ma ik eb wel heel veel aandacht 
nodig en ik eb heel veel angst om iemand die ‘k heel graag zie te 
verliezen en daar moet ik toch altijd bevestiging van krijgen van ja. 

Dave:  Ja dat zeggen ze ooit e, ik eb et ooit gelezen in euh een boek van 
eigen werk, daar staat in van als je eigenlijk te veel bang hebt om 
iemand te verliezen, dan hypothekeer je eigenlijk op voorhand al de 
relatie want dan ga je... 

Ann:  Nee, als ge bij de juuste zit, nie.  
Dave:  Ja ma Linda, e?  
Linda:  Ja, ’t is nie gemakkelijk natuurlijk e , ma euh ja, da komt wel ze.  
Dave:  Gaat et dan zo bijvoorbeeld van zegt ie schatje, ik ga even een kilo 

patatten halen en da jij dan gij  komt toch terug e schat, ge komt 
toch terug e. 

Linda:  Nee nee. Weet ge, mijne vriend is ook van Duitsland en ’t is 
moeilijk om mè afstand en zo... Alé, Ann snapt da ook wel als aren 
vriend daar een jaar eeft moeten e... Alé, ’t is nie gemakkelijk mè 
afstand en dan vergroot die bevestiging van ja ik ga u toch nie 
verliezen e dus ja... 

Ann:  Ja ik was er eigenlijk vrij gerust in, die zat daar echt tussen de 
kamelen e, Linda, bij mij is da iets anders. 

Linda:  Ja ma ’t is ook gewoon... Der zijn ook heel veel dingen die in ’t 
leven gebeuren gelijk ziektes, accidenten, en ik eb et er echt nie mee 
en ja ik wil dan altijd perfect et beste der van maken en ja heel veel 
dingen doen waar da ge heel veel aandacht aan mekander kunt 
geven en als da dan soms nie kan, door afstand en door... Ja, dan 
krijg ik heel rap schrik.  

Dave:  Gewoon met een gezonde dosis naïviteit in dat leven stappen.  
Linda:  Ja, ‘k weet et.  
Dave:  Voila sè, dan gunnen we jou nog geweldig veel geluk, zelfs op dit 

onkatholieke uur.  
Linda:  Dank u wel.  
Dave:  Saluukes e Linda. 
Ann:  Yow. 
Linda:  Yow.   
 
Dave:  Rain van Mika. Ja, niet zo geweldig lang meer tot het begin van De 

Slimste Mens, het gaat allemaal weer beginnen, we hebben ier et 
dossier voor ons liggen en tot 7 uur mogen we eigenlijk nog niet 
zeggen wie der gaat meedoen.  Ma ja, da ’s allemaal... Ann & Dave 
Show is natuurlijk wel daar een beetje rebels in e. We gaan zeggen 
der zit een dame bij med een rosse frou die veel reist onder andere.  
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Ann:  Ja en er zit ook een heer bij, heel populair bij de dames en die leeft 
op een woonboot. Heb ik nu iets te veel gezegd? 

Dave:  Ja en ook een talkshowpresentator die wel ’s in een villa zat. Heel 
goeiemorgen Sofie Van Der Donkt.  

 (nieuws) 
 
Dave:  Boys & Girls van Pixie. Goeiemorgen ongelovige Thomas, of ben je 

net wel heel extreem vroom katholiek? Is er geloof in de goede gang 
van zaken op de wegen vanochtend beste Thomas? (verkeer) 

 
Dave:  Als jij trucker bent en je wordt nu wakker in je cabineke en je hoort 

ons op de radio, dan is dit nummer voor jou. Roxette en Sleeping In 
My Car.  

Ann:  Ja, ’t is nog altijd week van de smaak. Nog tot donderdag schotelen 
wij elkander ietske voor en ’t is mijnen toer e. 

Dave:  Ja en dat geluidje daarnet, dat muziekje dat we nu horen, dat begint 
altijd met mmm, maar dat valt nog te bezien.  

Ann:  Dat valt nog te bezien, bwa, ik denk da ge chance ebt vandaag jong, 
‘k denk da g’ echt chance ebt.  

Dave:  ’t is t’ open, ‘k eb al bloed gedronken. 
Ann:  Bwa, bloed gedronken, da ’s dikke zever.  
Dave:  Varkensbloed.  
Ann:  ’t Was een vaste materie, ’t was gekookt volgens mij, ’t was gerookt 

of ik weet et al nie meer. 
Dave:  ‘k Denk niet dat jij dat zou opeten.   
Ann:  Ja, ik mag da zelfs nu nie eten. En voor de rest e, ik eb al Chappy 

geten ze vriend. Maar, we gaan proeven e, we gaan proeven. Ik kan 
al één ding zeggen: nen echten hap kunde ‘r nie van pakken. 
Oogskes dicht, want euh ondertussen... Voila, Chantalleke heeft et 
geserveerd, dus als ge niet tevreden zijt  over et colleke dat erop zit, 
dan is et Chantal aar fout. Pas op, want ge gaat zo meteen een geit 
zijn  als ik de col bekijk. Beschrijf al ’s wat je ruikt. 

Dave:  Breng et hoog tot aan de lippen, laat et zachtjes binnengaan. 
Ann:  Proeven nu, proeven. En? Zo voorzichtigskes. Alé jong, ‘k ad nu 

echt gedacht, als ’t over drank ging da ge ’t ging binnenkappen. 
Nog jong. Ietske dieper, ietske meer.  

Dave:  ’t Is euh... ja amai, ’t is bitter.  
Ann:  Bitter? ’t Is bitter...  
Dave:  Wel lekker, ma bitter. Maar mmm neeje, oh, oh,...  

Ann:  Er wordt er ier eentje ongemakkelijk... Ja, voila, ’t is ermee gedaan. 
Da was nochtans nie de bedoeling, da was nie de bedoeling. 
Daveke, vraag, was ’t lekker? 

Dave:  Et was ongelooflijk lekker.  
Ann:  Ah voila, dus beter dan diene bloemenpinche van vorige week?  
Dave:  Nee, kan je vertellen dat et bier is denk ik, ’t is heel troebel, et is 

heel bitter wel, ’t is niet voor de zoetebek, want ik hou ook af en toe 
wel ’s van een framboiseke, ene, ja Chantal zegt al dad ik een 
jeannet ben.  Ma ik drink ook heel veel Duvel trouwens om te 
compenseren, voor de mannen die denken dad ik een jeannet ben. ’t 
Is bitter ja. 

Ann:  Awel, ’t is euh, moet je weten wa ’t is? ’t Is Oud Hasselts bier en et 
leent zijn naam aan één van de spotnamen van de Hasselaren, ’t is 
euh den Dikke Nek Grand Cru.  

Dave:  Past ook volledig bij mij. 
Ann:  Ons Chantal ja, ons Chantal is er om gegaan, nen Dikke Nek Grand 

Cru. ‘t Heeft te maken met de kijk op de wereld die de inwoners van 
Hasselt hebben, zo over de inwoners van Hasselt. Et eerste brouwsel 
ervan werd gemaakt door de Hasseltse cafébaas en gouverneur 
Steve Stevaert, samen met Erik Goriks. Et bier zou moeten zorgen 
voor een goede onderlinge verstandhouding. ’t Is een helder 
amberbier staad ier med een fikse schuimkraag, dad ebben w’ ook 
gemerkt, amai, ‘k denk da da 5 centimeter schuim was en heel veel 
mout. 

Dave:  Wacht e, Chantal, tapt ier nog ‘s.  
Ann:  Hoeveel procent is dad eigenlijk?  
Dave:  Nip gewoon ‘s. Die foetus jongen, ’t is ook carnaval voor de foetus. 

Gewoon ’s nippen, gewoon ’s ruiken 
Ann:  Van da rieken alleen wor ekik al zat, ‘k ben kik  niks meer gewoon 

e vriend. 
Dave:  Het verslag.  
 
Dave:  Dangerous van Kardinal Official. In dit programma voor 9 uur 

ebben wij Erik Van Looy aan de lijn en weet je wie der al meedoet 
aan de Slimste Mens.’t Is een heel indrukwekkende lijst geworden, 
maar zo meteen na 7 uur gaan we doping kopen. We gaan dat in de 
billen van Van Elsen inspuiten en ’s kijken of ze dan al dan niet 
sneller zal euh lopen of bevallen, je mag kiezen.  

Ann:  Pakt dan efkes bevallen.  
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Dave:  Oké.  
 
Ann:  Als ik me niet vergis, is dit hier van Roemeense makelij. ‘k eb ’t 

clipje gezien, madammeke ziet er nie zo slecht uit. Inna en 
geweldig heet, Hot, da ’s de titel. Zo meteen iets met doping, maar 
eerst een commerciële hap.  

 
Dave:  Hele goeiemorgen. Voorbij 7 uur alweer op deze schitterende 

dinsdagochtend. Zo meteen als jij een lamme kloot bent, want zo 
staat et in de boekjes, dan kan je je spieren wijsmaken dat ze 
ontzettend hard getraind zijn. Een nog bijna niet te tracen nieuwe 
doping is er dus, maar je kan ‘m wel zo op et internet kopen. Alles 
erover zo meteen.  

 
Dave:  W’ adden ’t je beloofd, voor we over de hele serieuze zaken in ’t 

leven gaan babbelen, toch even meegeven wie er zal deelnemen aan 
De Slimste Mens. Ja, zie j’ ‘m  al staan Erik Van Looy daar? Fijn 
muziekje, de jury op d’ achtergrond. Goh, wie doet er allemaal 
mee? Luk Alloo 

Ann: Maaike Cafmeyer 
Dave:  Karen Damen 
Ann:  Gilles De Bilde 
Dave:  Bruno Tobback  
Ann:  Linda De Win 
Dave:  Erika Vanthielen 
Ann:  Goh, Lien Van De Kelder 
Dave:  Tom Waes 
Ann:  En Bruno Wijndaele onder andere.  
Dave:  Maar der zijn der nog veel meer, onder andere, de lekkerste lolly uit 

et politieke landschap, Linda De Win. Maar iets helemaal anders 
dan. Robin van Persie, da ’s een voetballer, een steraanvaller 
eigenlijk van Arsenal, en van Oranje, de Nederlanders, die scheurde 
zaterdag z’n enkelbanden. Gevaarlijk, ook gedeeltelijk ook af want 
der zijn nog een aantal vezels die nog vasthangen, maar dat volledig 
ter zijde. Omdat hij de lange revalidatie niet ziet zitten, zal Van 
Persie naar Servië trekken om zich daar vrij experimenteel te laten 
masseren met et vocht afkomstig van placenta oftewel moederkoek. 
Autoriteit op dat vlak is natuurlijk de zeer gereputeerde Marleen 
Temmerman. Goeiemorgen Marleen Temmerman. 

Marleen:  Goeiemorgen.  
Dave:  Ja, de hoofdfysiotherapeut van zijn club Arsenal die lachte hem al 

vierkant uit, wat denkt u van dit idee? 
Marleen:  Ik zou em ook uitlachen oor, ik denk dat et echt pure 

geldverspilling, boerenbedrog. Euh je kan net zo goed euh beetje 
crème of olie of om ’t even wat gebruiken om te masseren maar euh 
did is dikke nonsens. 

Dave:  Maar ’t eeft toch een heilzame, voedzame werking. Komt et daar 
dan van, dat ze denken, cellen op cellen, dat zal wel een beetje 
intrekken, dat kan nooit slecht zijn?  

Marleen:  Ja, da denkt men e, ma daar is absoluut niks van bewezen en er zijn 
al heel wat verhalen geweest van magische krachten van euh 
moederkoek of navelstreng of euh dergelijke ma daar is nooit iets 
van bewezen. Ik zou em afraden om daar z’n geld aan te geven, hij 
moet gewoon een beetje tijd nemen en dat geneest ook wel.  

Ann:  Ja, ma ’t kan toch nie echt schaden of zo? 
Marleen:  Nee, schadelijk zal ’t nie zijn, er zijn veel dingen die je kan 

gebruiken die niet schadelijk zijn, ma die dan ook nie werken. 
Ann:  Ma geloof je dan misschien eventueel in een placebo-effect want 

dad is toch ook al met geneesmiddelen bewezen, dus als die jongen 
dat nu gelooft, zou da dan toch heilzaam kunnen  zijn? 

Marleen:  Dad is de vraag of ik er in geloof, euh, dad is één ding, ma als hij 
der sterk in gelooft, dan is, zoals u daarnet zei, et placebo-effect kan 
zeer belangrijk zijn. Gewoon als je zelf gelooft dad iets werkt, dan 
werkt et bij deze ook voor een stukje al e. 

Dave:  Ja, ’t is natuurlijk niet Janneke en Mieke die et gaan doen, want hij 
heeft et van euh collega’s die ook op heel hoog niveau voetballen. 
Ze gaan dan naar Servië, je zou bijna denken dat er iets van aan 
moet zijn. Ma kan u ’s in et algemeen zeggen... Er zijn zoveel 
indianenverhalen over de placenta dat al dan niet opgegeten wordt, 
dat in make-up terechtkomt en zo. Is dat dan zo een geweldig iets 
om er iets mee te gaan doen? 

Marleen:  Nee, helemaal nie. Dad is euh... Die placenta is gewoon een 
verzameling zeg maar van cellen, van weefsels, van voornamelijk 
bloed en bloedvaten. Wat eigenlijk nie meer actief is eens et geboren 
wordt. Ma traditioneel euh geeft men er eigenlijk een aantal 
magische krachten aan e, en bewaart men placenta in de tuin en zet 
men daar en boom op en zo en dan geeft men daar alle mogelijke 
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magische krachten aan, zowel om te masseren, pillekes van te 
draaien, ma daar is nooit iets van bewezen dat dat werkt. 

Ann:  Ja ma der zijn toch veel mensen die schrikken als ik et verhaal of et 
indianenverhaal vertel dat lippenstift gemaakt wordt van 
moederkoek? 

Marleen:  Ja, der zijn allerlei cosmetische producten gemaakt van moederkoek, 
zeker in et verleden. Ik denk da daar nu veel strenger op gewaakt 
wordt, want uiteraard kan je ook euh als je da niet goed controleert, 
zou je kunnen infecties hebben door et verwerken van die producten 
dus ik denk dad et euh... Et is dikke nonsens om et in om ’t even 
welke vorm te gebruiken, zij et nu in crèmes, zij et voor massage, 
voor euh om ’t even wat, et eeft geen magische krachten, et eeft ook 
geen helende of geneeskundige krachten, et zal wel geen kwaad 
kunnen als je het gebruikt, tenzij da je natuurlijk, dad et euh een 
geïnfecteerde placenta zou kunnen zijn, euh ja... Maar ik zou et euh, 
nee, ’t is gewoon, als je der in gelooft, dan kan je om ’t even wat 
gebruiken. 
Dave: Oké, als we die van Ann Van Elsen opstoven met een 
ajuintje, dan nodigen we u uit op de barbecue. Alvast hartelijk 
bedankt Marleen Temmerman, nog een mooie dag.  

Marleen:  Prettige dag, daag. 
Ann:  Daag. 
Dave:  Daag. 
 
Dave:  Trick Me van Kelis. Gisteren kijkcijferbom op VTM, natuurlijk de 

ontknoping van Boer Zoekt Vrouw, kon dat allemaal bekijken van 
de koppels die weken door een cameraploeg gevolgd werden. 
Vonden ze de grote liefde of vonden ze die niet? Eén van de sterren 
natuurlijk Conny uit Boer Zoekt Vrouw. Een heel goeiemorgen 
Conny.  

Conny:  Hey, goeiemorgen. 
Dave:  Wat heb je allemaal al gedaan vanochtend, want jullie staan naar et 

schijnt om half 3 op om te beginnen werken e? 
Conny:  Ja, de Fons misschien wel, maar ikke toch nie ze.  
Ann:  Oe laat dan?  
Conny:  Euh ik sta op om alf 7.  
Dave:  En wad is et eerste werk dan? 
Conny:  M’n eerste werk is efkes controleren of alles in orde is in de stallen 

en om 7 uren begin ik er aan e. 

Dave:  Ja. Gekeken gisteren met eel de familie? 
Conny:  Ja, w’ ebben mè z’n allen gekeken, ze waren naa ier toegekomen om 

me mij eigenlijk ook de laatste aflevering te bekijken, dus da was iel 
tof e.  

Ann:  Ja en we zijn toch allemaal een beetje geschrokken denk ik want 
euh, ja, jullie waren de populairste, meeste brieven ontvangen, 
gevolgd door de camera dus euh... Geen echte liefde gevonden via 
et programma en de anderen dan weer wel. Is dat dan echt de tol van 
de roem, Conny? 

Conny:  Goh, de tol van de roem, ik denk et nie, ik eb... Alé, wij moesten ons 
eigen focussen op verschillende dames e. ‘k Bedoel wij hadden in 
principe ons handen vol en die andere boeren die nie meededen aan 
et programma. Ik denk da daar et verschil zit, nie zozeer wat die 
camera’s betreft, ma ‘k bedoel wij moesten al ’s efkes kijken, alé oe 
moe ’k da zeggen, wat die andere dames allemaal in hun mars 
hadden en die, ‘k denk dad et daar een beetje ligt. 

Dave:  Ma dan over de tol van de roem in et dagdagelijkse leven, Conny. 
Je stapt een frituur binnen, je wil gewoon op je gemak ne kouwe 
cervela, met koude gele curry bestellen. De mensen kijken je aan, 
dat is de die, dat is de die. Heb je dat vaak voor gehad? 

Conny:  Tegen da ’k thuis ben zijn mijn frieten kou e. Inderdaad, in ’t begin 
staade daar nie bij stil, da ’s zo’n beetje wat er allemaal bij komt 
kijken e, de mensen spreken u aan, de mensen willen toch wel een 
klein beetje, buiten et programma te bekijken, euh willen ze toch 
wel ’s vissen e, van oe zit da nu eigenlijk?    

Ann:  En dan staan ze daar bij u op den of en dan lezen wij in den Dag 
Allemaal vanalles. Wad is zo de grootste leugen die over jou 
geschreven is de laatste weken? 

Conny :  Goh, de grootste leugen, dan moe kik echt ’s nadenken, echt een 
leugen. ‘k Bedoel sowieso op de boerderij, wad er ier gebeurd is e, 
volgens mij is da nie waar, ‘k denk et nie, en een leugen, ja 
inderdaad ier zijn dames toegekomen, da klopt en die toch 
geprobeerd ebben om via een omweggeske, nie via ’t programma, 
toch wel geprobeerd hebben om mij te versieren. Ja ja, daar waren 
soms zelfs mensen bij, der was zelfs iemand bij die gewoon haar 
GSM in de gracht had gedropt, zoda ‘k aar op die manier kon leren 
kennen. 

Ann:  Alé. Da ’s bijna stalking, da ’s voor schrik van te krijgen.  
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Dave:  Zeg en de klein mannen, Conny, de klein mannen zijn ook wel een 
beetje aangepakt in de pers en zo, hoe hebben die der op gereageerd 
want op school, ja, niet altijd even prettig e? 

Conny:  Ik vin da ze da nog heel goed hebben aangepakt en ik moet zeggen 
w’ ebben erover gebabbeld en w’ adden zo iets van mannen kijk, als 
we ’t positieve gaan lezen, alé ‘k bedoel, dan viel dad eigenlijk nog 
wel mee.  

Ann:  En toch een beetje positieve afsluiting e, want g’ ebt touche Conny, 
bij een vrouwelijke agente nog wel, uit Leuven. Wanneer spreken 
jullie af, wanneer mogen we jou ’s terugbellen? The morning after, 
wanneer is da? 

Conny:  We gaan ’t nog efkes rustig aan doen e, ‘k bedoel ‘k eb efkes iets 
van, ‘k ga mij efkes terug op mijn werk storten, ‘k ga ’t efkes rustig 
aan doen en euh ook efkes mijn eigen focussen op mijn bengels 
want die ebben mij ook een stukske moeten missen me eel da gedoe, 
ma da sluit nie uit da ik zeker ’s me haar contact ga opnemen en wie 
weet e.  

Dave:  Wie weet, misschien is ’t wel een Leuvense stoof, je weet dat nooit 
Conny. Stel je voor. Zeg, et was prachtig dat we jou allemaal 
konden volgen, je bent een hele warme en lieve madam, nog heel 
veel geluk in je leven en tot heel binnenkort misschien. 

Conny:  Oké, doei.  
Dave:  Voila sè alles in orde in de stallen, alles in orde met Conny,dan zijn 

wij ook gelukkig denk ik e?  
Ann:  Wij zijn content.  
 
Dave:  ‘k Eb wel ’t gevoel da ‘k op een paard zit, Lily Allen, zo’n lekker 

countryliedje, Not Fair. Goed van de boerin Conny gaan we naar de 
veel belangrijker zaken in et leven, met name et nieuws natuurlijk. 
Want er gebeurt wel wat in de wereld. Goeiemorgen, Sofie. 

 (nieuws) 
 
Dave:  Pride In The Name Of Love van U2. Let ook heel goed op deze 

ochtend, want als je zo een tuuuuut tourbuske hoort voorbijkomen 
is dat goed nieuws want onze tourbus rijdt uit naar de Backstreet 
Boys. Heel goed opletten dus. En dan gaan we naar de heer Thomas 
zelf, de man van de MNM verkeersredactie, met een helikopter in 
zijn bezit. Dag Thomas. 

 (verkeer) 

 
Ann:  En daarvoor hebben we natuurlijk minstens evenveel bewondering, 

goeiemorgen Frank.  
 (weer)    
 
Dave:  Straks de winnaar van de tourbus, maar eerst... Ook vandaag 

geweldig veel nieuws in de kranten, maar ook een aantal fijne 
randberichten, maar wij dachten zo van wij gaan de wenkbrauwen ’s 
fronsen, want ’t is toch wel een klein beetje bizar. 

Ann:  Een Fransman die in ’t grensgebied met België woont die heeft een 
GSM-rekening gekregen van maar liefst 46.000 euro. Ja, de reden 
daarvoor, in ’t grensgebied gebeurt et wel ’s dat een GSM gewoon 
zelf, uit zichzelf, uit zijn eigen… Uit eigen beweging gewoon een 
netwerk uit België kiest en ja, als je da niet weet en belt, dan is dat 
natuurlijk tegen een hoger tarief omdat je zogezegd uit het 
buitenland belt. De man die weigert nu te betalen en die stapt, met 
recht en reden denk ik, naar de rechtbank. 

Dave:  Ook heel goed oppassen als je pakweg een keer op internet gaat. In 
Frankrijk, ‘k was dan in Italië, ik dacht dat zal daar ongeveer wel 
etzelfde kosten, hey, no way e, honderden euro’s duurder. 

Ann:  En ook dat draadloos gedoe zo allemaal, ja, die Wifi, zet dad af 
want als die da zelf begint te pakken in ’t buitenland, kost ook 
stukken van mensen en da wilde echt nie betalen. Groot-Brittannië 
staat op z’n kop. Waarom? Een redactrice van et babymagazine 
heeft in een BBC-reportage toegegeven, luister goed, dad ook 
baby’s worden gefotoshopt.  Neeje, ’t is echt schandalig. De oogjes 
van die baby’tjes die worden dan helder gemaakt, oneffenheden en 
plooikes, als die daar al zijn, die worden weggewerkt en de armkes 
zo ook, die worden gladder gemaakt en zelfs gewoon babyvet wordt 
digitaal weggegomd. Jong geleerd is oud gedaan, dus ’t is nie alleen 
zo bij de al ietske ouder wordende modellen da ze rimpeltjes 
wegvegen, ’t is ook bij die pasgeboren wormkes... 

Dave:  ‘k Zou da ook wel ’s willen, gegomd worden. 
Ann:  Ja? Dat hebben ze toch al ’s gedaan op die affiche dit voorjaar, we 

waren eel... Da was zot.  
Dave:  Ja, je zag geen enkele porie.  
Ann:  Ja, der was geen gom meer over in een winkel in Vlaanderen. Op 

één, Sabine Bonte, Bonte Sabine uit Antwerpen die won vorige 
vrijdag 13.000 euro aan krasloten, met Peter Live, weete nog? Ze 
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werd thuis, die hele box zo mè krasloten, die werd thuis afgeleverd 
door Frans Bauer himself, Christoff. Ja, die is er dan weer vlak voor 
de Frans ertussen geschoten en beginnen zingen. Sabine die is met 
hulp van familie en vrienden dagen aan et krassen geweest. 
Voorlopig staat de teller op 4.000 euro, z’ eeft intussen wel de 
perfecte manier gevonden om te krassen, met een lepel, blijkbaar 
gaat da ’t best. Al krijg je der wel een heel stramme pols van en één 
vriendin die is komen helpen, die heeft zelfs der een verschot van 
gekregen in hare rug.  

 
Dave:  Groove On met ook de Snoop Dog erbij. Ja wadde, iemand heel blij 

maken.  
Ann:  Ja, iemand heel blij maken. Anneke Van Hoof, dad is ze, die eeft 

gewonnen, die eeft daarstraks onze tourbus ergens gehoord, daar 
euh iets van, was da van den dansvloer? 

Dave:  Evacuate. 
Ann:  Ja Evacuate, zij was de snelste sms’er en mag binnenkort dus 20 

november med een vriendin of een vriendje in de Lotto Arena op d’ 
eerste rij gaan staan, med of zonder kleren, da mag ze zelf kiezen, 
ze mogen der al bij zijn van bij de soundcheck. Morgen nieuwe 
kans, als je de tourbus hoort morgen bij ons, dan mag je sms’en. 
Tourbus 3322 en ook straks euh bij An Rymen vanaf 4 uur kans op 
tickets voor et concert van Anouk en med een te gekke tourbusrit. 

Dave:  Ook een beetje bij Guntherke zo e? Onze Gunther, daar ebben we 
toch een zwak voor e?  

Ann:  Ja, ik vraag mij altijd af als ik die hoor, ik vraag mij dan af zo zou 
die zo’n beetje verliefd zijn op An Rymen, ja of nee? 

Dave:  Ik denk heel erg, Gunther en Ann, vo jullie The Backstreet Boys.  
 
Dave:  6 minuten en 51 seconden over 8 op deze geweldige 

dinsdagochtend. We hebben nog de kandidaten tegoed van de 
Slimste Mens want we gaan Erik Van Looy straks aan onze lijn 
hangen, dan komen we der achter en ik kan je al vertellen, ’t is een 
hele indrukwekkende lijst. Je zou denken is et op? Nee et is 
helemaal niet op, ’t is net alsof et de eerste keer gaat gebeuren.  

Ann:  Ja, ik vraag me echt af wat Erik Van Looy daarvoor heeft moeten 
doen.  

Dave:  Ik vraag me dad ook af. Ja, bij Goedele was ’t dan, ik sta in jouw 
boekje, dan moet jij bij mij in de show en dat soort dingen en zo 

meteen gaan w’ al een cheque van 250 euro weggeven om prachtige 
dingen te gaan kopen in de Mediamarkt in onze Slimste File. Een 
hele goeiemorgen, welkom.  

 
Dave:  We gaan met de Tourbus der gewoon naartoe, naa Anouk, ja. 

Isabelleke, met ajuin gevuld frikadelleke. Goeiemorgen. 
Isabelle:  Goeiemorgen.  
Dave:  Eet je dat graag, frikadellekes met ajuin? 
Isabelle:  Nee, eigenlijk niet.  
Ann:  Oh, da ’s zo goe, mayonaise, curryketchup. 
Dave:  Wat moest daar nu ook weer bij, die rooie saus met die... 

kriekenspijs natuurlijk.  
Ann:  Alé, toch nie mè ajuin en kriekenspijs? 
Dave:  Tuurlijk. Isabelle, je werkt bij Crawford, wat maken die? 
Isabelle:  Euh poorten, industriële poorten.  
Dave:  Ah, Van Elsen eeft nog eentje nodig. 
Ann:  Ja ma ’t es nie voor den industrie e.  
Dave:  Misschien moet je dan maar een fabriekje beginnen. Veel succes e 

Isabelle. 
Isabelle:  Dank u wel. 
Ann:  Je speelt tegen Jennifer. Een goeiemorgen Jennifer. 
Jennifer:  Goeiemorgen.  
Ann:  Waar sta jij ergens stil of stapvoets verkeer of...  
Jennifer:  Euh voorbij Sterrebeek. 
Ann:  Voorbij Sterrebeek. Dan ben j’ er  bijna zeker, nie? 
Jennifer:  Ja bijna.  
Ann:  ’t Begint te komen e, wat doe je? 
Jennifer:  Euh bediende... 
Ann:  Bediende maar je hebt ook nog euh, je studeert ook nog, Chantal 

komt dad ier zo zeggen. Wa studeer je? 
Jennifer:  Euh rechten in avondschool. 
Ann:  Ik wist nie da je dad in avondonderwijs kon volgen? 
Jennifer:  Ja, nie overal.  
Dave:  Nee, in et gewone leven Jennifer duurt dad ongeveer 100 jaar om je 

diploma te halen, dus in avondschool duurt dat... 
Jennifer:  Nee nee, ’t zelfde als dagstudente, gewoon minder les en dezelfde 

cursussen...  
Ann:  Heel veel succes allebei e.  
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Dave:  Dan gaan we der aan beginnen. Ik hoop dat jullie heel goed kunnen 
laten horen dat jullie de baard in de keel zouden kunnen hebben 
want doe zo meteen een bestelling in de frituur, niet alleen frietjes 
en saus, ook vlees en een drankje, maar met je diepste, monster 
baard in de keel stem, dames, dus ga zo diep als het maar kan, ga tot 
op de bodem van de Adriatische zee om et zo maar te zeggen. 
Isabelle, doe jouw bestelling, ik ben de frituurbaas, wa mag et zèn 
wuuveke? Ook jij Jennifer, laat je bestelling even horen.  

Ann:  Chantal heeft gekozen voor Isabelle. Oké, allebei goed opletten e, 
nu. 

Dave:  Inderdaad heel goed opletten want er komt een omschrijving van 
een bekend iemand, binnenlands of buitenlands, dat begint vaag, dat 
wordt concreter en als je weet over wie et gaat, onderbreek Ann Van 
Elsen dan ogenblikkelijk. Isabelle die roept Zwijnaarde en Jennifer 
die roept Sterrebeek. Van Elsen leest voor, hoe kan et ook anders, 
uit eigen werk. 

Ann:  Deze blonde vamp werd geboren in Texas op 10 juni 1980. 
Hoofdzakelijk is ze zangeres maar we kennen haar ook als Daisy in 
The Dukes Of Hazard en met haar ex Nick Lachey schitterde ze in 
haar eigen MTV realitysoap Newlyweds. Z’ eeft ook een bekende 
jongere zus, Ashley, die is getrouwd met... 

Jennifer:  Sterrebeek.  
Dave:  Sterrebeek gaat proberen gelijk te maken. 
Jennifer:  Jessica Simpson? 
Dave:  Da ’s goed. Maar nog geen eureka euforica e.  
Ann:  Nee, we beginnen terug van scratch. 
Dave:  Cijfervraag, vuur ze af Anneke. 
Ann:  Cijfervraag. Vandaag staat et in de kranten, het aantal 

snelheidsboetes uitgeschreven in België in 2008. Jennifer, jij mag 
eerst een poging doen, een getal geven en Isabelle zegt dan hoger of 
lager.  

Jennifer:  Euh, 30.000 .  
Dave:  30.000. Isabelle, hoger of lager? 
Isabelle:  Hoger.  
Dave:  Denk je hoger? Zou dat kunnen? Het is geweldig nipt, of toch 

elemaal nie want ’t zijn der meer dan 500.000. Dus Ann Van 
Elsen... 

Ann:  Ja, Isabelle, jij mag gaan shoppen in de Mediamarkt, 250 euro, wa 
ga je daar mee kopen?  

Isabelle:  Euh, CD’s, DVD’s  voor de kindjes euh ja... 
Ann:  Nen tv der ook nog bovenop, nen Dvd-speler, ne weet ik veel wa. 
Dave:  Ne GSM of 20. 
Isabelle:  Ja heel tof, super.  
Ann:  Jennifer, bedankt om mee te doen e. 
Dave:  En mooie dag nog Isabelleke, tot ziens e. 
Isabelle:  Ja, daag.  
 
Ann:  Pitbull en Hotel Room Service. ‘t Is vandaag dinsdag en da betekent 

allemaal verse boekskes in de gazettenwinkels. Ook ier bij ons, 
nieuwe Story, nieuwen Dag Allemaal, P-Magazine, Humo, noem 
maar op, w’ ebben z’ allemaal. De koppen die zijn voor jullie zo 
meteen en als je nog zo een heel gans witte agenda hebt op 
zaterdagavond 21 november, dan kunnen wij daar iets aan doen. 
Binnenkort MNM Big Party in de Eskimofabriek in Gent. Sms Big 
Party naar 3322 als je der bij wilt zijn en da ’s niet ’t enige wat wij 
hier organiseren. 

 
Dave:  Baby One More Time van Britney Spears. Jawel, der zijn geweldige 

covers van dit nummer onder andere door euh Travis, echt heel de 
moeite, je moet maar ’s kijken op et internet. Superleuke covers 
ervan. Goed, et is ook een beetje boekskesdag. Wat staat er 
allemaal in? 

Ann:  Ja happy time, babytime. Veronique De Cock wil een tweede kind 
zegt ze in Dag Allemaal. Nu meer dan ooit, ’t staa wel bij van ja, 
alleen één probleempje, dan moet ik natuurlijk wel een vent hebben 
om dat tweede kindje mee te gaan maken. Den drang is groot, ma 
inderdaad, ik ken ook wel een paar kandidaten die gewillig met 
Veronique... Trouwens, ik ben net ’s gaan kijken naar Nele Somers, 
vorige donderdag hoogzwanger nog op die kledingvoorstelling van 
Veronique De Cock, moet elke moment gaan bevallen, ik ben ’s 
gaan kijken op haar Facebookpagina en ja ‘k wee nie, der wordt zo 
precies geïnsinueerd, nie rechtstreeks letterlijk, ma volgens mij is 
die gisterenavond binnen gegaan.  

Dave:  Wat staat er allemaal op dan van de vrienden? Wat zeggen ze? 
Ann:  Ja ze zeggen van ey succes e. Ma zo echt euh zussen en zo, 

naamgenoten, nichten. Wacht e, ier, eel veel succes. Oe zit et Nele? 
Eel veel succes straks, doe da goed. Dus ja ‘k wee nie...  Da ’s zo 
precies bijna van hmm ge zij  binnen.  
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Dave:  Misschien moet ze wel voor d’ eerste keer in haar leven frieten gaan 
bakken, da kan ook. Hier in de Story eindelijk de verzoening van 
Angelina Jolie en haar vader John Void hebben hun ruzie helemaal 
bijgelegd. Niet dat ze hun deuren al plat beginnen te lopen, dad is 
nu ook veel gevraagd, dat gebeurt nu net niet. Dan zien we ook 
Gerard Jolin, zo goed als kaal. 

Ann:  Ja dad is die gaat Helmut Lotti toer op e zeggen ze dan, een nieuwe 
coupe. 

Dave:  Ik vind et eigenlijk niet slecht, want ij  had vroeger zo een, ja zo een 
geföhnd, zo een gewaxt  pony’ke. 

Ann:  Da trok op niks. 
Dave:  Da trok eigenlijk op geen....  
Ann:  Daar valt gewoon geen goe woord meer over te zeggen. Trouwens 

Stan Van Samang die heeft z’n haar ook kaalgeschoren e, ebde da 
gezien? Die was vrijdag in Peter Live, kaalgeschoren kopke en 
blijkbaar was dat om af te zijn van die coupe marginal die ij  heeft, 
euh die ij  had voor z’n rol als boxer in Zone Stad. Daarvoor heeft hij 
dus zijn haar afgedaan. Maar natuurlijk staan ook de boekskes vol 
van Boer Zoekt Vrouw. Boer Staf die staat in Dag Allemaal met zijn 
grote verdriet. Hij weigert de liefdesbreuk met Sabine te 
aanvaarden. 

Dave:  Goh mannekes toch. En dan zien we een spuitende Piet 
Huysentruyt in Story. Hij staat op de Boekenbeurs en spuit echt z’n 
hele gezicht onder. 
Ann: Oh, met wat? 

Dave:  Champagne, da ’s echt grappig want zijn boek dat wordt ontzettend 
goed verkocht natuurlijk en ij heeft alles natgespoten daar. En dan 
ook nog euh een interview Rani De Coninck en Birgit Van Mol, 
mama’s onder elkaar. Ik moet je zeggen, zo, kan et wel toegeven 
Anneke, Birgit van Mol, ma als ik dan echt moe kiezen, die Birgit 
Van Mol jong, dat is toch wel... 

Ann:  Top e, de top van de wereld.  
Dave:  Da ’s zo m’n goesting. ‘k Geef da toe. 
Ann:  Ier sè in de boekskes nog Logan Bailly, daar werd over geroddeld 

een tijd geleden. Dad ie zou aangehouden hebben inderdaad met 
Sandy van Temptation Island, één of ander verleidster, euh ja maar 
nu is zijn madammeke Jessica, is zwanger van een tweede en die 
zegt van die kan mij nooit bedrogen ebben, oe kan dat trouwens, die 
eeft ier altijd aan mijn zijde in Duitsland geweest, maar dit weekend 

zo keer grondig diep aan ’t zoeken geweest op Facebook en euh ik 
zag toch bij sommige mensen Logan Bailly op foto’s van niet zo 
heel lang geleden in België, meer bepaald in Willebroek, langs den 
A12. 

Dave:  Ook met die madam die altijd rond de wielrenners hangt, hoe heet 
die?  

Ann:  Nee die stond er nie op, de ex-vriendin van Guy Van De Sande, 
Stefanie Clerckx.  

Dave:  Ja, da ’s ook een mooie madam e.  
Ann:  Da ’s een heel mooie madam. 
Dave:  Een toffe madam ook trouwens. 
Ann:  Ja. 
Dave:  Goed, ’s kijken, Hans Otten om af te ronden, staat in Story, we 

mogen binnenkijken... 
Ann: Schone loft jong. Die moet nogal ’s geld verdienen Hans 
Otten, da kan nie anders, als ik zie welke dure materialen of wel 
eeft ie natuurlijk de Sanchez en iedereen van The Block 
opgetrommeld om et er allemaal gratis en voor de voor niets... 

Dave:  Als ‘k een vrouw nu zou zijn, w’ adden et daarnet over Birgit Van 
Mol, maar ook een lekker man e, niet?  

Ann:  Den Ans? Ik vin da nen toffen ja. Dienen is iets te proper en te 
schoon zo.  

Dave:  Oké, dat gezegd zijnde, Tocadisco en Street Girls, zo meteen nieuws 
met Sofie Van Der Donkt na deze.  

 
Dave:  Hij kruipt helemaal door je buis van Eustachius, hij gaat zich daar 

helemaal nestelen dat nummer, ij  gaat daar nooit meer weg, je hoort 
et de hele dag nog. Da ’s wel een goedje, Tocadisco en Street Girls. 
Goeiemorgen Sofie Van Der Donkt. 

 (nieuws) 
 
Dave:  Als je ze ooit ziet op een affiche, ga der ’s naartoe, want live is dat 

heel straf. Geboren muzikanten, als die ooit kinderen gaan maken 
dan worden die geboren med een gitaar  in un pollekes en zo’n 
drummeke in un handjes, dat staat allemaal al vast. Goed, we gaan 
’s kijken hoe het daar allemaal zit daarbuiten, heel goeiemorgen 
Thomas. 

 (verkeer)  
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Ann:  Ja, et weer, da gaat er elke dag blijven zijn  e, Frank, daar moet jij 
je geen zorgen in maken e? 

 (weer) 
 
Dave:  En waar spelen we voor? 
Ann:  Goh ja, Dolce Gusto Espresso koffieapparaat, amai zeg, dad is zo 

nie direct een scrabblewoord e? 
Dave:  Da ’s een euh inderdaad, een hele mond vol. Zijn we klaar voor et 

allereerste cijfer van de dag? Oké, ja, de Rudy zit weer in nen 
tunnel. Even wachten. 

Ann:  ’t Is al elken dag etzelfde liedje met onze Rudy.  
 
Dave:  George Michael en hoe heette die andere ook al weer? Was dat niet 

Andrew Ridgeley? Denk et wel. Lang geleden e. 
Ann:  Ja volgens mij was ik toen euh tussen mijn eerste pop en mijn barbie 

of zo ‘k weet nie...  
Dave:  Ja en die lijkt toevallig wel een beetje, leek toch een beetje op Erik 

Van Looy, beetje de Vlaamse Andrew Ridgeley? Goeiemorgen Erik 
Van Looy. 

Erik:  Goeiemorgen.  
Dave:  Erik Van Looy, goeiemorgen. Trouwens, goed nieuws, w’ ebben ier 

ook een hele persmap van 3 miljoen bladzijden had met heel mooie 
foto’s der in want de nieuwe line-up is bekend gemaakt voor de 
Slimste Mens. Het ziet er geweldig indrukwekkend uit, wij hadden 
zo iets dat is de line-up van een allereerste aflevering bijna, heel 
sterk.  

Erik:  Serieus? Ah ja, da ’s goed, je bent de eerste die me er euh enfin, ’t is 
pas om 7 uur rondgestuurd en ik eb nog niemand gehoord, dus da ’s 
prettig. Ja wij vinden et een veelbelovende lijst maar... 

Dave:  Ja nog even, snel even een aantal namen. Maaike Cafmeyer. 
Ann:  Ja en Maaike Cafmeyer, die is zwanger, ‘k oop dat die nie te veel 

last van vergetelheden gaat hebben. Karen Damen van K3. 
Dave:  Gilles De Bilde.  
Ann:  Luk Alloo. 
Dave:  Marcel Vanthilt, Erika Vanthielen, Lien Van De Kelder. 
Ann:  En iemand die gezegd had ik doe nooit mee aan de Slimste Mens, 

Koen De Graeve. Erik Van Looy, oe eb je dat gedaan? 
Erik:  Ja, der staan der nog op et lijstje oor, die altijd gezegd ebben ik doe 

nooit mee, ja, blijven aandringen e, ‘k bedoel blijven aandringen. 

Der staan ook, ‘k weet nie of je ’t gezien ebt, der staan ook nog 
nooit zoveel vrouwen meegedaan, 10 van de 28 kandidaten zijn 
vrouwen. Je zou kunnen zeggen da komt omdat de minister van 
media onlangs zo boos werd omdat er maar één vrouw in de jury 
zat, euh dad is eigenlijk nie want die lijst lag toen al  grotendeels 
vast, ik denk dat er nog één vrouw is bijgekomen of zo.  

Dave:  Dat zijn natuurlijk de ondoorgrondelijke charmes van Erik Van 
Looy, dat druipt ervan af natuurlijk e, ma Erik, ook represailles als 
iemand nee zegt, dat je bijvoorbeeld iets vindt in een krant wat geurt 
en in de fik gestoken is waar je intrapt? 

Erik:  Nee, ma we gaan wel, we blijven ja... Toch nog blijven proberen en 
dan uiteindelijk ja op et juiste moment met nog nieuwe argumenten 
krijg je dan toch iemand over de streep. Ook de twee Nederlanders 
die meedoen.. 

Ann:  Ja Joep Van ‘T Heck en Matthijs Van Nieuwenkercke.    
Erik:  a daar zijn w’ ook al jaren mee bezig en die ebben nu euh, enfin der 

is volgens mij geen enkele reden om aan te nemen dat de slimste 
mens ter wereld geen Nederlander zou kunnen zijn. Enfin, we zullen 
zien e, ik weet et nie ...  

Dave:  Et zou me trouwens niet verbazen dat die Matthijs van 
Nieuwenkercke ooit voor Woestijnvis gaat werken want die wordt 
daar toch vaak mee gesignaleerd, zo ook met programma’s, dan 
zitten daar de mensen van Kabouter Wesley, Jonas Geirnaert en zo? 

Erik:  Ja hij is een fan van de Vlaamse televisie, ik ben der ook al een paar 
keer te gast geweest, Kamagurka is heel vaak te gast, Jonas 
Geirnaert van Kabouter Wesley was er nu te gast, ja ij kijkt heel 
graag naar de Vlaamse televisie.  

Dave:  Ma zou Vlaanderen werken voor hem denk je, stel dat ie hier iets 
zou presenteren? 

Erik:  Ja nee, ‘k denk da we hem nie zouden kunnen betalen... ‘k weet et 
nie, en bovendien Nederland is toch een drie keer groter publiek dus 
ik euh... 

Ann:  Voila, zeg ma Erik, Bruno Tobback die eeft toch al een paar strepen 
voor e op de rest? Z’n pa zit in de jury... 

Erik:  Ja, ‘k weet et... 
Ann:  Da ’s nie koosjer e? 
Erik:   ‘k Ben benieuwd.  
Ann:  Oe ga je dad oplossen? 
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Erik:  Ja, we gaan die scripts ultrageheim houden, ma z’n pa is heel streng 
e, volgens mij is hij der eerder bang voor dat z’n vader streng is, g 
’ebt da soms e... 

Ann:  Geen eigen kind, schoon kind daar? 
Erik:  Nja, ‘k weet et nie, we zullen zien. Bovendien ’t is ook iemand, 

Louis Tobback zit daar niet elke dag in de jury dus ’t is ook nog 
maar de vraag of ij em zal tegenkomen maar euh de kans bestaat. 

Dave:  Ja vanaf begin december is et zo ver. Wanneer duik je in de 
heerlijke roes van de opnames of zijn die al bezig? 

Erik:  Wel, we beginnen volgende maandag op te nemen, 23 november. En 
7 december wordt de eerste aflevering uitgezonden en dan in één 
ruk door 8 weken. 

Ann:  Wie zit er in die eerste aflevering van kandidaten? 
Erik:  Da mag ‘k nog nie zeggen. 
Ann:  Alé komaan. 
Dave:  Alé komaan. 
Erik:  Nee ik vroeg da aan Sam De Graeve, ik vroeg van mag ik da al 

zeggen en ij zei nee.. 
Ann:  Ma de Sam, de Sam. Tegen ons eeft ij  iets anders gezegd.  
Dave:  Maaike Cafmeyer. 
Erik:  Eeft ij da gezegd? Ja da zou kunnen waar zijn. 
Dave:  Voila, Maaike Cafmeyer zit in de eerste aflevering van de Slimste 

Mens. Erik Van Looy eeft et zelf euh gezegd op de radio. Oké, 
bedankt Erik en veel succes e.  

Erik:  Daag. 
 

Radio-uitzending van 19 november 2009 

Dave:  Heel goeiemorgen, 2 minuten over 6 en welgeteld 21 welgemikte 
seconden. Ik eb nog ’s old school zo een rit naar Brussel ervaren. 
Gewoon boterhammekes gemaakt in zilverpapier. En weet je wat 
er als beleg op lag?  

Ann:  Nee, geen idee. 
Dave:  Crunchy Pasta. 
Ann:  Is ’t echt? 
Dave:  Echt jong, knars, knars, knars en een Cola-Lightje erbij. 
Ann:  Cola-Light zo vroeg ’s ochtends? Bah Bah. 

Dave:  Ah ja, ‘k ben al aan m’n tweede blik bezig. ‘k Ben helemaal klaar 
voor de strijd, Van Elsen.  

Ann:  Da ’s wel plezant e, zo u bokes maken, ‘k eb vandemorgen ook 
sandwiches gesmeerd. 

Dave:  Ja ma ‘k was te lui om er boter op te doen, nochtans wel lekker in 
combinatie met e?  

Ann:  Bwa ja, ma diene speculoos dinge, da ’s toch al vettig genoeg, nie? 
Dave:  Bwa, hoe vettiger, hoe prettiger. Goeiemorgen.  
 
Dave:  Dju toch, waar is die camera als je ze nodig hebt? Ik eb et weer 

gemist, een niessessie van Van Elsen zelf. Ooit moet dat op Youtube 
belanden, dad is echt hilarisch. En et zal ook wel heel deugd doen. 

Ann:  ’t Doe wel deugd ja.  
Dave:  In haar neuzeke. 
Ann:  Vandaag donderdag 19 november, ontzettend veel nieuws in de 

kranten. Natuurlijk ook D-day voor Herman Van Rompuy, premier 
of president van Europa, we zullen et moeten zien, euh de koppen in 
Groot-Brittannië die zijn alleszins niet mals.  

Dave:  Ook nieuws over et euh WK want alle landen zijn bekend die zullen 
deelnemen in Zuid-Afrika en der is één iemand bij die er altijd bij is 
met een klein petieterig apenlandje, altijd heel ver komt, ma nu niet 
want uitgeschakeld in de barrages. Nog veel meer nieuws zo meteen 
gaan we de krantenkoppen ’s overlopen, helemaal voor jullie.  

 
Dave:  Amai, mijn ruggenwervels even uitgerokken, dat kan toch deugd 

doen zo van mmmm. 
Ann:  Da je ’t zo net een beetje voelt kraken of net nie. 
Dave:  Zelfde als je zo drinkt van een euh glaasje prik, je slikt dat door en 

dan zo die aaah. Ken je dat? 
Ann:  Ja ja, ‘k ken da. 
Dave:  Dat gevoel, daar draait het om in et leven. Soms toch. 
Ann:  Verse kranten binnen, verse krantenkoppen, donderdag 19 

november. Vandaag weten we of Herman Van Rompuy de eerste 
Europese president wordt ja of neen. Van Rompuy is nog wel altijd 
één van de topfavorieten, dat wel. De meeste tegenstand die komt 
van over et kanaal, uit Groot-Brittannië, vooral de tabloids zijn niet 
mals voor Van Rompuy. Ze verdenken em van een pro-Europese 
agenda. Hij wil een Europese superstaat bouwen en nationale 
hymnen en vlaggen bannen enzoverder en dat gaat natuurlijk iets te 
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ver voor die mannen daar op hun eiland die nogal heel fel euh 
gezind zijn op hun eigen landje, dus een paar van die uitspraken die 
ze gedaan hebben van Herman Van Rompuy. Britain ruled by a 
Belgian, you must be joking. Ze zijn er echt, echt, echt niet te 
vinden e, ma ja, z’ ebben dan ook hun eigen favoriet natuurlijk. 

Dave:  Tony Blair. Goeie vriend van Jan Becaus e?  
Ann:  Nee maar die spreken altijd wel zo. 
Dave:  Eeuwig respect voor Jan Becaus. God, het is zo een rots in de 

branding na zoveel jaren. Het voetbal natuurlijk, er zijn enkele 
landen opnieuw geplaatst voor et Wereldkampioenschap. Iedereen is 
nu bekend die zal deelnemen in de zomer in Zuid-Afrika. Frankrijk 
heel nipt euh gewonnen door een bal van Henry. Slovenië klopte 
Rusland, heel verrassend. Ook Griekenland, Algerije en Portugal 
mogen naar Zuid-Afrika.  

Ann:  Ja en euh gisteren was er ook heel wat te doen in de kranten. Alé, ’t 
is te zeggen, op de showpagina... op de showbizzpagina’s, over euh 
et sms’je dat Emile Mpenza gestuurd had naar zijn ex-muze, ex-
top... Nee, z’ is nog altijd topmodel, Jade Foret, e, dad sms’ke van 
ik ga binnenkort ne keer naar daar komen, niet alleen om u smoel er 
een beetje anders te laten uitzien. Wel, de mama van die Jade die is 
wreed ongerust en euh ze gaat echt wel officieel klacht indienen. 
Et moddergooien blijft maar verder gaan tussen die twee, et is echt 
een soap aan ’t worden, maar hopelijk een soap zonder echte 
brokken binnenkort.  

Dave:  In de Senaat wordt er vandaag gestemd over et algemeen 
rookverbod. Et is ook wereldtoiletdag. We hinken blijkbaar met ons 
landje achterop met de openbare wc’s. Et Belang vraagt zich af 
waar kan je gratis plassen in jouw gemeente. Ja, dad is wel zo, ik eb 
’s mensen uit Schotland hier gehad, die kwamen op bezoek en die 
vonden dat onwaarschijnlijk boertig om te moeten betalen voor euh 
pipi te doen. En die zeiden als je dat in Schotland durft  vragen, dan 
pissen ze uit rebellie tegen je been.  

Ann:  Ja, ik begrijp et wel, ma wie gaat dan de dames of de heren betalen 
die et allemaal zo proper houwen voor ons?  

Dave:  De staat e.  
Ann:  Ja ja, da zijn wij dan nog altijd of degene waar ze staan om te 

werken. Ja, ik vind ook, et is een natuurlijke behoefte, ’t is eigenlijk 
geen wonder da ge op den duur achter ne plant gaa zitten en daar 
begint te pissen. 

Dave:  Ja misschien moeten we ’t bedrijf dat die wc’s voorziet gewoon… 
dat als een kost al inrekenen en dat gewoon zo doen... 

Ann:  Of misschien de frisdrankproducenten die maken dat we moeten 
plassen.  

Dave:  Ah voila, die kunnen ook aanvallen. Zullen we de ring gaan bezetten 
met camions, Van Elsen? Oké, is er nog iets? 

Ann:  Euh der is nog iets, ja, heel veel nieuws over... Eindejaar komt 
eraan, dus de meeste mensen die zeggen van ’t is crisis, we blijven 
liever thuis, we gaan nie chic gaan eten. Maar als we ’t thuis doen, 
onze feestdiner, dan doen we ’t wel in stijl. En dad eeft natuurlijk 
alles te maken met Sergio Herman en euh de Goossens daar, chef-
koks die euh mensen tips zitten te geven, op zoek gaan naar de 
hobbykok. En ook nieuws over de alcoholcontroles, der zijn der 
maar liefst 180.000 gepland, euh strengste campagne ooit zal et 
worden. Extra controles en die zijn dik nodig volgens de politici. 

Dave:  Ja en om af te ronden nog wat showbizz. Laura Omloop, je weet 
wel, dat sterretje van bij ons uit de Junior Eurosong, die zit in 
Oekraïne, ma iedereen is waakzaam. In et otel waar ze verblijft zijn 
de obers bijvoorbeeld voorzien van een mondmaskertje, dat geeft 
een beetje vreemde taferelen. Staat ook een mooie foto in dat ze een 
beetje, een bordje muesli aan et knabbelen is met 3 van die 
mondmaskers erachter. Dan ook nog Philippe Geubels van de 
Colruyt, je kent em wel, heeft z’n eerste DVD voorgesteld in de 
Colruyt. En collega’s die getuigen en ze zeggen ja, als je een 
lunchpauze had bij de Colruyt, dan kon je maar beter zorgen dat je 
pistolets achter de kiezen zaten, want als de Philippe Geubels erbij 
kwam, dan was et schuddebuiken, rollen, lachen, gieren brullen en 
dan kwam alles weer uit je mond wat je net gegeten ad dus dan 
moest je al eigenlijk alles op hebben e.  

Ann:  Philippe Geubels, inderdaad, ‘k zou der ook wel ’s mee aan tafel 
willen zitten.  

Dave:  Ja, lijkt me wel een droge bedoening, ma wel een fijne bedoening.   
 
Dave:  Ah. Anneke, wereldtoiletdag, we vragen ons af in de krant, waar 

kan je nog plassen gratis in et openbaar in ons land? En er wordt op 
gereageerd. In jouw achtertuin.  

Ann:  Inderdaad, goeiemorgen, de Mike .  
Mike:  Goeiemorgen Ann en Dave.  
Ann:  Ey zeg, geef die tip maar snel e.  
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Mike:  Ja da ’s aan de kerk, als ge voor de kerk staad in Wetteren, de 
rechtse kant, daar kunde nog gratis plassen, voor de heren toch e.  

Ann:  Oe voor de heren? En de madammen, kunnen die weer... da ’s 
weer iets anders. 

Mike:  Ge kunt in de struiken zitten, der zijn struiken ook dus...  
Ann:  Zeg, maar is da legaal allemaal, Mike? 
Mike:  Ja, ’t is echt waar der is een piscineke voorzien, kijk maar want ge 

zijt van Wetteren e, Ann? 
Ann:  Ja ja, ik woon daar nu, dus ‘k ga toch ’s zien, rechts van de kerk e? 
Mike:  Ja.  
Dave:  Toch nog snel even checken, hangt daar dan effectief een piscine? 

Of is dad echt tegen de stenen met heel veel mosgroei tot gevolg? 
Mike:  Der angt een piscine.  
Dave:  Goed, bedankt voor de tip, als ik echt ’s heel dringend moet, dan heb 

ik daar wel een ritje van een uur voor over. Bedankt e Mike. Yow. 
Mike:  Daag.  
 
Ann:  En nu sterren kijken.  
Dave:  En vandaag met de meest aaibare Vlaamse zanger aller tijden. De 

enige echte Christoff. Goeiemorgen. 
Christoff:  Goedemorgen.  
Dave:  Kerel, oe gaat et?  
Christoff:  Goed goed, ma ’t is natuurlijk nog vroeg e?   
Ann:  Ja en ik vraag mij af Christoff, word jij gewoon wakker met zo’n 

trendy kapsel of oeveel werk kruipt daar in? 
Christoff:  Nee nee, ‘k eb daar toch wel effe tijd voor nodig. 
Ann:  Een minuutje of 10? 
Christoff:  Ja zoiets toch, ja zoiets.  
Dave:  En je bent van de goeie soort, want je bent een tweeling. 
Christoff:  Ja, da zijn... de beste soort e. Dus ik ben daar wel blij om.  
Dave:  Ik kan me daar volledig bij aansluiten, goed, we gaan kijken in de 

glazen bol, in de sterren. Algemeen, liefde, werk of gezondheid?  
Christoff:  Goh ik wil de liefde weten. 
Ann:  U verdraagt veel van uw geliefde en dat kan soms iets te veel 

worden. Op et einde van de rit loopt hij of zij over u heen. Ja, 
Christoff, perfect in balans is ’t nooit e? Lig jij vanboven of 
vanonder in de weegschaal? 

Christoff:  Ik sta in ’t midden, ‘k zal ’t zo zeggen.  

Ann:  Da bestaa nie Christoff, ’t is altijd een beetje, en aangezien da jij 
een artiest bent, dan denk ik dat hij naar u pijpen danst e? 

Christoff:  Goh, ’t is misschien erg om zeggen ma ja, misschien is da toch wel 
zo da de meesten zich een beetje moeten aanpassen aan mijn beroep. 

Dave:  Ja is dat zo? Want dat wordt vaak gedacht e, dat dat elke dag late 
uren zijn, ongezond eten... 

Christof:  Ja ik heb er ongelooflijk veel begrip voor mensen die met een BV of 
een artiest moeten leven, ‘k bedoel onregelmatige uren, nooit ’s iets 
kunnen plannen, of nooit ’s ergens een feestje of zo, dus ‘k eb er 
eigenlijk wel heel veel begrip voor en ik denk dad ik niet meteen de 
makkelijkste persoon ben om mee samen te leven. 

Ann:  Dan denk ik direct, wad is jouw slechtste eigenschap?  
Christoff:  Goh, weete, ik eb heel onregelmatige uren e, en ‘k eb een heel 

onregelmatig leven, dus je kan me mij ook niets plannen en ik ben 
heel veel moe, ‘k eb heel veel stress dus euh soms speelt da wel ’s 
parten ja.  

Ann:  Oké, dan hebben wij hier nog algemeen, werk of gezondheid? 
Christoff:  Euh geef mij maar werk dan.  
Dave:  Oké, eenmaal de knoop doorgehakt, moet u volledig naar uw doel 

toeleven, neem uw verantwoordelijkheid op en u wordt daarvoor 
beloond.  

Christoff:  Oh, da ’s wel interessant.  
Dave:  Wat is jouw doel, pakweg binnen dit en 5 jaar? Wat zou je willen 

bereiken?  
Christoff:  Wel, grotendeels zijn alle pijlen nu wel een beetje gericht op 

Duitsland e. Euh ons tweede album komt daar volgend jaar uit in 
euh midden volgend jaar, dus euh onrechtstreeks euh schieten we 
onze pijlen toch een klein beetje die richting uit. 

Dave:  Ja, goed dan gaan we jou verder laten pitten oor, Christoff. Tot zeer 
binnenkort. 

Ann:  En eel veel succes nog e, slaapwel. Dag Christoff. Daag. 
Christof:  Daag.  
 
Dave:  Om nu niet te zeggen dat wij een land zijn vol zeikers, om et zo 

maar ’s te omschrijven, ma der staat wel iets in de krant, 
wereldtoiletdag en we zoeken waar we gratis kunnen plassen, daar 
wordt heel wat om te doen eigenlijk in de kranten vandaag. Straf. 
Da doet deugd. Esmeralda, goeiemorgen.  

Esmeralda: Goeiemorgen.  
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Dave:  Ja, je werkt in den bouw, ook nied evident natuurlijk als vrouw en 
dan maar plassen. Hoe gaat dat?  

Esmeralda: Oe gaat da? Iel moeilijk. Voor een proper toilet te vinden, da ’s enorm 
moeilijk .  

Ann:  En gebeurt et dan wel ’s Esmeralda, da je achter da pas gemetst 
muurke gaa zitten? 

 Esmeralda: Euh, ja ja... 
Ann:  Ja? En staan de collega’s dan nie op de loer van euh ons Esmeralda, 

z’ is naar ’t wc? We gaan ne keer piepen? 
Esmeralda: Ja daarvoor moete wel een beetje opletten, maar nee, meestal zijn da 

wel brave mannen.  
Dave: Oké, we gaan jouw oproep doorgeven aan de wereld, Esmeralda. 

Voor de vrouwen in den bouw, verzorg dringend mooie propere 
toiletten met wat lectuur der bij. Bedankt Esmeralda. Ja en euh 
Michel heeft er ook nog een mening over, over et gratis plassen op 
een vies of propere wc. Wad is dat Michel? 

Michel: Ja, als ge tegenwoordig op een parking langs d’ autostrade stopt, op 
veel plaatsen zitten daar wel toiletmadammen en die zitten daar 
beetje achter een tafeltje te zitten en te ontvangen en vo de rest 
gebeurt daar eigenlijk nie veel. 

Ann: Da gaan ze nie graag horen e Michel.  
Michel: Nee, ma da kan goe zen ma ik eb daar geen probleem mee. Ik rij met 

de camion en mijn vrouw rijdt geregeld wel ’s mee en als ge daar 
dan moet stoppen en die moet naar toilet en ge moet daar dan 
betalen om naar toilet te gaan, daar eb ik geen problemen mee als 
die dan op een proper toilet kan. Ma die madam die aan da tafeltje 
zomaar zit te zitten en zomaar zit te ontvangen, en voor de rest niks 
te doen ja dan weiger ik gewoon da te betalen. 

 Dave:  Michel, mag ik kort even samenvatten? Als jij binnenkomt dan zeg 
je hier ebde 30 cent, ma gaat ’s met dienen dweil over diene bril 
want dienen is vuil.  

Michel:  Ja zoiets.  
Dave:  Voila, dan zijn we der samen uitgekomen. Michel, ik wens jou 

samen met Anneke hier nog heel veel propere, onbezoedelde 
toiletten toe. 

Ann:  En voor de madam ook e. 
Michel:  Yow.  
 

Dave:  Sofietje goeiemorgen. D-day voor van Rompuy, de kranten in 
Engeland staan er vol van, you must be joking, Britain ruled by a 
Belgian.  

(nieuws) 
 
Dave:  Tic Tac van Kasha. ’t Is euh wereldtoiletdag en één iemand heeft dat 

bijzonder letterlijk genomen want is niet ter plaatse en wordt 
vandaag vervangen door een charmante tante, ik ben heel benieuwd 
wie dat gaat zijn. Hele goeiemorgen Yolande.  

(verkeer) 
 
Dave:  Amai. 
Ann:  Ja, bij da muziekske ebben we een gepast filmpje gevonden. 

Privévideo van Carmen Elektra opgedoken, moet je maar ’s gaan 
kijken... Mmm, ja da ’s ook lekker, maar et is vandaag gewoon de 
laatste keer, de laatste dag van de week van de smaak. 

Dave:  Mag ik toch even iets zeggen voordat je doorgaat? Van Elsen zet ier 
dus een video op, ik zie hier dus op dit eigenste moment 2 dames die 
elkaar ja, beetje liefhebben zal ik maar zeggen, een goed gesprek 
aan et voeren zijn, maar niet echt van elkaar kunnen afblijven.  

Ann:  Ja net wanneer jij denkt van nu gaad et eel spannend worden, dan is 
’t gedaan. ‘k Denk dad et één grote publiciteitsstunt is, goed, we 
gaan proeven e, voor de laatste keer, tenminste, jij gaat proeven, dus 
oogskes dicht e. Oogskes dicht, want et komt eraan. Chantalleke, 
kom maar dichter. Nee nee, nie in de pollen, recht in ’t mondje. Alé, 
mondje open. 

Dave:  Even ruiken. 
Ann:  Niks te ruiken, gewoon proeven.  
Dave:  Nee, da stinkt naa de pest man, echt.  
Ann:  Alé, proeven, kom.  
Dave:  Is et de adem van Chantal?  
Ann:  Nee nee, alé kom, alé.  
Dave:  Leg ’t gewoon in mijn hand, ‘k zal ’t wel opeten.  
Ann:  Ja, komaan, en dan beschrijven e. En Chantal gaa nu heel ver weg 

lopen. Beschrijf ‘s. 
Dave:  Ja, weer ’t zelfde, iets patéachtigs. Beetje romig, ja, ’t zou ook weer 

Chappy kunnen zijn.   
Ann:  Ja, et kan van alles zijn, g’ ebt et nog nie gezien e? De kleur en zo 

da weet je nie e? 
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Dave:  Nee.  
Ann:  Dan euh nu de hamvraag van vandaag, Dave Peters, terwijl je ’t zo 

grondig aan et inspecteren bent, en et heel neerbuigend weggooit, 
vind je ’t lekker ja of nee? 

Dave:  Ik ga dit vanaf nu elke dag eten, did is superlekker.  
Ann:  Awel, dan gaan ze eel, ik denk da je ’t misschien zelfs wel kent, 

Kempense balkenbrij.  
Dave:  Is da echt balkenbrij? Da meende nie? 
Ann:  Ja, dad is balkenbrij.  
Dave:  Alé jong, mensen thuis, voor alle duidelijkheid, ik zit ier net te 

zeggen, ja ik kom van die streek en ik zeg dan van ’t is toch genen 
balkenbrij e want dat moet ik niet hebben e.  

Ann:  Ja waarom denkte dad ons Chantal heel ver weg ging lopen?  
Dave:  Alé jong, die zitten ier mè ne pokerface, ’t is zeker geen balkenbrij, 

wat is da? Da kennen wulle nie. Hier, Van Elsen, onwaarschijnlijk. 
Ann:  Kijk, dus euh ja, balkenbrij uit Kempenland ma we zullen ’t anders 

efkes beschrijven om et nog wa beter te laten gisten in uw maag. 
 Dave:  Wacht nog ’s even, ‘k ga toch nog ’s even zeggen wat jij daarnet zei. 

Dus Ann is van Mol, ook euh Kempenaar, daar kennen ze dat 
uiteraard wel en zo nee jong, nog nooit nie van goord jong.  

Ann:  Ma goed ik zal ’s vertellen e, om et een beetje beter te laten liggen 
in uw maag, wat er allemaal in zit en hoe et gemaakt wordt e.  
Weete gij  da toevallig zelf?  

Dave:  Ja, ‘k weet da, da ’s mè linnen zakken, da gooien ze over een balk 
en da moet uitlekken. 

Ann:  Ja, wa zit er in die linnen zakken? Wel op ’t einde van de slachtdag, 
dan wordt traditioneel de bloedworst gemaakt, die bloedworst die 
wordt gekookt in water, ma water daar zitten eigenlijk te veel 
mineralen en voedingsstoffen nog in om da zomaar weg te doen, 
dus da wordt in ne linnen zak gedaan en daar worden dan specerijen 
bij gedaan, varkensvlees, bouillon, varkensbloed ook, e, uwe 
favoriet, da inderdaad in ne linnen zak geknoopt, over de balk 
hangen, dan lekt dad uit en dan krijg je deze delicatesse, wat 
trouwens ook een koud feestgerecht is. Wordt heel veel in de 
Kempen gegeten, bij de kermis of zo. Zo jammer da da morgen nie 
meer is e, anders konde da mij ’s laten proeven.  

Dave:  Toch nog even afrondend zeggen, ‘k vin ‘t toch wel zwak, Van 
Elsen ier van die luxepralines proeven en ik bloed, jongens.  

Ann:  Ja, ik eb ons Chantal  ‘s heel lief in de ogen gekeken.  

 
Ann:  Den broer e, van dezen Enrique e, dien is samen met een meiske uit 

Antwerpen, een heel schoon meiske, ’t zit in de familie daar.  
 
Dave:  Geweldig goeiemorgen zelfs. 5 minuten over 7 en 14 seconden, zo 

exact zijn we om Guy Van Elsen een plezier te doen. Die stapt nu op 
z’n bad denk ik ondertussen en die kijkt op z’n horloge dad er niet 
is, een schaduwvlekje. Goed daarnet hadden we iets over de 
Backstreet Boys, ma ik had et niet helemaal begrepen? 

Ann:  Ja, ik ook nie, ’t was ineens boem, baf, ’t licht ging uit en ’t was 
ermee gedaan. De Backstreet Boys, morgen rijdt de MNM tourbus 
uit naar de Backstreet Boys, we gaan er al heel vroeg naartoe, dus je 
kan ook de soundcheck meemaken. Ergens zo in dit uur zit er een 
tourbusgeluid verstopt in één of andere plaat. Als je die hoort 
passeren, moet je tourbus sms’en naar 3322 en dan kan j’ er  dus al 
van heel vroeg bij zijn, de Backstreet Boys echt van heel dichtbij 
zien, morgen in de Lotto Arena in Antwerpen.  

Dave:  Je kan zelfs hun goedgeurende okselvijvertjes ruiken, zo dicht erbij.  
 
Dave:  Little Less Conversation van Junkie XL. Vanavond, als je der niet 

kan bij zijn, gewoon naar de radio luisteren, misschien kan j’ er  wel 
bij zijn, dan heb je heel veel geluk want euh de grootste deugniet 
van MNM, Tom De Cock met z’n De Cock Late Night die gaat de 
grote clash der internaten, die gaat live uitzenden in een internaat, 
maar hoe ging et gisterenavond? (fragment) 

Ann:  Ja Tom De Cock, dat klinkt zo’n beetje als een meisjesinternaat. Een 
heel goeiemorgen trouwens. 

Tom:  Hey Ann en Dave. ‘k Ben blij da jullie zo vroeg bellen. Hey.  
Dave:  Zeg, een meisjesinternaat, dan kan ik me voorstellen dat je niet 

gefoefeld hebt met et internaat. 
Tom:  Absoluut niet. ’t Zijn echt 140 gillende grieten trouwens e. En 

Jasper Erkens vanavond.  
Ann:  Da kot gaa daar te klein zijn . Zeg, en wa gaat er verder allemaal 

nog gebeuren Tom euh daar in Brugge? 
Tom:  Wel euh et is eel simpel, om 9 uur staan we daar live voor de deur 

met een satellietwagen en gaan we live uitzenden van negen tot 
middernacht, gewoon de Cock Late Night doen, zoals we ’t altijd 
doen, ma w’ ebben dus live bezoek van Jasper Erkens, die gaat 
akoestisch zingen, euh Sylver komd ook langs, John Miles Junior 
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gaat ook euh live zingen euh we brengen de laatste nieuwe games op 
de Wii mee, kunnen ze allemaal testen en euh ja voor de rest is ’t 
pyjamafeestje, allemaal in pyjama te doen e, vanavond.  

Dave:  Ja en buiten Jasper ook nog wat extra mannen, want ’t  gaat daar 
geen vrouwelijk overtal zijn? 

Tom:  Ja, ma je moet et wel in de juiste context zien, Dave Peters, et zijn 
natuurlijk allemaal minderjarige vrouwen, dus ik denk dat ze daar 
toch absoluut op de vlakte gaan blijven wat dat betreft. 

Dave:  Oké, mogen wij naar goede gewoonte ook vanavond een on the edge 
ongecensureerde waanzin van prachtige zaken gaan verwachten in je 
show? 
Tom: Ja, meestal is ’t inderdaad een orgie van gewoon bandeloze 
onderwerpen en uiteraard zal dat vanavond niet anders zijn. Euh 
want daar beslist de luisteraar over, ikzelf heb daar niks over te 
zeggen.  

Dave:  Voila, niet te missen vanavond, The Cock en zijn gevolg in een 
internaat, helemaal live, met Jasper Erkens. Zorg dat je ’t niet mist 
vanaf 9 uur op MNM. Goeiemorgen nog Tom, ga je nog één of 
andere prettige activiteit doen of toch nog maar een paar uur 
snurken?  

Tom:  Nu? Ja barbecueën nog denk ik.  
Dave:  Oké, da ’s een goeie keuze. Salut e. 
Tom:  Yow.  
 
Ann:  Ja, hij zat euh nog niet zo heel lang geleden achter de veren van 

Veronique De Cock ergens op een verleidings temptation island. 
Der is hier van alles te doen op MNM, je kan nog stemmen op de 
site voor de MNM 1000, zaterdag is er de MNM Big Party in Gent, 
in de Eskimofabriek, daar hebben we ook nog kaarten voor, blijven 
luisteren daarvoor en morgen... Jawel, dad is morgen in de Lotto 
Arena in Antwerpen en wie mag er naartoe? Wel Erika Stevens was 
erbij want euh zij was er als de snelste bij tenminste, tourbus heeft 
ze ge-sms’t naar 3322, ’t zat zo ergens verdoken in een nummer van 
Pink, Erika Stevens dus morgen naar de Backstreet Boys en straks 
ook nog tickets te winnen voor et concert van Anouk. Je kan er heen 
met de MNM tourbus, zeker luisteren naar An Rymen. En dan denk 
ik hier persoonlijk nu tijd voor een plaatje van de Backstreet Boys, 
misschien wel de lekkerste ooit.  

 

Dave:  I Want It That Way van The Backstreet Boys. Ja, Chantal was al 
even aan et bellen, beetje vroeg. Goed euh vandaag is ’t een beetje 
D-day voor Herman Van Rompuy, de eerste Europese president kan 
hij worden. Hij is nog altijd één van de absolute topfavorieten, 
alleen in Engeland en zo, ja daar zijn ze niet zo tevreden met die 
nominatie, want daar gaan ze natuurlijk voor Tony Blair om diverse 
redenen. Goeiemorgen Erik Van Rompuy, de beroemde broer van. 

Erik:  Goeiemorgen .  
Dave:  Daily Express titelt onder andere Britain ruled by a Belgian, you 

must be joking. Vrij vertaald, doe ons dat niet aan die Belg in 
Europa. Bloedt u broederhart dan?  

Erik:  Nee dan denk ik euh gaan we Europa laten leiden door Tony Blair 
dus euh de man die niemand nog in Engeland wilt, dat die dan 
Europa ga leiden, nee dat doe ik elemaal nie. De Britten die spelen 
een spel, z’ ebben dat 2 keer kunnen doen met Dehaene en met 
Verhofstadt maar euh ‘k denk dat dat deze keer nie gaa lukken. 

Dave:  Dus u zegt tussen de regels met Tony Blair aan et roer gaan we 
desastreus den afgrond in? 

Erik:  Da weet ik nie da da den afgrond is, ik denk da Herman een betere 
kandidaat is ma ik denk nie dat et nu et moment is om euh andere 
kandidaten te gaan afblaffen.  

Ann:  En waarom is jouw broer de geschikte kandidaat? 
Erik:  Ja omdat Europa nood eeft aan iemand, w’ ebben nu 47 lidstaten der 

zijn zoveel moeilijke problemen dat men iemand moed ebben die in 
staat is om euh die standpunten med elkaar te verzoenen, die ook 
een grote Europese overtuiging eeft en die ook de intellectuele 
capaciteiten eeft om euh de job uit te oefenen.  

Ann:  En oe ga jij vandaag beleven als broer? Worden er speciaal dikke 
kaarsen aangestoken of zo?  

Erik:  Nee mijn dag is een gewone dag euh ma die gaad eindigen om 11 
uur bij Phara. Phara eeft mij uitgenodigd denkende dat er  vanavond 
dan toch een beslissing zou vallen. Ik ben daar dan samen met mijn 
zuster. Ma in de loop van de dag ben ik aan et werk in et parlement 
en een paar interviews, onder meer eb ik er één aangenomen voor 
BBC deze morgen omdat ze mij gisteren gebeld hadden en ‘k ga 
daar ook ’s een paar dingen zeggen aan de Engelsen. 

Dave:  Oe ga j’ em dan schetsen? Zijn karakter zo in een notendop. Wat ga 
je onderstrepen?  
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Erik:  Ja, dad ij een man is die toch wel veel ervaring heeft want ij draait 
toch al 20 jaar mee in de Belgische politiek en dat ij ook 
intellectueel euh outstanding is. Ik denk dat ij bij ons toch altijd één 
van de meeste outstanding politici geweest is die zich nooit heeft 
bezondigd aan grote beloftes of aan euh... En dad ij ook 
internationaal wel eel wat kennis heeft. Ij is natuurlijk niet bekend, 
ma natuurlijk ge kunt alleen bekend zijn als g’ op et forum staat.  

Dave:  Absoluut maar euh der zijn, in de kranten worden een aantal voor- 
en nadelen besproken van een eventueel succes vanavond voor 
menner Van Rompuy. Der staat ook bijvoorbeeld als onbekende 
premier uit een klein land heeft ij  misschien gebrek aan 
internationaal prestige, maar kleurloosheid, dat wordt zo 
omschreven, wij zeggen dat niet hé, is naast een voordeel misschien 
ook wel een nadeel. Ga je der mee akkoord?  

Erik:  Ja kleurloosheid... 11 maand geleden in België toen mijn broer 
premier werd, dan zei iedereen ja zo’n saaie man en nu is hij een 
echte hype geworden, haiku Herman hoor ik in et nieuws, de rustige 
vastheid euh... Eens dat men een functie heeft, kan men een 
uitstraling natuurlijk realiseren. Als ij president van Europa wordt, 
zal ij misschien ook euh uitstraling ebben, natuurlijk nu nie eerst, 
want niemand kent em... 

Ann:  Maar euh Erik, als president van Europa gaan jullie ook nie meer 
gewoon met de familie aan de kersttafel kunnen zitten, dan staat er 
een bodyguard of 10 bij denk ik... 

Erik:  Da weet ik nie, da geloof ik nie. Als eerste minister euh eeft Herman 
ook geen bodyguards euh... Ja, dat gaat erbij horen maar Herman 
kennende en onze familie kennende zal dad allemaal nie zo veel 
verschil uitmaken. 20 jaar geleden zijn wij ook alle twee minster 
geweest gedurende 5, 6 jaar, ik in Vlaanderen en ij in België. Dad is 
allemaal nie erg gewogen, we gaan gewoon door... 

Dave:  Ja, maar et enthousiasme dat druipt er wel van af, dat kunnen we 
horen dus dat wordt een pittige dag.  

Erik:  Ja zeker, ik denk dad et euh als broer een droom is en ook als 
Vlaming denk ik, w’ ebben meer dan 400 miljoen Europeanen, dad 
een Vlaming dat zou kunnen worden dad is natuurlijk de droom 
eigenlijk van heel veel euh mensen. 

Dave:  Oké, meneer Van Rompuy, wens uw broer heel veel succes als u 
hem nog spreekt en een mooie dag verder e. Daag. 

Erik:  Dank u wel. Daag.  

 
Dave:  Wil ik even euh naar Sofie Van Der Donkt, goeiemorgen Sofie.  
 (nieuws) 
 
Dave:  Altijd een bijzonder moment als ik die plaat hoor, ’t is één van de 

eerste albums die ik ooit gekocht heb, INXS, staat ook die Never 
Tear Us Apart op denk ik, zo’n mooi nummer jong. Goed, normaal 
gezien hebben we nu verkeersinformatie met Thomas, onze beste 
vriend, maar daar scheelt iets mee, het is toevallig ook 
wereldtoiletdag. Daarom, Yolande, goeiemorgen. Ja, is ’t al een 
beetje meer gebonden daar bij den Thomas? 

Yolande:  Ik eb nog geen nieuws van em, ik vermoed dat ij onderweg is naar 
den dokter.  

Dave:  Oké, zijn der al vertragingstijden te melden? 
 (verkeer)  
 
Ann:  Ja ja, onze Frank die is vandaag druk in de weer voor Kom Op 

Tegen Kanker en dus doen wij et met Sabine. Goeiemorgen. 
 (weer)  
 
Dave:  D-day voor Van Rompuy, dus vandaag wordt ie de Europese leider 

of niet? In et voetbal zijn de barrages gespeeld. Rusland eeft et net 
niet gehaald. Griekenland, Algerije, Portugal mogen wel naar Zuid-
Afrika, ook Frankrijk ma der waren nog net iets andere berichten. 
Ja, begin maar al rare bewegingen te doen met je wenkbrauwen 
want der zitten weer wat berichten bij oor.  

Ann:  Ja, op 3 een vrouw van 86 uit et Nederlandse Herenveen, die euh 
werd aangenaam verrast toen 2 vrouwen bij haar aanbelden, die 2 
zeiden dat oude mensen toch ook wel ’s in et zonnetje mogen gezet 
worden en ze gaven aar een grote taart. Ja, de vrouw die liet die 2 
natuurlijk euh, vrij naïef wel, maar goed bedoelend en goesting in 
een stukske taart, die liet die 2 binnen om een stukje mee te eten. Ze 
liepen naa de keuken om de taart te snijden ma toch had die oude 
vrouw dan zoiets van ja, mag ik da boeltjen ier wel vertrouwen mè 
wat je allemaal ziet op tv en zo, dus ze probeerde ze dan weer weg 
te sturen, dad is gelukt en ’s avonds ontdekte de dame dan ook van 
dat haar juwelen gepikt waren en dad hadden die 2 gedaan dus euh 
een uitvlucht om een oude dame te beroven, gewoon taarten gaan 
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verkopen. In Utrecht daar kan je terecht vanaf 11 december voor 
Naturisme Totaal, da ’s de allereerste naturistenbeurs ter wereld.  

Dave:  Herman, gade nie mee? Amai jong. Kopen we tickets? 
Ann:  Ja ma nee, kijk, er zullen wel... Ja ’t is wel plezant in die zin, er 

zullen standjes zijn, vakanties, huidverzorging, tuinaanleg en zo 
want naturisten, da weten we, die lopen graag in un blootje in de 
tuin rond, dus tuintips die zijn welkom. Maar wad is nu wel flauw? 
Dad is dad euh op de beurs zelf, daar moet je je kleren aanhouden.  

Dave:  Alé jong. 
Ann:  Ja, ‘k vin als ge dan een naturistenbeurs doet, eerste ter wereld, dan 

mag dad ook in uwe flikker e. De politie van Indianapolis is op 
zoek naar 2 inbrekers en dat met een hart voor kinderen. Die 
inbrekers die braken in in een huis, die  knevelden ook de bewoners, 
2 volwassenen en een tiener en terwijl de dieven euh op strooptocht 
gingen door et huis, dan begon plots de baby te huilen. Nu, één van 
die dieven eeft et flesje opgewarmd en dan die tienerzoon die 
vrijgelaten om et flesje te laten geven aan et baby’tje en de 
inbrekers ja, die namen gewoon ondertussen mee wat ze wilden en 
vertrokken, ma dus kijk, wel toch nog een hart voor kinderen.  

Dave:  Ja, knevel jij jezelf na de werkuren wel ‘s, euh voor de ontspanning? 
Ann:  Knevelen.. Euh, ja. Gij  ook? 
Dave:  Ja, elke dag 3 keer. 
 
Dave:  Zo meteen 2 hele leuke dingen, namelijk euh De Slimste File, als je 

ergens staat al, file spatie plaats van de locatie naar 3322. Maar ook 
bezoek van een geweldige tante. Van  Lady Linn, komt met haar 
zijdezachte engelenstem jullie ochtend een pak leuker maken.  

 
Dave:  Ma neet jong. Een hele goeiemorgen. Jawel, 6 minuten en een half 

over 8 deze ochtend en der is heel veel te vertellen want we zien in 
de coulissen van MNM Mister Twitterboy, dat is een zalige kerel die 
alles digitaal maakt, dat wil zeggen dat je dat kan herbekijken op 
MNM.be, geweldige site trouwens, als die er is, dan komt er bezoek, 
dan komt er bezoek. Vandaag is dat bezoek van de enige echte... 

Ann:  Lady Linn. Maar dan zonder aar 7 venten, ze gaat solo hé? 
Dave:  Absoluut. Ze komt bij ons een babbeltje doen, ma ze komd ook heel 

geweldige muziek maken. En zo meteen gaan we quizzen al in de 
Slimste File. En dan moe ‘k nog één ding zeggen, want er sms’t 
iemand een bezorgde vader die zegt, Frank, ja z’n zoontje is gebeten 

door een paard gisteren. Hij is bijna 2 en de mensen zeggen dat ie 
een spuit tegen et klem moed ebben, den tetanus dat we zeggen. 
Frank, ik stel voor dat je toch ’s met je huisdokter dat euh checkt, 
ma ik.. ’t Zou wel heel goed kunnen, ik denk ook wel een 
tetanusspuitje e... 

Ann:  Ik vermoed dad ook. Ik weet alleen nie, verklaar mij misschien 
dom, ma is misschien 2 jaar nog iets te klein of nie, ik eb m’n 
tetanusspuit pas later gehad... 

Dave:  Ja, misschien hing et er ook vanaf wat er nog tussen de kiezen en de 
tanden van dat paard stak. Was dat broccoli of was dat balkenbrij?  

Ann:  En was ’t ne shetland pony of was ’t ne groten engst of euh...  
Dave:  Goed, als er een dokter in de zaal is, 3322. Een kindje van 2 jaar 

gebeten door een paard, moet er dan een tetanusprikje aan te pas 
komen? Dankjewel alvast. Een heel goeiemorgen.  

 
Dave:  My My My van Armand Van Helden. De paardenbeet bij een 2-jarig 

kindje wordt nog besproken, we vroegen dat net, iemand vraagt dat, 
een bezorgde ouder. Heidi, de apotheekassistente zegt dat zit al in de 
basisvaccinatie van zo’n kind, voila, nog iemand bevestigt dat, een 
kind van 2 jaar heeft dat al bij de vaccins al gekregen. En voila, heel 
veel mensen zeggen dat ze al zijn ingeënt tegen tetanus. Dus Frank 
je mag in principe op je 2 oren slapen... 

Ann:  Ma misschien toch efkes best e... 
Dave:  Ja, voor alle zekerheid dus vraag dat toch maar. Goed, dan is er nog 

snel iemand die iets wil melden over een actie die er momenteel op 
de E314 uitgevoerd wordt door mensen. Goeiemorgen meneer.  

Luisteraar:  Goeiemorgen. 
Dave:  Ja wat wil u zeggen daarover? 
Luisteraar:  Ja, dat de mensen die dat op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek 

via de parking van et tankstation aan et rijden zijn, dat dat eigenlijk 
dikke mongolen zijn.  

Dave:  Oké, bedankt daarvoor en nog een prettige dag e.  
 
Dave:  Ja, hopelijk zijn zij niet op de parking aan et rijden daar op de E314 

Holsbeek en zo. Er is file in Loppem, daar staat ze, juffrouw in et 
derde middelbaar huishoudkunde. Ann-Sophie een welgemeende 
goeiemorgen. 

Ann-Sophie:  Goeiemorgen.  
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Dave:  Goh is dat nog een beetje plezant, ’t derde middelbaar? Dat zijn zo 
de leeftijden dat er van alles begint te bloeien overal in et lichaam 
e? 

Ann-Sophie:  Ja, dad is inderdaad juist, euh die kunnen soms al ’s heel lastig zijn 
ma ja, na 6 jaar leef je daar wel een beetje mee en da lukt wel om 
daarmee om te gaan.  

Dave:  Ja, ze worden ook euh, ze vallen als vliegen van verliefdheid voor 
de juf?  

Ann-Sophie:  Nee, ik zit vooral met meisjes in de klas.  
Ann:  Da kan toch.  
Dave:  Da ’s modern e. 
Ann-Sophie:  Dat kan ook, ja dat kan ook . 
Dave:  Twee vrouwen, da ’s toch modern? Da ’s toch in? 
Ann:  Dat schijnt zo e. Ma zo leerkracht leerling, ‘k zou der toch mee 

opletten e. Juust e. 
Dave:  Ja, let er mee op. Goed.  
Ann:  Je speelt tegen Helena, goeiemorgen.  
Helena:  Goeiemorgen. 
Ann:  Waar sta jij bijna ergens stil of in vertraging of... 
Helena:  Ik ben der eigenlijk bijna, ma ‘k heb mij al aan de kant gezet, ma ‘k 

ben in Boom momenteel.  
Ann:  In Boom? Op de A12 neem ik dan aan?  
Helena:  Ja, maar ja, ‘k ben der al e.  
Ann:  Ja, waar ben je? Waar werk je of zo?  
Helena:  Ik euh van Berchem maar ik werk in Boom op de vakbond, op ’t 

ACV. 
Ann:  Oei oei. Ben jij dan zo degene die wij dikwijls in ’t nieuws zien? 
Dave:  Mè zo ne groene lange vuilzak aan? 
Helena:  Nee nee, ik eigenlijk nie, nee. Soms wel, ma meestal zit ik gewoon 

op ’t loket.  
Dave:  Die mensen zijn heel belangrijk trouwens want anders wordt er 

soms met de voeten gespeeld van de kleine man. Daar moeten we 
tegen optreden. Goed, allebei geweldig veel succes. De doevraag, let 
heel goed op dames, want we vragen zo meteen om heel snel het 
volgende te zeggen, als je het niet snel doet, kan je sowieso ook niet 
winnen, dus doe et heel snel. Voor één punt. Zo meteen, Ann-
Sophie, mag jij beginnen met et volgende te zeggen moeder sneed 7 
scheve sneden brood. Hier ga je Ann-Sophie. Heel snel een paar 
keer zeggen. Goed, Helena, ‘k ga ’t nog even herhalen moeder sneed 

7 scheve sneden brood. Heel snel, 3, 4 keer achter elkaar. Hier ga 
je. Ja, ma da wordt wel een dure hobby e, dames, moet ze die 
allemaal nog gaan beleggen of wa? Jongen, da kost ‘k wee nie 
oeveel geld. Goed, ons Chantal gaat voor lijn één. Dat wil zeggen 
dat Ann-Sophie één puntje voor staat. Vraag 2. Ann Van Elsen leest 
voor, een omschrijving van een bekend iemand. Begint vaag, wordt 
heel concreet, als je weet over wie et gaat onderbreek je Ann 
ogenblikkelijk. Ann-Sophie die roept Loppem en Helena roept 
ACV. Goed, Van Elsen leest voor, jawel, uit eigen werk. 

Ann:  Deze charmante acteur is geboren op 26 maart 1956 in Antwerpen. 
Hij is ook zeer gekend in de culinaire wereld en presenteerde het tv-
programma Gentse Waterzooi. 

Helena:  ACV. 
Dave:  ACV, Helena gaat voor de gelijkmaker.  
Helena:  Gène Bervoets. 
Dave:  Gène Bervoets is een juist antwoord. Het staat 1-1. We gaan door 

met de cijfervraag en Helena mag beginnen te antwoorden en Ann-
Sophie gaat hoger of lager moeten zeggen.  

Ann:  Deze week in TV-Familie wordt er geblokletterd crisis in BV-land, 
onder andere Kate Ryan  en Natalia, of tenminste hun managers 
doen et beklag. Veel minder optredens tegenwoordig, maar ook Stan 
Van Samang lijdt eronder. Hoeveel procent minder optredens had 
hij deze zomer in vergelijking met vorige zomer? Helena? 

Helena:  20 procent.  
Ann:  20 procent, oké, Ann-Sophie denk jij dat dat hoger is of lager? Dus 

nog meer minder optredens of minder minder optredens?  
Ann-Sophie:  ’t Zal een gok zijn, ik denk iets hoger.  
Dave:  Dan hebben wij heel goed nieuws voor één van de 2 dames, iets 

minder voor de andere, in haar naam zit een klinker en haar naam 
is... 

Ann:  Ann-Sophie. Ja, 65 procent minder optredens voor Stan Van 
Samang deze zomer dus ja die 20 procent dad is euh, da was toch 
heel optimistisch. Helena, toch bedankt e. Een toffe kandidate. 
Saluukes e. En Ann-Sophie, 250 euro in de Mediamarkt. Waar gaat 
ie belanden? Onder de kerstboom of ga je lekker voor jezelf gewoon 
gaan shoppen daar?  

Ann-Sophie:  Nee nee, onder de kerstboom. Wij gaan volgende week weer na 9 
maanden bij mijn schoonouders wonen weer naar ons eigen huisje 
gaan wonen en ik wou mijn man een nieuwe televisie schenken en 
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een CD, hij wou zo een dus ij gaat da nu wel krijgen. Dus perfect op 
tijd, ‘k eb nog nooit iets gewonnen dus... 

Dave:  Ann-Sophie, nog een prachtige dag e.  
Ann-Sophie:  Ja, daag.  
 
Dave:  Desire van U2. Onze Lady Linn is nog volop onderweg naar hier, zit 

in de volle ochtendspits, die heeft denk ik over euh, wat was et, 25 
meter een halfuur gedaan of zo. 

Ann:  Ja. Weete wa, Lady Linn, gewoon stapt uit dienen auto en kom te 
voet naar ier.  

Dave:  Of op een paard, wel oppassen dad et paard niet bijt. Dan moet je 
een tetanusprik gaan halen. 

Ann:  Ja nee nee, ma blijkbaar is et toch nie zo, ge moet toch antibiotica 
gaan alen ze. Da had er ook iemand ge-sms’t. ’t is nie zomaar van 
euh g’ ebt de tetanusprik al gehad dus euh da ’s geen probleem, 
toch wel zeker ’s effe bij de dokter gaan. 

Dave:  Ja, da ging over een bezorgde vader die dat sms’te omdat z’n kindje 
van 2 jaar gebeten was door een  paard. Die vroeg moed ik dan een 
spuit tegen klem gaan halen? Goed, kranten vandaag volop Van 
Rompuy natuurlijk. Wordt ie de eerste Europese president of wordt 
ie et niet, Europese president. In Engeland zeggen ze van niet want 
ze zeggen alé jong, Britain ruled by a Belgian, are you joking? Ze 
vinden ’t maar een beetje een Belgenmop en Tony Blair blijft een 
beetje hun kandidaat.  

Ann:  Ja en dan nog in de kranten heel den bagarre tussen Emile Mpenza, 
de voetballer en zijn ex-vriendin, topmodel Jade Foret. Gisteren 
stond er in de kranten het sms’je dat Emile zou gestuurd hebben 
naar die Jade, iets in den trant van ‘k ga binnenkort jouw smoel 
komen verbouwen bij u thuis en ik kom niet alleen en euh ’t is zo 
dat die Jade daar nu op reageert van euh ja en ij  eeft mij bedrogen 
met ten minste 6 andere meisjes, tenminste daar weet ik van, en wat 
nog meer is, de moeder van Jade die euh die heeft et zowat gehad 
met die Emile en die gaat officieel ook een klacht indienen.  

Dave:  Ja, dan is et ook wereldtoiletdag. Dat hebben we geweten want euh 
Thomas van de MNM verkeersredactie zit al de hele dag op de pot, 
wordt vandaag vervangen door Yolande. Laura zit in Oekraïne voor 
Junior Eurosong. Iedereen is heel waakzaam in ’t otel waar ze zit. 
Daar loopt iedereen met een masker rond. Er staat een mooie foto in 
de krant, de obers staan met z’n drieën met zo’n wit masker alsof ze 

aan de operatie gaan beginnen. Dad is gewoon om ons Laura te 
beschermen tegen de griep e. Obama heeft z’n halfbroer ontmoet in 
China. En als je denkt ik heb nog een half miljard liggen op m’n 
bankrekening, awel, dan kan je een liefdesnest gaan kopen van 
Berlusconi. Silvio zelf. In Sardinië, staat te koop. Interesse? 

Ann:  Da ’s veel te veel gebruikt geweest door emzelf en veel te vettig, 
veel te veel verschillende madammen en zo. 

Dave:  Ja ma je kan toch nieuwe overtrekken overleggen of een matras? 
Ann: Maar daar krijgde  ’t nie mee gedaan denk ik.  Nee nee nee, en 
daarbij wa zal da nie kosten, in Sardinië, da ’s geweldig duur e.  

Dave:  Inderdaad. Voetbalnieuws nog. Proleague wil wedstrijden van 
Moeskroen uitstellen, dreigt met uitsluiting. Spookwedstrijden 
verstoren normale competitieverloop wordt er gezegd. ’t Is 
natuurlijk zo als Moeskroen dan toch zou wegvallen, gaan al die 
punten die tegen Moeskroen behaald werden niet door, dan worden 
die gewoon weer afgetrokken. Dus eigenlijk een beetje nuloperatie 
en je zou maar een kwetsuur oplopen, een blessure in zo’n 
wedstrijd.  

Ann:  Ja, dat zou inderdaad wel heel erg zijn. Jozef Akpala, die staat ook 
in de krant met een geweldig grote foto. Die is natuurlijk euh, ja, die 
zijn door, e, met euh Nigeria, vierde kwalificatie. En hoe heeft ie dat 
gevierd? Gewoon met een spriteken heeft ij  dat gevierd. En dan is 
er ook nog Claudia, eerste finaliste van Beste Hobbykok Van 
Vlaanderen die doet een bekentenis. Die wil een eigen tv-show à la 
Martha Stuart. 

Dave:  Goed, dat staat er in de kranten. ’s Kijken wat het echte actuele 
nieuws is. Sofie Van Der Donkt, goeiemorgen. 

 (nieuws)  
 
Dave:  Madonna en Celebration. Een goeiemorgen, Yolande, van et 

verkeershelikopter MNM-front.  
 (verkeer)  
 
Ann:  Ah ja, want onze Frank die is bezig met Kom Op Tegen Kanker om 

der vanalles in elkaar, heel de dag filmpjes en zo en daarom 
goeiemorgen Sabine. Ier  boven Brussel zien we een beetje de zon 
schijnen, gaat dat zo blijven en hoe zit et voor de rest van et land?  

 (weer)  
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Dave:  Deze Chris Martin toch e, met z’n dijenkletsers. Viva La Vida en 
Coldplay. En dan heeft de hele zwoele zuiderse wind een meisje naa 
hier heen gewaaid en z’ is om half 3 opgestaan vannacht al om ier 
op tijd te zijn en dan lukt dat nog niet. Goeiedag Lady Linn. 

Lady Linn:  Goeiedag Dave. 
Dave:  Maar et is niet jouw schuld. ’t Is de schuld van de file.  
Lady Linn:  Ja der was een ongeval gebeurd op de ring. 
Dave:  Altijd die ongevallen toch. Heb je ook... Ben je dan, als je daar dan 

naast rijdt, ben je dan ook zo’n ramptoerist die dan zo traag... 
Kijkfile veroorzaken.  

Lady Linn:  Nee, ik ben helemaal nie zo want ik erger mij daar altijd aan.  
Dave:  Ja, ik ook. Triestig e. 
Lady Linn:  Ja.  
Dave:  Een beetje hees precies e? 
Lady Linn:  Ja, ‘k heb een verkoudheid.  
Ann:  Is ’t echt? Alé, ma ‘k moe eerlijk zeggen, da ’s wel schoon e. Da 

past ook wel bij uwe muziek e, dad ese stemmeke?  
Lady Linn:  Da past wel, ma ‘k hoop da ’t straks ook nog gaat passen.  
Dave:  ‘k E da gelezen vrouwke, da ge ne keer zei van als ik hees ben, is 

dad niet erg, want dan klink ik vettiger.  
Lady Linn:  Ja, da ’s waar, ma in dit geval, bij een hoog liedje, euh kan ta wel 

soms een beetje nefast zijn. ’t Is spannend.  
Dave:  Zaterdag AB. Je bent helemaal doorgebroken, j’ ebt  heel veel 

spannende optredens al achter de rug. Maar de AB ‘k denk voor 
muzikanten, dat blijft toch altijd zo nog wel een tempel e?  

Lady Linn:  Ja, w’ ebben nog nooit in een concertzaal gespeeld euh ’t is sinds, ‘k 
wee nie, gisteren of zo uitverkocht dus ‘k ben heel blij, ’t gaa heel 
goed. 

Dave:  Heb je zo al wat mopjes geschreven en rijmpjes die je kan afvuren 
zo?  

Lady Linn:  Nee, ik doe da nooit. 
Dave:  Nee, ’t is dat e, daarom vraag ik et ook.  
Lady Linn:  Ja, ’t is nodig e? 
Dave:  Nee, ma sommige mensen, kijk, Hooverphonic doet dat ook niet, 

ma dan spreekt de magie, die spreekt dan voor zich e. Da moet je 
dan maar zeggen in interviews, moet je dan maar zeggen de magie 
spreekt voor zich. Spreken we dat nu af? 

Lady Linn:  We spreken dad af.  

Ann:  Ja zeg en dan denk ik zo, da ’s ook voor morgen dan al, begint dad 
al te wegen op jouw nachtrust? Zo ’s avonds een beetje die kriebel 
in de buik als j’ er  begint aan te denken? 

Lady Linn:  Nee da nie, ma wel ’t feit da ’k dus een verkoudheid eb, ben ik wel 
een beetje mee gepest want alé... 

Ann:  En is da dan zo nen doek over uwe kop en dan aerosollen?  
Lady Linn:  Dad elpt gewoon nie, ‘k denk da kik gewoon moe slapen en genezen 

en dan... 
 Dave:  Jij hebt ook zo’n koppie e, echt waar e, als wij samen in de 

kleuterklas zouden zitten Lien, ik zou jou heel den dag 
koechiekoechieën zo, ken je dat, zo. Dat is gewoon zo. Goed, 
muziek euh zaterdag nog even en dan even winterslaap voor jou ook 
natuurlijk. Je gaat een beetje cocoonen zo, dus w’ ebben voor jou 
een cadeaupakket voor de winter van Chantal, het vettig mandje 
komt eraan. Vanochtend zat er nog balkenbrij in, dad is bloedworst 
en euh een paar geschenkjes, onder andere wat scheermesjes. Ben je 
een harig type? 

Lady Linn:  Nee nie zo maar euh dat komt altijd van pas.  
Ann:  Ma ben jij zo meer voor de wax, de harde pijn en dan der langer 

vanaf zijn of toch... 
Lady Linn:  Nee, ‘k ben wel voor de scheermesjes eigenlijk, heel snel.  
Dave:  Zeg, als mannen op vakantie zijn dan zeggen ze nogal snel die 

baard, ik laat ‘m even staan. Zeggen vrouwen dad ook? 
Lady Linn:  Ja ‘k laat mijn snor ook altijd staan. 
Dave:  Oké. Ja wat zit er nog allemaal in? DVD’tjes misschien euh doe je 

dat vaak zo in bed? 
Lady Linn:  Ja, heel vaak, ik doe da echt heel graag.  
Dave:  Nog tips van nieuwe reeksen? 
Lady Linn:  Mijn vriend zal blij zijn want die ziet da graag, South Park, eigenlijk 

è kik daar nog nie veel naar gekeken, dus ‘k vin da wel ideaal.  
Ann:  Naar wat kijk jij? 
Lady Linn:  Ik kijk naar Six Feet Under. 
Ann:  Oh, da ’s een beetje luguber wel e. Met die begrafenisondernemer 

en die zitten daar dan plots naast diene mens en die zien hun eigen 
begrafenis, ‘k vind et luguber... 

Lady Linn:  Ja, ik vin da gelijk...‘k Vin da wel mooi, ma ’t is waar, af en toe is ’t 
wel, ma ik vind et begin altijd wree grappig. Er sterft altijd iemand 
e, in ’t begin van de serie, da ’s altijd op een zo’n manier da je ’t nie 
verwacht, da ’s wel grappig.  
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Dave:  Straks na 9 uur krijgen we livemuziek van Lady Linn. Toch even 
vragen, je gaat een ei uitbroeden, als et ei opengaat komt daar een 
lief klein mooi nieuw plaatje uit. Wanneer zou dat moeten af zijn, 
dat plaatje? 

Lady Linn:  Normaal gezien komt da in oktober uit.  
Dave:  Gaan wij dat allemaal willen kopen denk je? Gaat dat goed zijn?  
Lady Linn:  Ja, ik denk et wel, ik ga toch mijn best doen.  
Dave:  Ze zegt dat niet graag e, ma ’t is wel zo. 
Lady Linn:  Nee ik zeg da nie graag, ma ‘k ga toch mijn best doen. 
Dave:  Goed. Blijf nog even bij ons, eet een pistolet. 
Ann:  Ja w’ ebben nog dit een beetje overgehouden.  
Dave:  Goed, tot zo meteen e, Lady Linn.  
 
Dave:  Wat zou er gebeurd zijn met al die dames die de showbizztrap 

afkwamen, allemaal verbouwd in dat programma daar. Weet je nog, 
Beautiful denk ik da ’t was? 

Ann:  Ja ja. Of The Swann of zo. 
Dave:  Oh, ze zouden zo The Year After moeten doen.  
Ann:  Oh ja, want ik eb zo ’s ooit een kandidate teruggezien die zo aan de 

Vlaamse versie had meegedaan en euh daar hadden ze ook zo 
extensions in geplaatst en zo maar euh soit, da was een beetje 
misgelopen. 

Dave:  Oké, GSM-bingo. Één is et tweede cijfer, schrijf ‘m op, hou ‘m 
goed bij voor straks.  
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TRANSCRIPTIES RADIOPROGRAMMA’S 

Radioprogramma 4: En nu serieus (Radio 2) 

Presentatoren: Luk Alloo & Christel Van Dijck 

Radio-uitzending van 10 oktober 2009 

Luk:  Ja, we staan hier in de backstage voor alweer een nieuwe aflevering 
van ‘En nu serieus’ met de schitterende Els de Schepper, 
goeiemorgen. 

Els:  Goedemorgen. 
Luk:  Gisteren speelde u nog in?  
Els:  Adegem. 
Luk:  Bent u blijven slapen?  
Els:  Neen, ‘k eb nie geslapen, ik ben rechtstreeks naar ier gekomen, Luk, 

speciaal voor u.  
Luk:  ‘t Is ongelooflijk, Christel. 
Christel:  Zeg, hoor je dat hier? Da klinkt fantastisch. Hoor ’s even. Dat zijn 

de mannen van No Crows. Da ’s een internationale groep uit 
Ierland. Ze zijn vandaag bij ons te gast en ze spelen fantastisch. Go 
on.  

Luk:  Voila, een taalbad, is nooit ver. Bart Herman, we gaan ’t in ’t West-
Vlaams doen. Oe is ’t mè je?  

Bart:  Ah hoed e vint.  
Luk:  En ga je zingn zo op je nuchtere moage vint?  
Bart:  Grote ballen van vuur.  
Luk:  ’t Is ongelooflijk e, Els De Schepper?  
Els:  Ja, ons stemmeke is stillekes aan het wakker worden.  
Christel:  Komaan Luk, we beginnen der aan, komaan man.  
 
Luk:  Ja, zeer goeiemorgen allemaal. We waren even de draad kwijt. We 

hebben nog een zware nacht in ons hoofd. Christel, goeiemorgen.  
Christel:  Goeiemorgen. We zitten vandaag opnieuw in het Amerikaans 

theater in Brussel, met naast ons et Voedingssalon op de Heizel. De 
deuren die gaan euh daar straks open, maar euh onze keuken hier zal 
alleszins vroeger gebruikt worden. Da ’s één van de redenen 
waarom Dirk De Prins hier is vandaag. Steph Goossens en Sien 

Eggers, die hebben we ook vandaag. Die hebben iets met elkaar 
zelfs. Mogen ze straks komen uitleggen. Radio 2 heeft dan weer iets 
met Els De Schepper. Wordt ook verduidelijkt straks. Ik eb al jaren 
iets met Bart Herman, dat weet iedereen en Luk straks met Peter 
Van De Veire. Voila, zo weet je meteen alles over onze interne 
keuken.  

Luk:  Ik zou zeggen muziek. 
Christel:  Van harte welkom.  
 
Luk:  Voila, Nanana So In Love With You. Da’ s eigenlijk een meesterlijk 

nummertje speciaal voor u gekozen, Christel Van Dyck. De 
volgende gast komt bij u privé spelen als je dat wil. ’t Is geen 
voetballer ma de showwoman onder de womanshows. ’t Is nog 
vroeg, gisteren, bon ’t is nog een beetje vroeg. Tetterdetter, Els De 
Schepper. Dacht ik zo. Dag Els. Ik moest de tijd vollullen want je 
kwam van het toilet. 

Els:  Ja ja, nen mens moe piesen e.  
Luk:  Dat zijn dingen die gebeuren. Wat ik ook gezien heb, lieve Els, dad 

is dat jij zo nen... een thermos mee hebt die bijna groter is dan uzelf, 
zo nen blauwen.  

Els:  Ja, ik moet et stemmeke verzorgen natuurlijk e. Ik ben dagdagelijks 
op tournee en euh men eeft mij gezegd... Den dokter eeft mij gezegd 
van madam, da ’s topsport wa da gij doe en na uw veertigste begin 
et toch bergaf te gaan e dus ge moet u eigen verzorgen. Awel, ben 
ekik aan ’t luisteren e, ‘k ben braaf e.  

Luk:  En ge voelt da?  
Els:  Awel, ja. 
Luk:  Da bergaf gaan bedoel ik? 
Els:  Nee nee, die thermos. 
Christel:  Bergaf gaan. Zeg, je hebt een hele volle zaal vandaag, zeker 100 

man zit hier en dat heeft eigenlijk ook te maken mè ’t feit dat jij 
straks om 10 uur een try-out gaat geven van je voorstelling. 

Els:  Ja, ik ga eigenlijk een aantal stukjes brengen uit mijn nieuwe 
onewomanshow.  

Christel:  Els Roddelt. 
Els:  Els De Schepper roddelt, absoluut. 
Luk:  Ma gisteren ben je gaan roddelen al ergens? 
Els:  , wij stonden gisteren in Adegem en de dag daar voor ook. We zijn 

al een tijdje bezig aan et try-outen e wan als ’k mijn scenario schrijf 
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dan wil ik da uitproberen vooraleer wij in première gaan in 
november in de Lotto Arena in Antwerpen.  

Luk:  Wa zijn de reacties zo? Moe je nog bijschaven? Moe je nog dingen 
verzetten?  

Els:  De reacties zijn heel goe, ma ik ben niet aflatend perfectionistisch, 
ik verbeter altijd, ‘k vind altijd da j’ u publiek een stap voor moet 
zijn en et beste van uzelf geven en da probeer ik altijd.  

Christel:  Zeg, maar je bent wel up-to-date. Heb je ‘t vrouwenrapport 2009 al 
bekeken? Een groot onderzoek naar wat vrouwen denken en voelen. 
En wat vinden vrouwen hun meest negatieve punt? Dat vinden ze 
roddelen. 

Els:  Roddelen, ja. Nu, ’t is raar da vrouwen da vinden en mannen dan 
weer nie natuurlijk, want mannen doen et evengoed oor.  

Luk:  Is ’t waar? 
Els:  Ja, absoluut. ‘k Eb heel veel onderzoeken zitten bekijken en euh et is 

zo da vrouwen… euh mannen evengoe roddelen als vrouwen. 
Christel:  Ma anders, op een andere manier. 
Els:  Ja, anders, op een ander tijdstip, over andere onderwerpen en 

vrouwen doen…  
Christel:  Wad is ’t verschil?  
Els:  Vrouwen doen ’t over alles en iedereen. En mannen verkiezen over 

collega’s zijn ze bezig, over vrienden, zo, alé Luk moet da eigenlijk 
beantwoorden e. 

Luk:  Nee nee, ma ik zou graag weten... Jullie zijn nu met 2 madammen. 
Over wat zouden jullie nu beginnen zeveren en roddelen?  

Els:  Over u Luk.  
Luk:  Ja, is ’t waar?  
Els:  Ja, natuurlijk. 
Christel:  Da ’s ’t eerste waar wij aan denken.. 
Luk:  Over collega’s dus?  Ma laat ons even praten over de Radio 2... 
Christel:  Ja, ma nog eventjes iets over da roddelen, want  in jouw show zeg 

je de gevleugelde uitspraak: Roddelen is kakken langs uwe mond.  
Els:  Ja ja, roddelen is kakken langs een andere opening.  
Christel:  Het is een menselijke behoefte? 
Els:  Ja, het is absoluut een behoefte, anders zouden we ’t nie mè z’n 

allen doen. Anders zouden der nie zoveel roddelboekskes zijn die 
wij daar trouwens allemaal lezen. ’t Is er geen enen die ze nie leest. 
Der is ergens een behoefte aan, want als die behoefte der nie zou 
zijn, zouden wij da nie kopen en zouden mensen da nie schrijven 

ook nie. Want ’t gaat uiteindelijk... Boekjes draaien om geld e en 
wij, ja, die voldoen aan een behoefte. 

Luk:  Ja, zo is het. 
Christel:  Ma dus jij wou alles weten over de Radio 2-actie? 
Luk:  Ja, kijk, op 7 november kom je ergens in Vlaanderen in een 

huiskamer van een luisteraar spelen, leg dad ‘s uit?   
Els:  Wel, euh, wij gaan 13 november in première, in de Lotto Arena. Da 

’s een geweldige grote zaal, da ’s 5000 mensen. En in de weken daar 
voor repeteren wij nog, maar ik, euh, ik sta altijd mijn teksten te 
oefenen in mijn living en ik moet nu zeggen da ’k mijn eigen living 
wa beu gezien ben. Daarom dachten wij van waarom ga ’k ‘s nie in 
nen anderen living euh gaan repeteren?  

Luk:  Wat moeten de mensen daarvoor doen? 
Els:  Wel, mensen moeten zich inschrijven via de Radio 2 site euh op de 

wedstrijd, namelijk... 
Luk:  www.radio2.be. 
Els:  Ja, et gaat over de mooiste living, want ‘k ben natuurlijk 

perfectionist. ‘k Wil nie zomaar ne living. ‘k Wil natuurlijk ne 
schone living. Ah ja e, ge moet u eigen ook een plezier doen e. 

Luk:  Da vind ik nu wel leuk. Op welke interieurs knap jij nu volledig af? 
Wie maakt geen kans om Els De Schepper privé uit te nodigen? 

Els:  Euh, een doordeweekse living. 
Luk:  Wat is dat dan? 
Els:  Ofwel moet ze geweldig kitsch zijn met houten stijlmeubelen en 

houten kasten mè veel postuurekes der in, dan vin ’k da nog wel 
grappig. Ofwel moet ze echt een designwoning zijn waarin da we... 
Liefst ook een schoon uitzicht over et water, da zou ’k ook wel tof 
vinden.  Eén van de 2. Maar maar, ‘k vind ook belangrijk da ’t toffe, 
lieve mensen zijn en da ze mij ook... Alé ja, iets te drinken 
aanbieden en dan een hapje of... 

Christel:  Ma mensen moeten dus een foto insturen van hun living? 
Els:  Ja, ze moeten een foto van hun living met zichzelf der in ook euh 

mailen naar de site van Radio 2. 
Luk:  Ma ga je dan ook nie een beetje afgeknapt worden door de figuur 

die in de woonkamer staat? Et kan een fantastische woonkamer zijn 
en dan een foute man. 

Els:  Ma zoals gij weet, Luk, alles telt in ’t leven. ’t Is den bovenkant en 
den onderkant die telt e.  

Christel:  En den binnenkant zou kik  zeggen. 
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Els:  En den binnenkant ook. 
Luk:  Ma ofwel moe je een Stijn Streuvelswoonkamer hebben ofwel een 

corbusierwoonkamer? Dad is et eigenlijk?  
Els:  Ja, absoluut. Dat zijn ze. 
Luk:  En liever een man of een vrouw? 
Els:  Euh, ‘t zal een gezin zijn e. Dus de mensen die op ’t adres wonen, 

daar gaan we de voorstelling voor spelen.  
Luk:  En mogen de buren langskomen? 
Els:  Euh, dad hangt er vanaf, als ze ne schone... Euh als ze ook ne 

schone foto doorsturen. En als ze een eel lief briefke schrijven.  
Luk:  Ik ga meedoen Christel, ik wil wel een privé... Bij mij in de 

woonkamer. 
Christel:  Denk je dat die in de smaak gaat vallen?  
Luk:  Ik denk et wel, ik denk et wel. 
Christel:  Zeg, ma oe ziet jouw living  der uit  eigenlijk?  
Els:  Mijn living? Ik woon in een herenhuis, al 20 jaar lang en die ziet er 

een beetje... Goh, oe moe ‘k da beschrijven? Engelse stijl uit. Dus ’t 
is nie dat er... ’t Is nie leeg. Der staat redelijk veel, alleen geen 
porseleinen postuurekes.  

Christel:  En opgeruimd? 
Els:  Euh, altijd opgeruimd. Ik ben proper op mijn eigen en op mijn 

living.  
Luk:  Ma ik stel me zoiets voor. Veel schelle kleuren, een rooie zetel, een 

groene spiegel, da ’s Els De Schepper. 
Els:  Nee, absoluut niet. Da doe ik in de buitenwereld en thuis is ’t 

eigenlijk heel rustig. 
Luk:  Is ’t waar? Dan ben jij een halve non thuis?  
Els:  Ik ben euh euh, nee, da nu ook weer nie, Luk. Ik ben euh een stille 

persoon thuis en een luidruchtige daarbuiten. Oe is da bij u Luk? 
Luk:  Ja? Met een aan- en uitknop zo? 
Els:  Ja, alhoewel soms vin ik die nie ze, die aan- en uitknop. Gij ebt die 

nie denk ik.  
Luk:  Nee, oké, we gaan zingen zeker?  
Christel:  Laat die van jou nog maar even opstaan.  
Els:  Zie, ij kan ’t nie verdragen sè.  
Luk:  Zeg, ma vertel eerst ‘s. Wat ga je precies zingen en waarom?  
Els:  Euh, we zijn van de voorstelling... W’ ebben deze keer geschreven 

met een aantal fantastische mensen, namelijk Stephaan Fernande, 
die mensen wel kennen van et nummer Düm Tek Tek van Hadise. 

Jeroen Swinnen, dad is de producer van Daan, van Novastar. En w’ 
ebben mè ons drieën nummers gemaakt, eigenlijk naar aanleiding 
van de voorstelling. Maar ik zei van et moet echte hippe nummers 
worden in de voorstelling en ook op ne CD. Dus wa we daar nu 
gaan brengen is Krantenkop, is het eerste nummer uit de 
voorstelling. 

Luk:  Een kritisch nummer. 
Els:  En ook ... Ja, een vrij kritisch nummer en et is ook de single van de 

nieuwe CD.  
Luk:  Het wordt een Radio 2 nummer 1 hit. 
Christel:  Els De Schepper naa de micro. Z’ eeft 2 mannen meegebracht. Jan 

Roelkens aan de piano en Wim Van Heure op gitaar. Of is et net 
omgekeerd?  Kan ook zijn. En Els de Schepper.  

 
Christel:  De zaal helemaal opgewarmd. Els De Schepper met Krantenkoppen. 

Gisteren was hij nog z’n springerige zelf in Peter Live, en vandaag 
krijgen we, denk ik, zo te zien, toch een meer uitgebluste versie. 
Peter Van De Veire.  

Luk:  Uitgeblust? Helemaal niet.  
Peter:  ‘k Was daarnet ier bijna niet. Ja, ’t circus staat ier en euh ik mocht er 

nie door en zo en ‘k ben tegengehouden en ik was dan bijna ier en... 
Els:  Ze dachten dat ij de clown was natuurlijk.  
Christel:  Nochtans was je om 7 uur al wakker, klaarwakker.  
Peter:  Ik was meteen wakker, speciaal voor jullie, ja.  
Christel:  Zeg, ’t was goed gisteren e. Tevreden?  
Peter:  Euh, als jij ’t zegt, dan... Ja ja ja, ik ben nooit helemaal tevreden 

maar ‘k ben tevreden dat we der geraakt zijn. Want ’t was een eel 
gedoe. Der lag al eel veel vast op voorhand en dan krijg je dan toch, 
wanneer was dat denk ik... Op donderdagnamiddag, 
donderdagavond laat Anouk weten dat z’ een keelontsteking heeft, 
dus dan... Die viel al meteen weg.  Dan waren der een paar 
technische problemen en zo. Maar uiteindelijk is ’t allemaal wel 
goed gekomen. W’ ebben een show gedaan zeg maar, dus ’t was 
plezant.  

Christel:  Ja ja, zeg, in hoeverre beheerst da programma nu jouw leven?  
Peter:  Mijn leven? Ah op die manier, ja goh, ça va eigenlijk nog wel oor, 

omda... ‘k Eb een zeer, zoals jullie waarschijnlijk ook, een zeer 
uitgebreide ploeg die daar zeer hard aan werkt. 

Christel:  Ebben wij een uitgebreide ploeg?  
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Peter:  Je hebt een ploeg, die zit daar, hij heet Luk. 
Luk:  Nee, ma wa Christel zegt van... Hoeveel uur ben je daarmee bezig, 

Peter? 
Peter:  Ik durf dat niet uitrekenen omdat euh goh, ik maak daar filmpjes 

voor, ik loop daar als Piet Huysentruyt verkleed in rond, dan zijn der 
ook redactievergaderingen, dan dan schrijf ik ook mee aan teksten, 
ik denk mee aan het concept, ik repeteer mee. Euh maar intussen 
ben ik ook nog bezig voor MNM, voor de radio doe ik een 
woensdagnamiddagprogramma euh en dan doe ik ook af en toe nog 
’s een fuif dus ’t loopt allemaal door elkaar. 

Luk:  Wat denk je Chirstel, oeveel uur zou Peter der mee bezig zijn, als je 
dat allemaal hoort?  

Christel:  Volgens mij slaapt die man nooit.  
Peter:  ça va hoor, toch wel ja. 
Luk:  Ij  ziet er redelijk uitgerust uit e, Els? 
Els:  Ij eeft zo in zijn autooke een matraske e, da ’s in orde e.  
Christel:  Ma ik vraag mij af,  oe doe jij dat e?  Want jij moet altijd beter zijn 

e. Jij moet altijd meer stunten. Man, ik vin ’t zo vermoeiend. 
Peter:  Ma dat valt mee. Die stunten die we nu aan et doen zijn, dat was nu 

echt helemaal mijn idee niet. W’ ebben een nieuwe eindredacteur en 
die mens die was zo blij dat ie weer televisie mocht maken, dat ie 
zei van ja we gaan ’s Clouseau in 4 helikopters steken en we gaan z’ 
een concert laten geven, wat je trouwens vrijdag kunt zien. Dus dat 
soort dingen vond ik zeer plezant om te horen, maar ik eb nie de 
drang...  Ik eb da wel gehad, de drang van ja et moet altijd groter en 
meer en wat dan ook zijn maar et moet vooral altijd zeer plezant zijn 
om te doen om naar te kijken en om naar te luisteren, da ’s de 
voorwaarde. 
Christel: Da zal bij Els waarschijnlijk ook zijn e? Jouw shows 
moeten ook altijd beter zijn en... 

Els:  Ja, ge legt de lat altijd hoger voor uzelf en... omda stilstaan is geen 
optie vind ik. Ge moet gewoon van u eigen fouten leren en altijd 
maar verbeteren, dan blijft et publiek ook kijken en komen. Alé, dad 
is plezant ook. Daar doen we ’t ook voor e, we zijn uitvoerende 
artiesten en we zijn ook makers, ma ge staat daar wel omdat er 
mensen zouden kijken naar u. 

Christel:  Ma sta je soms eens stil zo, Peter, bij ’t leven? 
Peter:  Goh, bij ’t leven. Et is, echt waar, laat ons zeggen 20 over 8 en zo. 

Sta ik wel ’s stil? Ja, ik sta eigenlijk wel veel stil bij et leven oor. 

Mensen snappen da nie altijd van euh ik ben op zich wel een vrij 
rustig mens. Ik kan ook gewoon lui zijn en niks doen en mij 
vervelen euh... 

Luk:  Ma als je nu de koppen van de krant ziet vandaag, e? 
Peter:  ‘k Eb ze nog niet gezien.  
Luk:  Nee? Obama staat erop. 
Peter:  Ah ja, oké. 
Luk:  Ma j’ ebt et nieuws nie kunnen volgen of zo? 
Peter:  Ja ja, Obama dan denk ik van dat die wel nooit rust heeft. Alé, ik 

kan nog gewoon op straat. Ik kan nog gewoon naar den Aldi gaan 
om gerookte zalm te gaan kopen. 

Luk:  Voila, wat ons brengt bij het Voedingssalon, want we zitten 
zogezegd in het Voedingssalon.  

Christel:  Awel, gerookte zalm, da ’s al gezond. Leef jij gezond? Moet wel 
zeker?  

Peter:  Ja, alhoewel ik heb vannacht, om euh, effe denken, om half 2 een 
pita special gegeten in Antwerpen en die danst nog een beetje op 
mijn maag, maar het gaat wel. Ik probeer wel een beetje op m’n 
voeding te letten want als ik dat niet doe, dan ontplof ik denk ik.  

Christel:  Drink jij alcohol?  
Peter:  Euh, alcohol durf ik drinken maar ik moet tot mijn schande 

toegeven, ik ben 2 weken geleden zo zat geweest dat ik anderhalve 
week geen druppel alcohol meer heb aangeraakt. Ik moest er niet 
aan denken.  

Luk:  Els, sinds wanneer was jij voor de laatste keer poepeloere? Het 
gebeurt toch wel dat jij uit de bol gaat? 

Els:  Goh, da ’s toch wel al heel lang geleden. Alé, toch meer dan een 
jaar. Maar ik mag nu eigenlijk geen alcohol drinken omda... Die 
voorstelling is zo zwaar, 3 uur lang praten, zingen, stemmekes doen, 
personages... Dan euh kunt g’ u echt nie permitteren van alcohol te 
drinken. ‘K vin da eel jammer want ik drink iel graag wijn.  

Luk:  Leef jij dan ook Spartaans? 
Els:  Euh, Spartaans nie want euh ik eet zeer graag. Zo lekker eten. 
Christel:  En wa zijn jouw zondekes?  
Els:  Mijn zondekes? ’s Nachts eten e. Als ge thuiskomt van de 

voorstelling. Ge vindt dan da ge eigenlijk iets verdiend ebt ook, zo 
een beloning en da ’s eigenlijk nie gezond. Ma ja vannacht eb ekik 
toch kippensoep mè ballekes der in geten, zo lekker. Goh, ‘k was zo 
content, in die zetel om 2u ’s nachts, goh soep, goh lekker. 
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Luk:  En doe je dan nog je televisie aan? 
Els:  Ja, dan kijk ik nog efkes, naar ’t nieuws of ja, iets ontspannend ook 

durf ik al eens zien en ja dan ga ’k slapen.  
Luk:  En da doe je om die adrenaline te kanaliseren? 
Els:  Ja, want 3 uur lang aan een stuk gade echt woooow. 
Christel:  Moet ge ook sporten om dat ritme vol te houden?  
Els:  Ja, ik wel.  
Peter:  Goh, het enige soort sport dat ik doe... Ik heb zo’n concept, de Love 

Show en daar staat dan een danspaal op het podium en dan staat den 
DJ achter mijn rug en dan dans ik wel eens rond die paal en dan 
spring ik op en neer. Mensen kijken daar naar en zeggen van 
onnozelaar, maar dad is wel...  

Luk:  Da ’s een deftige work-out e? 
Peter:  Dad is echt 2 uur aan een stuk dat ik op en neer spring en ik verlies 

op die manier 2 kilo zweet en ik onderhoud mijn conditie minimaal 
op die manier. 

Els:  Ja, en de vrouwelijke fans zullen het ook wel leuk vinden natuurlijk. 
Peter:  Die onderhouden mijn conditie dan e. 
Els:  Haha, ‘k snap u. 
Christel:  Goed, maar je bent tiptop vandaag.  Want we waren der nie gerust 

in e. 
Peter:  Is ’t Waar? Oei. 
 
Luk:  Naast mij zit de man, als ik hem zie of hoor, dan krijg ik altijd 

honger. De man die de hele week op et Voedingssalon was in 
Brussel onder de noemer Radio 2 en et thema was vis, maar ij  lijkt 
niet op vis, Dirk De Prins. Dirk, goeiemorgen. 

Dirk:  Goeiemorgen. 
Luk:  Vertel alles over wat je hebt gedaan vorige week. 
Dirk:  Wel, et was eigenlijk heel heel erg boeiend want we hadden 

ongelooflijk goeie chefs op dat Voedingssalon. De Radio 2-chefs, Jo 
Seghers, Wouter Keersmaeckers, euh, goh, ja, 5 verschillende... Jan 
Buytaert en dat zijn euh chefs toch van een niveau wat ze niet zo 
gewend zijn in euh een heel populair gebeuren, laat ons dat zo 
noemen. 

Christel:  Krijgt g’ al honger, Luk, krijgt ge honger? Die stem e. 
Luk:  Echt, als ik die man hoor. Eb je dat nooit met stem, Peter, zo... zo’n 

mooie stem, dat je ontroerd wordt en geraakt en dat je meteen in de 
ijskast wilt duiken? 

Peter:  Euh, ja, ik hoor Dirk af en toe bezig en inderdaad die kan zo 
smakelijk over eten vertellen, dan zabbert er ook van alles uit mijn 
mond, dus absoluut, ja. 

Luk:  Peter wil eigenlijk zeggen, jij moet CD’s uitbrengen met jouw 
mooie stem.  

Dirk:  Oei, ja, da zou ’k nie doen. 
Luk:  Krijg je nooit geen brieven van verliefde huisvrouwen die zeggen 

van Dirk, kom bij mij koken? 
Dirk:  De mensen vragen dat wel ’s officieel zo, euh maar de Vlaamse 

huisvrouwen die vliegen er nie op die manier in, die doen dat altijd 
wat indirecter.  

Luk:  Vertel ‘s? 
Dirk:  Ja, in de zin van ik luister altijd naar jou enzovoort en ze willen dan 

op de foto en et vervelende is dat er dan dikwijls... Et zijn ook vaak 
mensen die toch een beetje ouderdom hebben en je ziet dat er in een 
koppel altijd blijft spelen. Dan staat er daar altijd, om et op zijn 
Brussels te zeggen, ne pee naast mè een lang gezicht.  

Luk:  Zeg, en wat zijn dan de non-verbale signalen van die huismoeders 
naar jou toe? 

Dirk:  Tijdens de... euh het fotograferen... Ze vragen dikwijls foto’s, word 
ik wel eens geknuffeld en ik vind dat wel plezierig. 

Luk:  Ja? 
Dirk:  Ja. 
Luk:  Voila. 
Christel:  Zeg, iets helemaal anders nu. Dirk, je hebt gisteren ook et trieste 

nieuws gehoord van jouw goede vriend, Dré Steemans, Felice. 
Dirk:  Ja ja, ‘k heb et gehoord ja. Ja ’t is euh... 
Christel:  Want jullie waren close e? Jullie waren goede vrienden e?  
Dirk:  Wij waren goede vrienden, goede kameraden. Wij euh, Dré is euh, 

ik mis ‘m en euh ik heb heel veel aan hem gedacht sinds ik et 
nieuws euh...  

Christel:  Wanneer ebd’ em ‘t laatst gezien?  
Dirk:  Ik eb em ’t laatst gezien net voor de zomer net voor ie weer terug 

dacht ik naar Zuid-Frankrijk euh, waar ie een huisje had, euh 
vertrok, vlakbij het restaurant van Wout Bru. En euh ik heb Dré 
gekend als iemand die verschrikkelijk graag leefde en een geweldige 
genieter was, maar hij deed dat op een heel bescheiden manier. Dré 
was euh heel bescheiden, heel stille man eigenlijk, helemaal anders 
dan Felice. En hij had daar, met dat Felice zijn, soms toch wel wat 
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problemen mee. In de zin van dat dat een beetje zwaar woog, hij 
wou er van af en op een gegeven moment is hij der ook van af 
gestapt om die naam te gaan gebruiken en... ma iedereen bleef em 
maar Felice noemen.  

Christel:  En ij  ging ook wat rustiger leven e? Da was eigenlijk z’n bedoeling, 
een beetje meer profiteren, minder werken. 

Dirk:  Ja, maar hij heeft wat ook om het op zijn Brussels te zeggen een 
beetje uitgebold... probeerde hij... terwijl hij in feite een man was 
die borrelde, het was een borrelende man, stil maar borrelend. Een 
stil watertje en die enorm veel initiatieven nam en die altijd erg 
bezig was, heel professioneel, wat hem altijd zo geliefd maakte. 

Christel:  Heb jij em gekend, Els? 
Els:  Bwa ja, gekend euh, heel close niet, ma ik heb wel met em euh op 

het podium gestaan. Euh w’ ebben ooit eens een 
improvisatiewedstrijd gedaan in Vorst Nationaal en dan was hij daar 
ook bij en euh ik ken em dan als een heel flamboyant persoon die 
heel gedreven zijn ding nastreefde en wou dat het perfect was. In die 
zin relateer ik wel aan em en ’t is natuurlijk oe dan ook ongelooflijk 
dat iemand op die leeftijd al moet sterven aan een hartaanval. Et 
doet u toch nadenken over uw gezondheid en da we daar best goe 
zorg voor dragen voor onszelf.  

Luk:  Dirk, van welke muziek hield Felice? 
Dirk:  Dré? We hebben het eigenlijk bijna nooit over muziek gehad.  
Luk:  We hebben iets voorzien dat misschien in zijn lijn ligt e. Misschien 

zal hij het kunnen mee beluisteren. Het hoogtepunt van Dranouter 
e, ze heten No Crows. En euh Steve Wickham, de violist heeft onder 
andere bij U2 en Elvis Costello gespeeld en ook Sinead O’Connor. 
Dan hebben we de Catalaanse zanger, want ’t is eigenlijk een 
internationaal gezelschap, Felip Carbonell. De mooie mandoline 
wordt bespeeld door Anna Houston, een Zwitserse dame volledig in 
het rood. En ze wonen allemaal in een mooi klein stadje in Ierland 
en ze gaan nu een fantastisch nummer zingen voor Dré Steemans.  

 
Luk:  Voila, No Crows. Els, wa von je ervan?  
Els:  Leuk e. 
Luk:  Toch een beetje rock ’n roll e? Ze zijn ier nu voor ene keer en ik ga 

toch een babbel slaan mè Felip Carbonell.  
 (er volgt een gesprek in het Engels) 
 

Christel:  W’ ebben eigenlijk al van heel wat mensen afscheid moeten nemen 
de laatste tijd, ook van deze Michael Jackson, Rock With You. Luk, 
overdrijf ik als ik zeg dat het vanavond toch het uur van de waarheid 
is voor ’t Belgisch voetbal? 

Luk:  Ah ma ’t is geen uur van de waarheid. Dik Advocaat zal zorgen dat 
België vanavond met 6-0  wint.  

Christel:  Denk je?   
Luk:  Gedaan met het gezever en het gelul van de voorbije trainers, 

absoluut.  
Christel:  België-Turkije, vanavond en wie zeker gaat kijken is onze... 
Luk:  Peter Van de Veire, die gaat zeker kijken, daar ben ik nu eens van 

overtuigd. 
Peter:  Ik weet dat ze met 11 zijn en dat er een bal in het spel is, maar voor 

de rest, ik weet daar zo weinig van. 
Luk:  Is ’t waar?  
Peter:  Jaja, da ’s echt erg. 
Luk:  En nochtans gisteren, Sergio, et euh nieuwe... 
Peter:  Ja ja, mooi e, knap. Hij heeft bewezen dat ie geweldig kan zingen. 

Wij gaan ervoor, fantastisch. Als ze winnen ligt het volgens mij 
voor 30 procent aan Sergio.  

Christel:  Ma goed, w’ ebben iemand die zeker gaat kijken, iemand die der 
ook wat van kent... 

Luk:  Natuurlijk, Dirk De Prins, jij gaat zeker kijken? 
Dirk:  Ik euh ik ga zeker niet kijken.  
Christel:  Oké, een daverend applaus, want hij heeft er even op moeten 

wachten, SP.A politicus van Turkse oorsprong, Selahattin Koçak. 
Luk:  Koçak, ik zal et ’s zeggen. (zegt iets in het Turks) Wat wil dat 

zeggen? 
Selahattin:  Blaffende honden bijten niet.  
Luk:  Voila, ‘k eb gegoogled gisteren e, ‘k eb me voorbereid e.  
Selahattin:  Ja? Schitterend, schitterend. Gaat ge naar de match? 
Luk:  Ik ga thuis rustig kijken met een aantal vrienden. 
Selahattin:  Omda ge nie durft zeker? 
Luk:  Nee, omda ‘k zeker ben, ’t wordt 6-0  en ’t is regenachtig. ‘k Heb 

geen zin om in de file te staan en ik eb een fantastische flatscreen 
dus ik kijk rustig naar de wedstrijd, jullie worden ingeblikt, 
afgemaakt.  

Selahattin:  Ik denk ook dat er veel goals gaan vallen. 
Luk:  En ik wou ook nog zeggen: (zegt iets in het Turks) 



141 

 

Selahattin:  Da klopt, da klopt perfect, namelijk et vrijgezellenleven is et leven 
van een sultan, dad is zo.  

Christel:  En da ’s van toepassing op jou? 
Selahattin:  Op mij? Ja, momenteel wel ja.  
Christel:  Ma zeg, vanavond dus voetbal, jij gaat kijken. En in welk vak ga je 

zitten? 
Selahattin:  Aan de Belgische kant uiteraard. Ik ben uitgenodigd door het Belang 

van Limburg dus euh ik zal moeten provoceren vanavond. 
Luk:  Da ’s een echte politicus e.  Door wie hij wordt uitgenodigd, voor 

wie hij supportert. 
Selahattin:  Da ’s niet waar. Ik ben zo op de hoogte van het Belgisch voetbal en 

het Turks voetbal da ik kan zeggen het wordt een topmatch. 
Waarom? Dick Advocaat moet inderdaad iets bewijzen, ma de 
Turken moeten winnen om aansluiting te kunnen hebben ten aanzien 
van Bosnië, dus et wordt echt een match... 

Christel:  Ma vo wie moet jij dan supporteren?  
Selahattin:  Dit hoor ik nu al 40 jaar. 
Luk:  Heb je gele kousen aan trouwens?  ‘k Bedoel rode pull, zwarte 

broek... 
Selahattin:  Rood, daar kunt g’ al nie verkeerd mee doen e. 
Luk:  ’t Is waar. Zeg, nog ene (zegt iets in het Turks) 
Selahattin:  Je oogst wat je zaait.  
Luk:  Voila, da wil ik zeggen. Je moet kiezen in het leven, Koçak. 
Selahattin:  Nee, da ’s nie waar. Oe kan je als ouder van 2 kinderen die tegen 

elkaar een euh competitie moeten uitspelen, zeggen ik wil dat deze 
of gene wint. Nee, ik heb echt waar, split down in the middle, een 
liefde voor het Belgisch voetbal van in de jaren 70, 80... 

Christel:  Dus je supportert voor de Belgen? 
Selahattin:  Ook. 
Christel:  Da kan nie e, je moet kiezen. Je moet kiezen, da ’s saai.  
Luk:  Daardoor gaat et fout met den SP.A e, jullie weten et nie meer.  
Selahattin:  Zal ik ’s een politiek antwoord geven? De enige echte winnaar 

vanavond, da ben ik.  
Luk:  Ja oké. 
Selahattin:  Want wie dat er ook wint, het dient altijd de belangen van één van 

die twee landen waar ik gek op ben. 
Luk:  Bon, genoeg politiek. 
Christel:  ’t Is een echte politicus.  
Luk:  Vervang Gennez, maar dan wel meteen. 

Christel:  Goed, de keuken. U bent vrijgezel, moet zelf koken dus. 
Selahattin:  Nee. 
Christel:  Nee? 
Luk:  J’ ebt een vriendin die uitsluitend komt koken? 
Selahattin:  Nee ‘k eb nog een mama die kookt en waar ‘k af en toe ga eten.  
Luk:  Kijk, daarom gaat het fout met de SP.A sè. 
Selahattin:  Nee, da ’s nie waar. Er zijn een aantal zaken op vlak van integratie 

waar ik mij nooit aan zal aanpassen. Ik ben geen keukenprins, ik ben 
een keukenkoning.  

Christel:  En de was, doe je da zelf?  
Selahattin:  Een keukenkoning, ik zeg wat er moet gebeuren in de keuken. 
Luk:  Zeg, ik eb nog ene (zegt iets in het Turks).  
Selahattin:  Da ’s een heel mooie. Wat snapt een ezel nu in godsnaam van 

desserts? Dus euh dad is inderdaad iets van je maakt iets 
schitterends klaar en je krijgt daar geen goeie kritiek op.  

Christel:  Peter, kan jij koken? 
Peter:  Ja, ik kan eigenlijk behoorlijk koken zo. Ik kan mijn plan trekken, 

vrij traditioneel zo. Ma alé, een woksken da kan ook al ‘s, maar euh, 
mijn lievelingsgerecht is eigenlijk zeer hete frieten met ijskoude 
vissla. Dad is eel gek en da moet dan uit één specifieke winkel 
komen omdat die zo ja, licht gezouten en de juuste smaak eeft, ma 
die combinatie, dad is echt, dad is super, nog nooit meegemaakt.  

Christel:  Mmm, rare combinatie, ma goed, ik stuur jou naar de keuken, Peter, 
nu meteen, samen mè Selahattin.  

Luk:  We gaan dus jou laten koken tegen Koçak hier, een soort België 
tegen Turkije. Dirk, wat moeten ze maken? Dirk is de 
scheidsrechter. Je blijft hier tot 10 uur e, Peter, trouwens.  

Dirk:  Het is zo dat we Peter misschien kunnen opzadelen met een Turks 
gerechtje, een beetje geïnspireerd op dat fameuze Turkse gerecht 
Imam Bayildi, de pastoor valt flauw. 

Peter:  Wie dadde? 
Dirk:  Ja, et is euh... 
Selahattin:  Zo heet et, zo heet dat gerecht ja. 
Peter:  De pastoor valt flauw?  
Dirk:  Ja, de eerste keer dat ie daar van at, is de pastoor in kwestie 

flauwgevallen, omdat et zo lekker was.  
Luk:  Goed en wat moet Koçak dan klaarmaken? 
Dirk:  Een tomate crevette. Da ’s een beetje... ’t Ligt vrij dicht van smaak 

bij wat Peter zo graag eet.   
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Luk:  Jij bent scheidsrechter e? Jij gaat letten op een aantal parameters e?  
Dirk:  Ik ga ’t euh... Ik ga ze eerst een beetje coachen denk ik.  
Peter:  Ik heb de indruk dat ik in een boze droom ben terechtgekomen.  
Christel:  Snap je nu waarom wij zo bezorgd waren eigenlijk? Omda jij da 

allemaal nog nie wist. Naar de keuken en we komen straks wel ’s 
even kijken, ma we menen et e. We menen et echt. Et blijft 
gelukkig Bart Herman bespaard, dat komt ervan als je kan zingen 
natuurlijk e. Hier is Bart Herman.  

 
Christel:  Bart, content da we jou de keuken niet ingestuurd hebben?  
Bart:  Ja, nee ‘k had er wel graag bij geweest in de keuken, om een beetje 

te kijken hoe alles gebeurt. Ik ben eigenlijk wel iemand die graag in 
de keuken staat.  

Christel:  Is ’t waar? 
Bart:  Ja ja, daar schrik je van e? 
Christel:  Dan ben je toch de ideale man. 
Bart:  Ja zo ideaal zou ’k nie durven zeggen, ma ik euh... Et interesseert 

me wel hoe gerechten worden bereid en ik vind dat ook wel iets 
rustgevends, euh koken, maar ik kan er nie veel van oor. Ma ja, als 
je ’t zelf gemaakt hebt, is ’t altijd goed e.  

Christel:  Je mag straks proeven van wat Peter en Selahattin ervan gemaakt 
hebben. Bijna 9 uur, we gaan naa ’t nieuws, ma ik zou zeggen blijf 
zeker bij ons want w’ ebben nog euh fantastische gasten. Steph 
Goossens die komt nog langs, Sien Eggers. En muziek natuurlijk 
nog van deze Bart Herman, van No Crows en natuurlijk ook nog van 
Els De Schepper. Dus laten we een afspraak maken voor na 9 uur.  

 
Christel:  Een heel goeiemorgen. We zitten vandaag in het Amerikaans theater 

in Brussel en naast onze deur gaat over een uurtje et Voedingssalon 
open en al wie hier vandaag is komen ontbijten, en ze zijn met 
velen, laat je nog maar eens horen, die gaan daar straks allemaal 
naartoe want w’ ebben voor gratis tickets gezorgd. Maar dat z’ eerst 
hun pistoletkes hier nog maar opeten want der valt ier nog heel wat 
te beleven. Ons Belgisch Turks kookduel bijvoorbeeld, met euh 
Peter Van De Veire en politicus Selahattin Koçak. Ze zijn volop 
bezig in de keuken die 2 en euh zie j’ al  vorderingen, Luk?  

Luk:  Ja Christel, et is ier geen duel, et is ier echt oorlog. Ongelooflijk 
veel chaos in de keuken. Even naa Dirk De Prins, de scheidsrechter. 
Et gaat volledig fout, Dirk.  

Dirk:  Et gaat fantastisch goed, die 2 doen et geweldig. Echt waar, vooral 
als ik ermee bezig ben.  

Luk:  Je bent een minzaam man? We gaan et even vragen aan de 
sympathieke Koçak. Ik noem u altijd Koçak, ma uwe voornaam is 
eigenlijk? 

Selahattin:  Veel te moeilijk. 
Luk:  Voila, daarom. Luk et typisch Vlaams gerecht? 
Selahattin:  Absoluut, ma euh, typisch Vlaams gerecht, ’t zijn groenten e, ik 

weet nie of dit ooit een maag gaat vullen, ma ’t is tomate crevette. 
Luk:  We zien 2 euh uitgebeende tomaten. 
Selahattin:  Eentje nog maar.  
Luk:  Wat peterselie, fijn gehakt... 
Selahattin:  Ajuin e, ideaal voor een Turk uiteraard e. 
Luk:  Voila, ma weet je oe da je een tomate crevette goed erkent? Aan de 

mayonaise e.  
Selahattin:  Da schijnt ja, ma ik kan altijd zeggen, de mayonaise eeft vandaag 

nie gepakt.  
Luk:  Ma ook even de polyvalente Peter Van de Veire die nog maar eens 

zijn multifunctionaliteit aantoont. Peter, lukt et allemaal? 
Peter:  Awel ja, ik had gisteren al een televisiekok, nu heb ik een radiokok 

naast mij dus euh ’t is een feest in mijn hoofd. Ja, ’t lukt allemaal. ‘k 
Eb die aubergine, ja, laat zeggen, in stukken gehakt en dan zeer 
bruin aangebakken. ’t Is een feest en ’t ruikt al lekker ook. Dus dank 
je wel,  Radio 2. 

Luk:  Dus heel veel passie in de keuken, Christel.  
Christel:  Enfin, ’t resultaat proeven we iets voor 10, ma daar voor heb je ook 

nog Bart Herman, Els De Schepper, Frank Deboosere, Sien Eggers, 
Steph Goossens en de Ierse groep No Crows gehoord. Hebben we 
echt maar een uur mannen? Welkom opnieuw.  

 
Christel:  Alweer wateroverlast, Frank? 
Frank:  Euh ja ja ja, ook afgelopen nacht is er weer tussen 10 en 20 water 

per vierkante meter gevallen. Het goeie nieuws is dat het nu voorbij 
is, het rare nieuws is dat vorige week deze tijd dat we nog bezig 
waren over de droogte en dat er absoluut iets moest aan gebeuren.  

Christel:  Jij brengt ongeluk, Frank. 
Frank:  ’t Is heel raar e, wel nee, ik denk dat ik vanaf nu dat ik terug geluk 

breng, want de mensen die al die waterlanders hebben gezien, voor 
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hen heb ik goed nieuws want euh de grootste nattigheid is nu toch 
wel voorbij.  

Christel:  Morgen toch opnieuw e? 
 (weerpraatje) 
Christel:  Zijn we daar content mee mensen? Ja e?  
Frank:  Dat zal moeten. 
Luk:  Ik hoor maar één ding: frisse nachten, dus dat is een babyboom voor 

juli 2010. 
Frank:  Ah ja, dat zou kunnen ma naar ’t schijnt eeft dat daar niks mee te 

maken.  
Christel:  Zeg Frank, ik had nu toch wel verwacht da jij je nieuwe boek ging 

mee hebben vandaag . 
Frank:  Awel, ‘k heb dus inderdaad een nieuw boek geschreven, ma... 
Luk:  Titel? Titel? 
Frank:  Wel, hoe sluit ik et weerbericht altijd af? En morgen ben ik er weer 

met meer weer. Awel, Meer Weer, dus euh... 
Luk: Ma waarom eb je je titel nie gemaakt, Weer Meer Weer? 
Frank:  Ja, ma ’t is een heldere kijk op het weer. De bedoeling is om het 

simpel en eenvoudig te houden en om de mensen duidelijk te maken 
dat als ze gewoon kijken dat ze heel veel dingen kunnen zien en heel 
veel dingen zelf kunnen voorspellen zelfs in verband met het weer, 
dat er heel veel te zien is vo mensen die der oog voor hebben. 

Luk:  En wanneer ligt je boek in de boekenwinkel? 
Frank:  Awel, ik euh denk dat dat maandag zal zijn en euh als et nie 

maandag is, dan is et dinsdag. 
Luk:  En sta j’ op  de cover? 
Frank:  Ik sta zelfs op de cover, ja. 
Luk:  Schitterend. Met snor? Met snor terug? 
Frank:  Nee nee nee. 
Christel:  En wa vo foto? 
Frank:  Euh, wa voor foto, euh gewoon... Gewoon zoals ik et weer 

presenteer. 
Christel:  Gefotoshopt? De rimpeltjes wa weg zo?  
Frank:  Nee nee nee. 
Christel:  Puur natuur. 
Frank:  Puur natuur. Ja, zoals ik ben. Mager, smal, gezond.  
Luk:  En 87 ondertussen. Dank u wel, Frank Deboosere. 
Christel:  Nog even zeggen, maandag zit je in De Laatste Show e?  

Frank:  Ja, maandag, dus dan moet ik da boek verder voorstellen en zo en ik 
denk wel da je der deze week nog veel van zal horen, van Meer 
Weer.  

Christel:  Frank, ge weet da wij jou heel graag zien e?  
Frank:  Ja.  
Christel:  W’ ebben daar een beetje aan gedacht bij de keuze van ons 

artiesten vandaag. Iemand waar jij een ongelooflijke boon voor 
hebt. J’ ebt em al gehoord vandaag, iets voor 9 en hij staat hier toch 
wel weer opnieuw zeker? Bart Herman.  

 
Luk:  Voila Frank, de enige echte Bart Herman. Met welk nummer? 
Frank:  Schitterend. Great Balls of Fire.  
Luk:  Bart, zet u aan tafel. We gaan eerst even overschakelen naar de 

keuken. Et is daar oorlog. Als voorbereiding op de wedstrijd van 
vanavond, België-Turkije, spelen ze daar een wedstrijdje 
kokkerellen.  

Christel:  Ja en ik eb ier nu gezien oe geconcentreerd Peter Van De Veire kan 
zijn in de keuken. Ongelooflijk, man. 

Peter:  Ja ik eb vooral...Omdat... Alé, eten is ook met uw ogen eten en dus 
da moet er wel een beetje plezant uitzien. Vandaar ‘k eb mogen 
werken met rood en met een soort euh mediterraans grijs en groen 
en dan nog wa wit erbij dus dad is eel plezant. 

Christel:  Volgens mij ben jij gewoon een competitiebeest, jij wil winnen.  
Peter:  Dad is wel waar, dank u wel.  
Christel:  Eb je de mayonaise zelf gemaakt, Selahattin? Want jij moest een 

typisch Belgisch gerecht maken e? Tomate crevette.  
Selahattin:  Ik eb eel veel geluk had dat heel veel ingrediënten al klaar waren. 

De mayonaise was klaar, ‘k eb de garnalen nie moeten pellen, dus 
euh in dad opzicht... Ma dad is allemaal om tijd te winnen uiteraard.  

Christel:  Dirk De Prins, scheidsrechter, et was wel de bedoeling da jij die 
mensen ier iets ging leren e.  

Dirk:  Ja, ik kan et hen misschien vragen, zo in de stijl van Piet 
Huyentruyt. En wat hebben jullie nu vandaag geleerd?  

Christel:  Wat hebben jullie nu vandaag geleerd? 
Selahattin:  Dad ik toch een halve keukenprins ben in plaats van een 

keukenkoning.  
Peter:  Awel, dat pastoors van zeer rare dingen omvervallen in Turkije. 

Maar euh, alé, ik kende het niet, ma de ingrediënten wel, ma de 
combinatie lijkt mij inderdaad zeer lekker. 
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Christel:  Weet ge wat? Straks e, even voor 10 uur, gaan we proeven want ik 
wil nu wel eventjes terug naa ’t podium daar, want Bart Herman zit 
daar en je weet, ik heb iets met Bart Herman.  

Luk:  Zeg Bart, ik hoor net, ik weet niet euh... Normaal moest er een 
plaatje komen ma Christel zegt ik heb iets met Bart Herman. Is dat 
een primeur die volgende week in één of ander blad zal staan? 

Bart:  Euh nee, da zal nie meer in een blad staan, want ‘k denk dat gans 
Vlaanderen dat ongeveer wel weet. 

Luk:  Wat hebben jullie dan? 
Bart:  Wij hebben een euh band. 
Luk:  Frank wat vind je daar van? 
Frank:  Ik ben jaloers, want ik heb ook iets met Bart Herman. 
Luk:  We moeten dringend nog ’s overgaan naar de keuken denk ik.  
Christel:  Nee nee, ma die hebben echt iets met mekaar e, Bart en Frank. Heb 

ik gelezen op jouw website. 
Bart:  Ja ja, Frank en ik wij kennen mekaar nu euh 19 jaar denk ik, vanaf 

mijn allereerste Nederlandstalig plaatje. Nu wil et toeval dat euh... 
dat euh wij mekaar kennen van op de radio... Maar nu wil et toeval 
inderdaad dat m’n opnamestudio waar ik m’n CD’s opnam toch wel 
niet recht over de deur was van Frank Deboosere zeker? 

Frank:  Ja ja, in Strombeek. 
Luk:  Zeg, ma op de site van jou Bart Herman, w’ ebben dat even 

bekeken, staan heel lyrische omschrijvingen over het fenomeen 
Frank Deboosere natuurlijk e. Kijk er staat heel geleidelijk vond ik 
een verklaring voor deze uitzonderlijke klimaatsomstandigheden 
van de laatste maanden toen ik hem zag verschijnen, goed gemutst, 
fijn uitgedost en immer sexy op de grote schermen naast het podium 
op het strand van Sint-Laureins. De enige echt in rock ’n roll 
gedrenkte Frank Deboosere. 

Christel:  Da ging over Zomerhit e?  
Bart:  Ja, absoluut. Groot was inderdaad de verrassing toen ik met jou, 

Luk, in gesprek was tijdens Zomerhit en dan opeens op het grote 
scherm Frank Deboosere die zegt ik vind dat Guess Things Happen 
That Way, van Bart Herman, nummertje van Johnny Cash, dat dat 
moet de Zomerhit worden en ik schrok me natuurlijk dood want ik 
wist helemaal van niks. Nu wist ik wel dat Frank Deboosere al heel 
lang euh fan is van mij, want zoveel jaar geleden heeft ie voor mij 
gesupporterd voor Ik Ga Dood Aan Jou en heb ik daar toch wel een 
nummer 1 hit mee gehad.  

Frank:  Ja da is ne schitterende zanger, da is nen 100 procent muzikant die 
heel goeie nummers kan maken, echt waar.  

Luk:  Voila, de nieuwe manager van Bart Herman, Frank Deboosere.  
Christel:  En ij  is nu bezig met da nieuwe project e. Die euh... dat Sunproject 

met euh allemaal rock ’n rollartiesten. 
Bart:  Ja, inderdaad, ’t is zo dat ik euh, ik ben al jaren fan van Jerry Lee 

Lewis, die trouwens nu terug naar België komt. Oostende en 
volgend jaar brengt die ook een nieuwe CD uit, ongelooflijk 
eigenlijk. Nee, ma ik vind dat dus één van de grootste rock ’n rollers 
die der bestaan en ik ben gaan zoeken waar die vandaan komt en 
wie komt er ook nog uit die streek? Johnny Cash, Elvis Presley, Roy 
Orbison, en euh nog een aantal. En ik dacht van dat zijn eigenlijk 
ook mijn grote favorieten, ik ga der ooit ’s een CD van maken, met 
allemaal liedjes van hun. En ik vroeg mij gewoon af oe komt da nu 
dat al die mensen die uit die Suncollection komen dat die allemaal 
wereldvedetten geworden zijn? 

Luk:  Er zit iets in dat water? 
Bart:  Ja, ma dat is inderdaad, Luk, ik dacht, oe komt et eigenlijk e? En ik 

denk dat et komt door die ene persoon, Sam Philips, die daar een 
neus voor had. Die is helaas gestorven, maar ik zoek zijn 
familieleden nu op en zal kik ’s auditie gaan doen in de Sun en 
misschien behoor ik dan ook tot de wereldvedetten. 

Luk:  ’t Is nooit te laat. 
Christel:  Zeg, waar heb je die muziek ooit leren kennen, die rock ’n roll? 
Bart:  Euh heel vreemd eigenlijk, ik was nog echt heel jong, misschien 8 of 

9 jaar. Toen bestond er nog een televisieprogramma Echo met Jan 
Van Rompaey en Bob van Bael en zo. ‘k Was heel klein en toen was 
er een optreden van euh Bill Haley and the Comets in België en ik 
zag dat op tv en mijn vader zei kijk da ’s nu rock ’n roll. En die term 
rock ’n roll is in mijn gezicht... in mijn geest blijven hangen en 
sindsdien ben ik daar echt aan verslaafd geworden. 

Christel:  Bill Haley, BH, en Buddy Holly, BH en Bart Herman, BH 
Bart:  U ziet dames en heren, Christel Van Dyck en ik hebben een band e, 

dad is... Die weet alles van mij e.  
Luk:  Zeg, ma jullie houden van elkaar, ik bedoel Frank Deboosere en 

Bart Herman, dad is... 
Bart:  Ja, ik ben ook zeer erg geïnteresseerd in het weer. Frank weet dat 

ook. Ik ben een vervelend persoon om mee samen te wonen, want ik 
kijk heel de tijd naar omhoog.  
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Luk:  Zeer boeiend allemaal, ma we hebben iets voorzien voor deze 2 
kornuiten. 

Christel:  Awel ja, want jij houdt ook van rock ’n roll e? 
Frank:  Ja ja, en ik probeer dad af en toe te spelen.  
Luk:  Nu ga je dat vandaag hier in de studio doen. Live spelen met uw 

grote idool. 
Bart:  W’ ebben dat ooit nog ’s gedaan, 20 jaar geleden. 
Christel:  Is ’t waar? Waar? 
Bart:  In Mallorca hebben Frank en ik een optreden gegeven voor de Radio 

2 luisteraars en de plaatselijke bevolking.  
Luk:  Ma toen was iedereen dronken, nu is iedereen nuchter. Een groot 

verschil. Kijk Frank Deboosere in z’n fantastisch atletisch lichaam 
gewoon plaats genomen achter de piano en Bart Herman zoals 
steeds gekleed in een wit hemd en een strakke jeansbroek. Ze gaan 
samen wat brengen, Christel? 

Christel:  Great Balls Of Fire e. Gewoon nog ’s één minuut of iets langer ‘s 
laten horen hoe goe die 2 samen kunnen rocken.  

 
Luk:  Voila, da’ s eel mooi. We staan nu nog altijd in de keuken met de 

enige echte Messias die heilig wordt verklaard morgen, Dirk De 
Prins. Wat vindt u van de activiteiten van deze 2 speelvogels, Koçak 
en Peter?  

Dirk:  De 2 speelvogels hebben et eigenlijk heel goed gedaan, maar ik 
denk in niet onbelangrijke mate ook omdat de dingen werden 
voorgedaan. Ik eb ze dus... Et reglement een beetje overtreden en 
die 2 gecoacht.  

Luk:  Zeg, die stem van jou e, da ’s ongelooflijk e. Al zeg jij niks, ik blijf 
aan je lippen hangen. Nee Christel, we gaan ze ’s even laten proeven 
e. 

Christel:  En je krijgt honger dus je mag even proeven e. Met een beetje 
commentaar van Dirk, want jij bent de scheidsrechter, jij moet deze 
wedstrijd hier beslechten. Wie wint? België of Turkije? Eb je zelf al 
geproefd eigenlijk? 

Dirk:  Nee, ja ik eb al van de verschillende dingen even gauw euh 
geproefd.. 

Luk:  Ma w’ ebben 3 parameters. Dus w’ ebben de parameter van et 
uitzicht, de présence. Wie scoort wat en waarom?  

Dirk:  Wel, de tomate crevette ziet er heel klassiek uit. 
Luk:  Beetje voorspelbaar e? 

Dirk:  Gedegen, met het euh hoedje omgekruld, zoals dat hoort. De 
tomaten zijn niet geschild, ma dat lag een beetje aan euh, ja aan de 
omstandigheden hier waarin we moesten koken. En euh nu, het 
Turkse ding ziet er heel modern uit. 

Luk:  Da ’s kunst? 
Dirk:  Da ’s echt een kunstwerk, heel mooi. 
Luk:  Daar is over nagedacht e?  
Dirk:  Dad is duidelijk, dad is duidelijk dat er over nagedacht is. Ja, en et 

ziet er... Alle 2 zien z’ er heel smakelijk uit.  
Luk:  Maar je moet hard zijn. Op 10. Koçak, hoeveel op 10?  
Dirk:  Euh, goh ja, daar zou ’k zeggen 8 op 10?  
Luk:  Peter? 
Dirk:  9.  
Luk:  Voila. 
Christel:  Oké, wa was de tweede parameter? 
Luk:  De tweede parameter was eigenlijk de proeftest e Christel en jij mag 

meeproeven.  
Christel:  Er zijn er 3, ik vraag mij af wa jouw derde is? 
Luk:  Ik ook, ik ook.  
Christel:  Dat moet nog uitgevonden worden denk ik. Goed, de smaak. 
Dirk:  De smaak, we gaan ’s proberen. Een stukje aubergine nemen, met zo 

wat peper der bij en yoghurt, die aangekruid is. 
Christel:  Da ziet er wel heel lekker uit.  
Luk:  Voila, 30 minuten later en nu de tomate crevette. 
Christel:  Ma eerst even zeggen hoe et smaakt. Goed dus? 
Dirk:  ’t is zeer lekker, ma er zit toch iets te veel citroensap in.  
Christel:  Peter, da ’s nie goed e man, te veel citroensap.  
Peter:  Euh, ne propere mens op mijn eigen, vandaar veel citroensap.  
Luk:  Dirk De Prins ontdoet eigenlijk de tomate crevette van et hoedje. Ij  

snijdt nu een stukje tomaat af, legt daar een aantal euh garnaaltjes 
op, dat brengt ij  nu naar zijn magische mond. Oelalalala.  

Christel:  Hij eet wel proper e, deze man. Oei der valt wel wat af, da was wel 
een minpuntje. En? 

Luk:  20 minuten later. 
Dirk:  Et is euh zeer lekker, alle 2.  
Luk:  Oei, een ex aequo. 
Christel:  Is ’t goeie mayonaise?  
Dirk:  De mayonaise is euh vooraf gemaakte mayonaise, dad is doenbaar. 
Christel:  Uit een potje? 
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Dirk:  Uit een potje. Je kan bijna niet anders. 
Luk:  Kom, punten geven. Op 10. 
Dirk:  Euh, de tomate crevette zou ’k zeggen, gezien de crevetjes niet 

echt... 
Christel:  Komaan Dirk. 
Dirk:  7.  
Luk:  7 en euh Peter? 
Dirk:  8. 
Luk:  Kijk ’s aan. Peter staat 2 punten voor en dan ebben we de derde 

parameter. Euh ik zal wel iets uitvinden Dirk. Wie eeft et meeste 
lichaamstaal om et in de keuken ver te brengen na zijn carrière in de 
politiek respectievelijk in de media? 

 Dirk:  Wel euh, ik stond wel een beetje te kijken van Peter. Die heeft al 
meer in de keuken gestaan heb ik gezien. Selahaddin eeft een enorm 
enthousiasme maar euh heel weinig ervaring. Nog te jonge ploeg 
zou ’k zeggen.. 

Luk:  Voila en meer luisteren naar de achterban.  
Dirk:  Juist ja. 
Luk:  Oké, wie eeft nu gewonnen Dirk en wie ga je nu zoenen? 
Dirk:  Euh ik ga geen één van de 2 zoenen, dad ebben we vast 

voorgenomen, maar ‘k wil ze wel een bemoedigende knuffel geven 
en ik zou zeggen Peter heeft gewonnen.  

Christel:  Alé vooruit, België eeft gewonnen. Maar weet ge wie de echte 
winnaars zijn vandaag? Dat zijn de mensen die hier vandaag in de 
zaal zitten want die krijgen straks na 10 uur, dat stond te lezen op 
onze website dus je had hier ook maar moeten zijn, die krijgen een 
try-out van Els De Schepper. Els Roddelt, zo heet haar nieuwe show 
en dit is alweer een fantastisch nummer der uit , Els De Schepper.  

 
Christel:  Goed onze volgende gast, hij heeft een boek geschreven en euh aan 

de hand van dat boek heeft hij ook een theaterstuk gemaakt. Steph 
Goossens.  

Steph:  Goeiemorgen.  
Christel:  Goeiemorgen. Roekeloze Rita, zo heet het boek en zo heet ook de 

theatershow die je daar rond gemaakt hebt. Ik heb et boek gelezen... 
Steph:  Oei da ’s rap. 
Christel:  Ja ja ja, ’t is een leuk boek, ma ’t is een beetje een vreemd boek 

vind ik.  
Steph:  Alé, daar gaan we.   

Christel:  Het eerste deel gaat eigenlijk over de jeugdjaren van het 
hoofdpersonage. Het mannelijke hoofdpersonage met heel wat 
autobiografische elementen in van jouw leven. En dan ineens, in ’t 
midden van ’t boek, neemt dat een ongelooflijk absurde wending. 

Steph:  Ja, zo is het leven soms, dat g’ op een gegeven moment ook nie weet 
wa dad er den anderen dag gaat gebeuren. Sommige mensen weten 
heel goed wat er over dit en een paar jaar zou kunnen gebeuren als 
ze echt zouden leven zoals ze zouden willen leven en dad is wat et 
oofdpersonage ier doet. 

Luk:  Da ’s ier zwaren toebak, zeg. 
 Steph:  Ja, da dacht kik nu ook wel. Ik dacht na die pistolets is ’t tijd voor ne 

keer efkes iet te zeggen. 
Christel:  ’t Is dus raar. Dat hoofdpersonage, in ’t midden van ’t boek neemt 

die een drastische beslissing.  
Steph:  Ja nee, dad is zo. Et zit er eigenlijk al een eel verhaal in et eerste 

deel een beetje aan te komen wa dat er allemaal gebeurt. Wa dat er 
allemaal zou... Wat ze eigenlijk ’t liefst zou willen zien gebeuren... 

 Luk:  Ik kan nie mee, Steph, ik kan nie mee 
Christel:  Ja wa gebeurt er nu me dieje vent? Wordt dad een vrouw?  
Steph:  Ja zeker da.  
Christel:  Ja sè, zoe simpel kunde ’t oek uitleggen e. 
Luk:  Zeg Steph, de voorstelling Roekeloze Rita gaat op volgende 

woensdag 14 oktober in première in Antwerpen. Vertel eens in twee 
lijnen, zonder zou, zou, zou, over wat het nu precies gaat? 

Steph:  Roekeloze Rita gaat eigenlijk over een topmanager die na 40 jaar 
leven als man beslist van ik wil volledig helemaal anders en euh dat 
wordt een vrouw. 

Luk:  En jij gaat dat ook neerzetten? Jij wordt dus van man een vrouw? 
Een beetje Miss Doubtfire van Robin Williams? 

Steph:  Ja, een beetje Miss Doubtfire. Alé ik weet et niet. 
Els:  Ah nee ’t wordt echt een vrouw é. Ij laat em ombouwen. Zijde daar 

ook mee bezig?  
Steph:  Nee dank u, ’t zit nog allemaal goed, ik zen content. Maar voor de 

rest, nee, da ’s zo’n beetje, ja da zoude kunnen zeggen zo.  
Luk:  En was het makkelijk om de vrouwelijke kant in jezelf zo te vinden 

en te zoeken? 
Steph:  Ja, dat was eigenlijk nie zo... Nee da von kik nu nie moeilijk.  
Luk:  Nee? Eb jij moeten leren gillen zoals een vrouw?  



147 

 

Steph:  Ik gil nie. Nee ma dad is... Ze denken direct van we moeten zo hoge 
stemmetjes en zo, maar vragen jullie de gemiddelde vrouw die praat 
toch niet met een hoog stemmetje?  

Luk:  Jawel, Els, jij doet dat altijd e? 
Els:  Oh, altijd.  
Christel:  Ma ik was eigenlijk een beetje ongerust want in ’t eerste deel 

herkende ik echt heel veel dingen uit jouw jeugd. De slagerij, de 
witloofboeren en dat soort dingen, voorlezen in de mis en dan 
ineens... Ja, dat ombouwen tot vrouw, ik dacht oei oei, ’t gaat toch 
wel goed met Steph? 

Steph:  Met mij gaat et eel goed Christel. G’ oeft u geen zorgen te maken. 
En et is natuurlijk ook zo... ’t Schrijven is juist daarvoor zo 
plezierig, ge kunt met een klein beetje waarheid, kunt ge nen ele 
nieuwe onwerkelijke wereld maken en da is wa da ’k nu gedaan eb.  

Luk:  Ma voor eens en altijd, Steph Goossens, de Cois uit Thuis zal zich 
nooit laten ombouwen tot vrouw?  

Steph:  Nee, ben je gek?  
Christel:  Ma we willen jou toch zo’n klein beetje voorbereiden, Steph, zo op 

die monoloog, op die première. We willen toch eens zien hoeveel 
vrouw er toch in jou zit.  

Steph:  Alé vooruit. 
Christel:  Der is da groot vrouwenrapport e, dat verschenen is. Hoe vrouwen 

denken en voelen. 72 procent van de vrouwen heeft de ware liefde 
gevonden...  

Els:  Die liegen zenne. 
Steph:  Da vin ekik toch ook wel overdreven zenne.  
Els:  Alé, wie is er ier allemaal gelukkig mè z’n eigen?  
Christel:  Vrouwen praten graag over hun lichaam. Praat gij  graag over je 

lichaam?  
Steph:  Euh, nee persoonlijk als Steph praat ik nu niet zo graag over mijn 

lichaam en Rita praat eigenlijk ook nie... Ja, ze praat er wel veel 
over. Ja, in aar geval wel natuurlijk want ’t is aanwezig geweest 
maar ik denk euh... Vrouwen praten ook eel graag over kledij en 
Roekeloze Rita eef et wel over kledij, veel over uiterlijkheden ook 
wel én over oe dat euh, oe dat ze denken over interpretaties ook wel 
zo. Interpreteren is toch ook wel iets euh... Nie iets typisch 
vrouwelijks?  

Els:  Vrouwen ebben gewoon ook vaak een ander zelfbeeld dan dat de 
werkelijkheid weergeeft. Vrouwen zijn vooral veel aan ’t zagen over 
hun lijf. Die ebben toch veel complexen. Dad is toch ook zo?  

Luk:  Is dad ook zo bij u, Els?  
Els:  Ja, absoluut.  
Luk:  Ik vind dat jij een van de weinige vrouwen bent die totaal geen 

complexen moet hebben.  
Els:  Goh, ik eb ook complexen, ma ‘k ga nie zeggen over wa natuurlijk 

e.  
Luk:  Ma wij gaan et zeggen, want wij ebben een enquête gedaan. Et 

eerste complex da je hebt is... Steph, wat zou het kunnen zijn denk 
je? 

Steph:  Van Els? Da zou ’k bij God nie weten.  Aar aar zie goe, ze... Ah ja, 
da ze klein is?  

Els:  Nee, absoluut nie. ’t Enige probleem da ’k eb, is da ’k altijd iemand 
in uis moe alen om aan mijn bovenste keukenkaskes te kunnen. Da 
’s ’t enige probleem da kik daar mee eb. En vooral ook... Ik ben dan 
zo ne baasmaker eigenlijk. Ik wil da nie da iemand da uit de kast 
pakt voor mij, ik wil da iemand mij opheft zodanig da kik et zelf kan 
pakken.  

Luk:  Zeg Steph, nog even over Rita. Ga jij je stem vervormen in het stuk? 
Steph:  Nee nee. 
Luk:  Jij blijft gewoon deze stem hanteren? 
Steph:  Wel, ma w’ ebben daar de truc... 
Luc:  Wacht, we gaan even proberen. Doe nu ’s Steph? En nu Rita? 
Steph:  Zo, Zo. Ma w’ ebben daar iets op gevonden e. Euh, we gaan 

gewoon, den technieker heeft zo ne, euh een dingetje bij... Ja, ik ken 
niets van techniek... Da trekt u stem op.  

Els:  Een heliumkastje 
Steph:  Een heliumkastje. Dus ik loop voortdurend me ne ballon rond en ik 

ben precies één van de smurfenafdeling, maar euh dus die trekken 
da geluid een beetje lichter en zo... ‘k Zeg et,’t is nu net nie de 
bedoeling om er zoiets van te maken dat er... ’t Is gewoon ja, op dat 
moment, ja Rita is raar e.  

Christel:  Ik oop wel da je ’n schoon kleedje aan hebt en da we jouw benen 
’s te zien krijgen.  Woensdag 14 oktober en et is geregisseerd door 
Sien Eggers en die is hier ook vandaag. Komt zo meteen.  
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Luk:  Bon, volgende gast. Z’ eef et allemaal gedaan theater, film, tv, Het 
Eiland, Van Vlees En Bloed, Chris En Co, In De Gloria. En nu zit ze 
op de schoot, of is het omgekeerd, van Steph Goossens. Sien 
Eggers. Goeiemorgen. Heb je goed geslapen? 

Sien:  Ja, ma weinig e, want we zijn aan ’t touren en w’ ebben vorige week 
5 keer in Nederland gespeeld. In Maastricht, in Amsterdam, in euh 
Breda, ma dad is vermoeiend e.  

Luk:  En je blijft et combineren e, want je bent nu regisseur van et nieuwe 
stuk van Steph Goossens. W’ ebben et er daarnet over gehad met 
Steph. Is Steph makkelijk te coachen?  

Sien :  Ja ja ja, we zijn 2 wezzelaars e, wij foefelen en wij wezzelen.  
Christel:  Wad is dat?  
Sien:  Ja, dad is iets van Leuven e, ma we zijn van dezelfde streek, van 

dezelfde contreien en dad is direct al nen band die eel sterk is e. 
Christel:  Zeg Sien, maar een regisseur voor mij, dad is iemand die goed weet 

wat ij  wil, wat zij wil, die goed kan communiceren, dat klaar en 
duidelijk kan overbrengen en die dan ook nog wil dat gedaan wordt 
wat hij of zij zegt. Waarom kan ik da nie mè jou associëren?  

Sien:  Omda da, ja da is 2 stappen naar rechts en dan ene naar links. Nee, 
da ’s nie waar.  

Christel:  De processie van Echternach? 
Sien:  Nee nee, ma dad is euh ja... 
Christel:  Ma oe ben jij als regisseur? 
Luk:  Ben je streng, ben je nauwkeurig? Moet Steph op tijd zijn?  
Sien:  Nee, ma g’ ebt daar allemaal ideeën van da van de jaren stillekes is e 

. Ik denk da ne goeie regisseur ten eerste fan is van zijne maat e en 
da ge da samen maakt en da ge ’t daar vooral over ebt e en dan 
groeit er iets. Euh ja, dan gaat da tekeer in diene acteur en euh... En 
’t voordeel mè Steph is, is dat ij ’t zelf geschreven eeft e. 

Christel:  Ma oe gaat zij te werk, Steph? 
Steph:  Ja, oe gaat Sien te werk? Oe gaan wij te werk? Ma da klink zo ne 

regisseur, ma Sien eeft nooit gezegd ‘k zen uwe regisseur en pas op 
of ‘k geef u ne toek. Dad is nooit... We zitten bijvoorbeeld bij Sien 
gewoon in den of en dan euh doen wij een stukske tekst en dan euh 
zeggen we ah ja, en dan euh is et weer efkes een pauze en drinken 
we water en dan zeggen we we doen nog een uur voort en dan 
drinken we een glas wijn. Zo is da e, Sien. En dan is onzen dag om 
en zijn wij weer gelukkig en dan denken de mensen, moeten wij 

daar komen naar kijken? ’t Is voor een stukske ook amuseren zo en 
ja Sien zegt heel veel wa da van waarde is. 

Luk:  Ma dan vraag ik mij stiekem af, wat zijn de signalen van Sien zo? 
Zo van Steph doe dat zo, denk daar aan. Geef een keer een aantal 
concrete voorbeelden.  

Steph:  Haha, we zitten ier nu naar elkaar te knipogen, Sien en ik, want we 
hebben elkaar gezworen nooit, nooit, nooit zullen we die interne 
keuken van onzen toverketel euh ontmantelen dus euh da doen we 
nie e.  

Christel:  Ma heb jij graag, Sien, da ze jou leiden?  
Sien:  Ma wad is da e leiden, niemand wordt toch graag geleid? Ma et is 

goed om met iemand of samen met iemand iets in elkaar te steken 
da eigenlijk eel kwetsbaar is en waar je u elemaal in investeert euh... 
da ge da samen mè iemand kunt doen die ook eel kwetsbaar is en die 
vooral probeert, zoals ik et zeg, om uwe fan te zijn, om de 
autonomie die elke mens eeft, om die naar boven t’ alen.  

Luk:  Herken je je daar in, Els?  
Els:  Ik erken da eel goe. Ik werk al 17 jaar lang met dezelfde regisseur 

samen en diene mens houdt dad uit mè mij, dus da ’s fantastisch. 
Nee, ma dad is ook zo iemand die begeleidt. Die gaat nie leiden en 
da ’s ook bijna onmogelijk mè iemand die zelf zijn dingen schrijft, 
da ge eel goe weet wa ge wilt. Ge moet alleen iemand ebben die 
naar u staat te kijken, die kan zeggen van goh, ‘k zou dad eerder zo 
of zo doen, probeer da eens of da eens of da eens en dan is da 
plezant samenwerken.  

Christel:  Nu, je bent nu eind 50 Sien en ik heb een interview.. .Mag ik toch 
zeggen e?  

Luk:  Wat zegt Christel nu?  
Christel:  Ma dad is toch zo? 
Luk:  Kunnen we die tekst even terugspoelen?  
Christel:  Alé Sien, ja je bent iemand van rijpere leeftijd zoals Els en ik.  
Els:  Ge maakt et nog erger. 
Luk:  Derde poging, we spoelen terug.  
Christel:  Alé, ‘k had net zo’n schoon vraag.  
Luk:  Nee nee, we gaan die vraag stellen. 
Christel:  Toch? 
Luk:  Ja ja.  
Christel:  Oké, dus in een interview Sien, eb je gezegd, het droevige aan ouder 

worden is da je banger en brozer wordt. Ga ik me niet belachelijk 
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maken? En nochtans vind ik nu da jij meer aanwezig bent dan 30 
jaar geleden want toen kende ik jou niet. 

Sien:  Ja, da zal in een raar moment geweest zijn da ’k da gezegd eb.  
Els:  Ja, ge moet nie geloven wa dat er in de roddelboekskes staat e.  
Sien:  Nee want dad is zo. Wanneer eb ik da gezegd? De zoveelste maart 

in da jaar? Dan zal ek da ook zo gedacht ebben toen. Ma, inderdaad 
nu denk ik mè ouder worden da ge toch een beetje dingen begint te 
relativeren e. Als ik hoor gisteren da Dré gestorven is op 55, dan 
denk ik, ‘k moet genieten van ’t leven want et kan inderdaad rap 
gedaan zijn e.  

Luk:  Zeg Sien, wa doe jij nu ’t liefste? Theater, film, tv? 
Sien:  Alles en afwisselend 
Luk:  En doe je ook graag reclamespotjes?  
Sien:  Ja 
Luk:  Ik maak er een sport van in de wagen van dad is Sien, nee dad is 

nie Sien... Je doet er verdomd veel e? 
Sien:  Mmm, nee da ’s mè momenten, want ‘k weet nie. Nee, veel doen ik 

er nie ma vroeger als ik da deed, die spotjes zelf die waren eigenlijk 
nie zo plezant... 

Luk:  Ma ‘k vind ze goe.  
Christel:  Ja wij vinden ze eel goed, want w’ ebben der echt een bloemlezing 

van gemaakt.  
 (bloemlezing reclamespotjes) 
Luk:  Schoon en altijd complexloos, altijd met humor. Sien, hallo, ben je 

der nog?  
Sien:  Ja zeg, oe laat is ’t nu? 
Luk:  ’t Is bijna 10 uur.  
Sien:  Wa moet ik lezen?  
Luk:  Jij mag nu een reclameclipje maken voor de groep die daar staat. No 

Crows heten ze. Kijk, da ’s ier in ’t rood aangeschreven. Oe zou je 
dat doen? 

Sien:  Euh en nu komt No Crows. 
Christel:  Ik ga een beetje meer reclame maken, groep uit Ierland, fantastische 

muzikanten.  
 
 Luk:  Voila, mooi. Sien, je hebt ze nu gehoord, No Crows. Hoe zou je ze 

nu afkondigen? 
Sien:  De fantastische Crows zou ‘k nu zeggen.  

Christel:  Ja je bent er wel wakker van geworden e? Z’ ebben je wakker 
gemaakt. Wa ga je nog doen vandaag, Sien? 

Sien:  Euh, ‘k ga nog naar de kapper vandaag. 
Christel:  Is ’t nodig? Ik vind van niet, ’t is goed. 
Luk:  Kijk Christel wil ’t allemaal goemaken. 
Christel:  Goed, wij gaan aan ons weekend beginnen. Dank je wel allemaal, 

Els De Schepper, Steph Goossens, Sien Eggers. Volgende week zijn 
we er weer.  

 

Radio-uitzending van 24 oktober 2009 

Luk:  Voila, we staan ier backstage met de enige, echte Obama van 
België, Rik Torfs. Goed geslapen?  

Rik:  Euh ja, maar nu denk ik da ‘k nog aan ’t dromen ben als ik die 
dingen oor.  

Luk:  Bent u eigenlijk een vroege vogel? 
Rik:  Euh, noch vroeg, noch vogel, maar ik ben er toch.  
Christel:  Kate Ryan zit hier ook. Kate, ik zit al een hele week te zeuren op 

kantoor over jouw schitterende benen. Zit je hier toch potverdorie in 
een jeansbroek. 

Kate:  Ja, sorry daarvoor, ik vond et nog net iets te vroeg om ier med een 
euh rokske aan te gaan komen.  

Christel:  Ja, voor de rest alles oké en mè ons ook e, Luk?  
Luk:  Bwa, we halen wel een rokje tevoorschijn.  
 
Luk:  Ja, ik mag beginnen zegt Christel. En Christel heeft zich een beetje 

ge-out en ik ga nu links zitten. Goeiemorgen allemaal. Euh als er 
iemand et land zou redden, dan is et onze eerste gast e, euh de 
Obama van België. Hij is ondertussen nog steeds professor 
Kerkelijk Recht, z’n nieuw boek ligt in de winkel. 

Christel:  Zeg, zeg, gij ... Jij gaat echt gewoon beginnen?  
Luk:  Ah, we gaan beginnen e.  
Christel:  Ik wou gewoon even de mensen welkom heten. Uitverkochte zaal 

hier vandaag in et Amerikaans theater. ’t Zou wel wat met Will Tura 
te maken kunnen hebben natuurlijk of met Kate Ryan of met 
Matthias Schoenaerts. 

Luk:  Of met Christel Van Dyck natuurlijk. 
Christel:  Of met Wouter Deprez. Een goeiemorgen allemaal en welkom.  
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Luk:  Eén van de grote namen van The Night Of The Proms in 

Antwerpen, e?  
Christel:  ’t Is trouwens euh vandaag op Radio 2 Night Of The Proms Day dus 

heel veel muziek van euh Night Of The Proms. En nu mag je echt 
beginnen. Nu wel. 

Luk:  Mag ‘k echt beginnen? ’t Is vandaag zaterdag e? Bon, hij is de 
stabilisator van de wereld, ook professor Kerkelijk Recht en nu ligt 
z’n nieuw boek in de boekenhandel en straks wordt hij, ik zal et 
stillekes zeggen want hij komt al af, premier. Hij komt er alles over 
vertellen, Rik Torfs. Voila, een zeer goeiemorgen meneer de 
professor. U hebt een nieuw boek uit Wie Gaat Er Dan De Wereld 
Redden? Med een vraagteken en er staan 2 meneer Torfsen op. Hebt 
u een tweelingbroer? 

Rik:  Euh ja en degene aan de rechterzijde ziet er et beste uit.  
Luk:  ’t Is een spiegelbeeld e? 
Christel:  Of een gespleten persoonlijkheid, kan ook natuurlijk e.  
Rik:  Euh ja, voorlopig werd dat nog niet officieel medisch vastgesteld, 

maar did is misschien et begin van diepgaand onderzoek in ieder 
geval.  

Luk:  Zeg, professor, u denkt er echt aan om deel te nemen in 2011 aan de 
federale verkiezingen? 

Rik:  Wel euh, niet zo onmiddellijk. Dus ik had euh vorig weekend een 
interview met De Standaard en daarin had ik gezegd ja, did is een 
boek met ideeën waarvan ik hoop dat ze besproken worden door 
zoveel mogelijk mensen waarbij ik gemakshalve ook de politici 
reken. Ma als dat allemaal niks wordt en wij blijven in een 
samenleving zitten zonder politieke discussie en zo, dan denk ik ook 
aan een beweging die misschien opkomt. En dan stond er ineens in 
de kranten Rik Torfs begint eigen partij. Da ’s iets heel anders. 

Luk:  Ma hebt u zin? Hebt u zin? 
Rik:  Wel, zo op een zaterdagmorgen iets minder. Maar soms denk ik ja, 

ik zou dad eigenlijk wel graag doen ma bon euh... 
Christel:  Ma toch, in ’t begin van ’t jaar zei je nog momenteel kies ik voor de 

universiteit. Ik dacht dat wispelturigheid iets van de vrouwen was, 
meneer Torfs? 

Rik:  Euh eigenschappen van vrouwen probeer ik zoveel mogelijk over te 
nemen om eindelijk een fatsoenlijk mens te worden.  

Luk:  Da ’s heel mooi. Zeg, professor, maar dan moet je toch et één en et 
ander beu zijn, je moet je ergeren. Zijn er te weinig ideeën in 
politiek België? 

Rik:  Ik vind dat wel. Ik vind dat eigenlijk de politiek gaat over het 
dagdagelijkse, over heel concrete vragen die de politici vaak zelf 
uitvinden en waar ze dan een heel concreet antwoord op geven. 
Bijvoorbeeld heel die discussie voor of tegen de hoofddoek, e, ja, da 
’s toch heel eng als speelveld terwijl et toch gaat over integratie, 
welk soort samenleving wij willen. En dat wordt dan versmald 
tussen voor de hoofddoek of er tegen en da vind ik dan een beetje 
spijtig.  

Christel:  Brussel-Halle-Vilvoorde, is dad ook zo simpel? 
Rik:  Wel, simpel waarschijnlijk niet, maar ik vind et wel niet meteen een 

onderwerp om 6 jaar lang over te praten. Als je zegt waarvan leven 
wij? Wat is hét onderwerp bij uitstek in Vlaanderen? Brussel-Halle-
Vilvoorde. Terwijl er zoveel andere onderwerpen in de wereld zijn 
die toch spannender zijn. 

Luk:  Ja, 100 dagen lang op de cover van de krant. Dad bedoel je? Dad 
ergert jou? Die kleine futiliteiten?  

Rik:  Eigenlijk wel. Soms lijkt et alsof wij op een eiland leven met 
allemaal heel kleine vraagjes. Op een echt eiland zou je dad ook 
hebben e. Bijvoorbeeld die kokosnoot is gevallen, hoe spannend. De 
hut van Robinson is ingestort en zo verder.  

Luk:  Ma u praatte heel uitgebreid in u boek over solidariteit, over 
waarden. Minder over normen. Hebben we daar gebrek aan? 

 Rik:  Ik denk dat we eerder waarden missen dan normen. Want 
uiteindelijk normen, hard zijn, nultolerantie, dat klinkt allemaal 
stoer, ma eigenlijk is et geen goe teken wanneer we veel normen 
nodig hebben. Pas wanneer mensen geen waarden med elkaar delen, 
zijn er normen nodig. Als je bijvoorbeeld heel veel keet schopt 
tijdens je barbecue en je buren niet op voorhand verwittigt, dan pas 
ga je allemaal gemeentelijke reglementen krijgen om die barbecues 
heel erg te reglementeren en dat maakt de samenleving er niet leuker 
op.  

Luk:  Ja, ma een norm is bijvoorbeeld 0,5 promille en 120 kilometer per 
uur? Daar is iedereen in et weekend en zeker op zaterdagavond mee 
bezig. Oe staat u daar tegenover? 

Rik:  Wel, ik vind die verkeersreglementen en zo, die moeten er natuurlijk 
wel zijn, ma misschien zijn er wel te veel. Als we ons leven laten 
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domineren door euh parkeerschijven, snelheden en zo meer, euh 
komt er ook wel heel veel stress waardoor we misschien minder 
genereuze mensen worden. Je moet er altijd goed over nadenken, 
elke norm die erbij komt, is een mogelijke bron van stress. Het is 
beter dat we uit onszelf, laten we zeggen, ons min of meer 
behoorlijk kunnen gedragen. 

Christel:  Ja, zeg, Rik, de politieke wereld is een harde wereld. Ik eb mij de 
voorbije weken een beetje in jouw psyche verdiept. En wat zeg jij 
overal? Ik ben iemand die conflicten vermijdt. Ik kan nie tegen 
conflicten. Oe ga jij dat rijmen met de politieke wereld?  

Rik:  Wel, ik ben niet tegen een conflict wanneer et een herbergzaam 
conflict is. Wanneer et, zeg maar uitwisseling van gedachten is. 
Maar echt ruzie, ambras, herrie... 

Christel:  ’t Zou toch moeten oor.  
Rik:  Ja ma misschien minder dan we denken. Waarom moeten alle 

problemen opgelost worden door te zeggen A heeft gelijk, B heeft 
ongelijk? Dat kunnen we ook ’s anders bekijken. Wij ebben 
misschien een mening, maar de mening van de anderen hebben wij 
net niet, het scheelt misschien niet veel. En dan kan een vruchtbaar 
gesprek mogelijk worden. 

Luk:  Is et waar dat u heel lang wil leven?  
Rik:  Ja, eigenlijk wel. Soms... 
Luk:  Dan moe je geen politiek doen e? Caroline Gennez heeft bijna een 

hartaanval... Jean-Luc Dehaene heeft er ook bijna een aantal... 
Christel:  Verhofstadt heeft problemen gehad, Leterme in ’t ziekenhuis 

gelegen.  
Rik:  Maar j’ ebt et nu over 4 mensen die toch ondanks al die lichte 

kwaaltjes nog altijd niet overleden zijn. Euh neem nu Leo 
Tindemans is heel oud, Pierre Harmel praktisch 100... 

 Luk:  Oké, u wint. Hebt u al gedacht aan een politieke naam? Een 
partijnaam? Torfs. Dat doet mij denken aan de 
schoenenmaatschappij, dad is niet zo sexy e?  

Rik:  Ja ik vind Alloo beter, dat komt meer vooraan in et alfabet. 
Luk:  Ja, of de Heldere Partij. Is dat iets?  
Rik:  Ja, helderheid, da’ s zo wat helderziend. Nu, et is geen partij om te 

beginnen, een beweging, dus in die zin moet je ook niet meteen een 
naam hebben. Iets zonder naam, of anders de naam van één of ander 
euh... 

Luk:  Yo, De Mannen, bijvoorbeeld. Kan dat? 

Rik:  Ja, nee, da ’s te informeel. Ik zou eerder de naam van een huisdier of 
zo nemen, ma ik moe nog nadenken welke. 

Christel:  Zeg, zijn der al mensen om de beweging of de partij te vullen?  
Rik:  Wel, de bedoeling is juist dat we niet meteen overal mensen zoeken 

in een eerste fase, maar dat er gewoon nagedacht wordt over dat 
boek. Dat wil ik toch nogmaals beklemtonen. Maar ik heb wel een 
pak reacties gekregen, een paar 100 mails van mensen die inderdaad 
belangstelling hadden in da soort beweging tot mijn eigen 
consternatie. 

Christel:  Wij ook. W’ ebben een aantal mensen gevonden die heel graag met 
jou op de lijst zouden gaan staan. Echt waar oor.  
(fragment van Freddy De Kerpel) 

Luk:  Freddy De Kerpel, euh... hengelt naar de positie van Minister van 
Begroting. En ij  zal ze doen betalen, anders klopt ij  der op. 

Rik:  Ja, ik euh... De zachte aanpak van Freddy De Kerpel en lichte 
vrouwelijke trekjes heb ik altijd gewaardeerd.  

Luk:  Ma maakt ij  kans? 
Rik:  Wel, als Minster van Begroting in één of ander Fantasialand of zo 

misschien wel, maar als et over echte politiek gaat, zie ik meneer De 
Kerpel vooral als ambassadrice van de hoop.  

Christel:  Der is nog iemand die echt heel enthousiast is.  
(fragment van Bert Kruismans)   

Luk:  Voila, Bert Kruismans. Da ’s een goeie. 
Rik:  Wel, tijdens mijn politieke regeerperiode zal ij verbannen worden 

naar een onbewoond eiland, maar ij krijgt voldoende proviand. Ma 
ik vond deze eerste uitspraken getuigend van te veel persoonlijke 
ambitie en ik neem geen onversneden idealisme waar in wad ij 
zegde.  

Luk:  Ja, geen minster van onzin dus in u regering? 
Rik:  Nee, of wel, in dit ogenblik zijn ze bijna allemaal... We moeten geen 

specifieke minister van onzin... 
Christel:  Zeg, we hebben een heel verrassende kandidaat. De laatste. 

(fragment Jean-Marie De Decker) 
Luk:  Voila, een overloper. Al meteen. 
Rik:  Euh, ja natuurlijk dat waardeer ik ook, dad ij euh puur op de ideeën 

afkomt en mij onmiddellijk wil vervoegen. Ook merk ik op dad ij 
zich bewust is van zijn eigen schoonheid en dad is inderdaad één 
van de belangrijkste eigenschappen van Jean-Marie. 
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Luk:  Ja, zeg, u zegt nu wel een nieuwe beweging, ma wees eens concreet. 
Je moet toch uitpakken met een partij om dingen in beweging te 
zetten? 

 Rik:  Wel, da denk ik niet. Ik denk dat wij eigenlijk euh al lang te veel 
partijen hebben. Dus de partijen zijn eigenlijk instrumenten van de 
19e eeuw met logge, lokale besturen en Jean-Marie kan er van 
meespreken, j’ ebt daar af en toe moeilijkheden mee. Ik denk dat je 
vandaag voor een discussie ook via de nieuwe media kan gaan. 

Luk:  Ma als er nu mensen zeggen van we willen nu Rik in de politiek, ga 
je ‘t dan doen med een eigen partij? Stel dat de druk zo groot wordt 
en de liefde ook? 

Rik:  Maar daar moet je heel realistisch in zijn, de druk wordt niet heel 
groot en de liefde wordt niet heel groot euh... Der zijn heel veel 
mensen die denken dat ze onmisbaar zijn. Het enige wat ik wil doen 
is et gesprek voeren en als mensen partijen willen oprichten, dan zal 
ik hen aanmoedigen van op de zijlijn. 

Luk:  Ja, heel kort, wie gaat er stemmen op Rik Torfs, stel dat ij  met een 
eigen partij komt? Handen. Voila. 60 procent van et publiek.  

Rik:  Fantastisch. 
Christel:  Da ’s al een goed begin e? Zeg Rik, onze eerste muzikale gaste is 

iemand die net als jij uit de Kempen komt, ma daar is ze wel niet 
gebleven. We zijn aar eigenlijk een beetje kwijt. Aan Polen, aan 
Rusland, aan Spanje, aan Noorwegen. Maar z’ is aar achterban ook 
nie vergeten en gelukkig maar want daarom zit ze hier op een 
vroege zaterdagochtend. We zijn der heel blij mee. Kate Ryan.  

 
Christel:  Helemaal live, Kate Ryan en ze werd begeleid door euh Hervé 

Martens. Goeiemorgen. 
Kate:  Goeiemorgen.  
Christel:  Oelang ben jij al thuis nu?  
Kate:  Ik ben euh een goeie week thuis, ik ben nog maar net terug van 

Canada.  
Luk:  J’ ebt een mooi kleurtje e. 
Kate:  Ja, wa bruin e. ’t Was daar ook heel warm, Luk, in Canada. 
Christel:  En oelang blijf je thuis? 
Kate:  Euh, ik ben nu een week thuis voor promo te voeren voor et nieuwe 

album.  
Luk:  Doe ’s promo, alé, je krijgt 20 seconden. 
Kate:  ‘k Ben bezig e, ‘k ben bezig e.  

Luk:  Ma nie echt e. 
Kate:  Jawel toch. 
Luk:  Ma in dit programma bedoel ik. 
Kate:  In dit programma, ik ben toch bezig met promo voeren. 
Luk:  Is dat zo? 
Kate:  Ah tuurlijk. M’n nieuw album promoten e.  
Christel:  French Collection, een verzamelalbum met je Franse nummers der 

op en ook enkele nieuwe nummers der op. ’t Is een beetje een soort 
afsluiter ook e? Een soort balans van een bepaalde periode uit je 
leven. 

Kate:  Euh, ik eb euh ... Ik eb heel veel covers gedaan de voorbije jaren en 
ik heb et nu ook wel een beetje gehad zo. Je kan niet blijven 
coveren.  

Luk:  Dad is geen goeie promo maken voor de CD e.  
Kate:  Tuurlijk wel. Nee nee,  ‘k bedoel ‘k eb et mè mijn carrière zeker en 

vast nie gehad. ‘k Wil gewoon ma zeggen dad ik aan een nieuw 
hoofdstuk ga beginnen met terug eigen materiaal, wat toch ook wel 
heel belangrijk is.  

Christel:  En in ’t Frans? 
Kate:  Frans- en Engelstalig. De 2. 
Luk:  Zeg, zou jij op Rik Torfs stemmen, mocht hij met een nieuwe partij 

komen? 
Kate:  Tuurlijk. Hij kan ongelooflijk goe kniezwengelen. Hij zat bij mij in 

De Laatste Show, dus euh, dan kan ik nie anders e.  
Luk:  Ma meneer Torfs, u keek ook al gebiologeerd naar et zangtalent van 

Kate Ryan.  
Rik:  U ebt dat goed opgemerkt, ik keek gebiologeerd. Dad is op de radio 

moeilijk weer te geven hoe dat juist gaat, maar ik vond het 
geweldig. Ik vind ze juist  inderdaad heel goed wanneer ze die 
Franse nummers zingt. Het Franse chanson is ook een beetje de 
muziek uit mijn jeugd, dat werd toen veel meer gebruikt... 
(opsomming van Franse zangers en zangeressen) 

Christel:  Ma zij zingt vooral nummers van France Gall e. 
Rik:  France Gall is ook uiteraard geweldig. Wa was da nu weer? Poupée 

De Cire, Poupée De Son.  
Luk :  Da ’s lang geleden e. Da ’s van de jaren 20 e, meneer Torfs.  
Rik:  Ja, ma ook later e, tot na de oorlog e, voor alle helderheid e.  
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Christel :  Zeg Kate, ik eb nog ‘s foto’s van jou bekeken. Foto’s uit je 
beginperiode en foto’s nu. Da is toch wel een groot verschil e 
meiske.  

Kate:  Ik weet et.  
Luk:  Da ’s nog erger dan Dana Winner e of Petra.  
Kate:  Ja, der is een heel grote metamorfose geweest e. Van lang haar naar 

kort haar, ik heb ’s rosse haren gehad, ik heb een beetje van alles 
gehad. En ook van stijl gewoon. Vroeger stond ik mè mijn baskets 
op podium en nu mè hakken van 20 centimeter.  

Christel:  Ma is er iemand die jou onder handen genomen heeft?  
Kate:  Euh nee, ik eb eigenlijk altijd alles zelf gedaan, ma nu mè dit album 

heb ik wel mè een stylist gewerkt.  
Luk:  We gaan even naar de ervaringsdeskundige. Een vrouw die constant 

verandert van look, is dad een ziektebeeld, professor? 
Rik:  Integendeel, ik denk dat ze heel de tijd bezig is om zichzelf te 

worden en ik heb et gevoel bij Kate dat ze daar nu heel dicht bij is. 
J’ ebt allerlei dwaalpaden nodig. De verkeerde kapsels, de verkeerde 
neuspiercings die je misschien absoluut nooit hebt gehad en op den 
duur ja... Nu zie je eruit alsof je echt jezelf bent. Meisjes van de 
Kempen vinden altijd zichzelf terug op een of ander moment. 

Christel:  Ja der zijn wel een aantal dingen die verdwenen zijn e. Had jij geen 
piercings? 

Kate:  Ja, ik had piercings maar die zijn eruit, ik word 30 e. 
Christel:  Oei oei, ocharmkes toch.  
Kate:  Nee, nee, nee, ’t was allemaal gepasseerd.  
Rik:  Ik ben 53 en ik wilde juist met piercings gaan beginnen.  
Luk:  Ik wil et nie weten, professor. Ik wil et nie weten.  
Christel:  Nu, ma je ziet er heel sexy uit e, op de foto’s ook. Hoe ver wil jij 

daar in gaan? 
Kate:  Goh, ik vind dat et euh sexy mag zijn en zelfs moet zijn. Ik vin da 

heel belangrijk, ’t is et totale plaatje da moet kloppen e. De muziek 
is et belangrijkste sowieso, maar euh ’t moet er toch ook goed uit 
zien.  

Christel:  Ma ’t komt er dan natuurlijk wel van da je bijvoorbeeld een aanbod 
krijgt om in Playboy te gaan staan? 

Kate:  Dat gebeurt. Euh ik eb euh vorig jaar een aanbod gekregen voor de 
Poolse Playboy... 

Luk:  Pools, wat heb jij toch met Pools? 

Kate:  Ja, da weet ik ook nie. Euh, veel promo gevoerd e, Luk, dus euh 
vandaar. 

Luk:  Zeg, ma jij ebt je ooit ne keer heel negatief uitgelaten over de 
snelheid van jouw leven, of et allemaal de moeite is, die 
hotelkamers, die vele optredens euh, weinig tijd vo jezelf. En toch 
blijf je der tegenaan gaan e? 

Kate:  Goh, ik blijf er zeker tegenaan gaan omdat euh zingen is ook mijn 
leven e. Maar et enige negatieve, tussen aanhalingstekens dan, want 
eigenlijk is et ook helemaal nie zo negatief, is et reizen. Hotel in, 
hotel uit, nog ’s een vlucht en nog ’s een vlucht en bagage 
impakken, bagage uitpakken. Da wor je op den duur wel een beetje 
beu. Maar et kan nu eenmaal niet anders en ik ben enorm dankbaar 
da ‘k die kans gekregen heb en da ’s mijn leven. 

Christel:  Heb je dan een gemis? Ja, et thuisgevoel da je kwijt bent als je zo 
onderweg bent? 

Kate:  Ja, ik ben wel een thuismens zo. Ik hou enorm van naar mijn familie 
gaan en in mijne zetel gaan zitten, ja de normaal dingen zo. En ik 
pak ook altijd wel een kussen van thuis mee voor zo’n beetje da 
thuisgevoel terug te creëren. Da ’s heel stom, ma et helpt wel. 

Luk:  Professor, doet u dat ook? Zo iets med een kussen? 
Rik:  Euh ik ben ook wel veel weg beroepshalve, maar laten we zeggen 

minder dan jij. Zo’n 2, drie 3 per jaar ben ik toch ook op pad naar 
allerlei buitenlandse congressen. Ik eb soms wel een konijn bij, een 
soort euh speelgoedkonijn dat Gaston heet. 

Luk:  Gaston. Da ’s misschien een naam voor u politieke partij.  
Rik:  ’t Is euh, dad is zo’n soort mascotte die ‘k dan op mijn nachtkastje 

zet. Dag Gaston. Groeten van ier, vanuit Brussel.  
Christel:  Ma is dat nu waar, of nu ben j’ ons iets aan ’t wijsmaken? 
Rik:  Nee, dad is echt waar. Gaston, dad is zo, ja, een pluche konijn.  
Christel:  En van wie eb je da gekregen? 
Rik:  Wel, ik eb da ooit ’s op een heel rare manier zelf gekocht. Ik zag die 

staan aan de kassa van een winkel aan de luchthaven en ik ad iets 
nuttigs gekocht en ineens dacht ik Gaston blikt mij vriendelijk toe, 
die wil mee op reis en da ’s zowat mijn mascotte geworden.  

Luk:  Professor, u weet met deze uitlating verliest u alle 
geloofwaardigheid om ooit een politieke partij op te starten. 

Rik:  Ma wie weet wat politici zelf allemaal meenemen als ze op reis 
gaan. Dingen waarover ze nie eens durven over praten.  
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Luk:  Goed, Kate, jij blijft positief e? Is dat religie, is dat Prozac? Wad is 
dat?  

Kate:  Ik ben positief en da moet ook e, anders hou je ’t nie vol. Euh en we 
zien wel wat de toekomst gaat brengen e. Ik denk als je positief bent 
ingesteld, da je al heel ver komt.  

Luk:  Z’ eeft hele mooie juwelen aan e, al een keer gezien? 
Christel:  Ze blinkt.  
Luk:  Mooie ringen op je vingers en een heel mooi uurwerk . En ook een 

tattoo op je ringvinger van je rechterhand en daar staat MOM. 
Kate:  Ja, Mom.  
Luk:  Wat wil dat zeggen? 
Kate:  Euh mijn moeder is euh enkele jaren geleden gestorven en vandaar. 

Ik von da een mooie plaats om euh et woordje mom te zetten, 
vandaar. 

Christel:  En j’ ebt  er nog e? 
Kate:  Ik heb er nog een paar, ja. 
Christel:  Ma die kan je nie laten zien of zo? 
Kate:  Nee, die kan ik echt nie... Nee, da gaan we nie doen.  
Christel:  Goed, we besparen et jou. We hebben nieuw talent hier, Kate Ryan. 

Je hebt haar al gezien daarnet in de backstage, jullie kennen mekaar 
ook? 

Kate:  Ik ken euh Ingrid zeer goed, ja.  
Christel:  ’t Is iemand die ongelooflijk veel nummers geschreven heeft voor 

andere mensen. Voor Clouseau, voor Sandrine, voor Udo enzovoort 
enzovoort. Voor Will Tura ook. Ma nu eeft ze dan toch besloten om 
et allemaal zelf te gaan doen, om zelf voor die microfoon te gaan 
staan. Ingrid Mank.  

 
Christel:  Ja wadde. Die kan je zeker geen ochtendhumeur verwijten. Ingrid 

Mank en ook haar echtgenoot Hans Franken is erbij. Hans, kom er 
maar bij man. Waarom ga je nu plotseling lopen? Goeiemorgen.  

Ingrid:  Moeten wij samen delen met die microfoon? 
Christel:  Jij krijgt de microfoon en zo nu en dan mag hij ook iets zeggen.  
Ingrid:  Ah, wanneer ik dat beslis.  
Christel:  Zeg, altijd geschreven voor anderen en nu plotseling die beslissing 

van ‘k ga ’t zelf doen. Hoe komt et? 
Ingrid:  Goh ja, zo’n punt in je leven dat je denkt nu moet ik et zelf doen, ‘k 

had ook genoeg liedjes, ik was een beetje tevreden.  
Christel:  Je bent ook 30 geworden. 

Ingrid:  Ja, da mag, vin ‘k ook goed. Maar euh uiteindelijk, ja, ik had genoeg 
liedjes  en ik was redelijk tevreden en toen dacht ik ‘k ga ’t nu doen. 
‘k Eb altijd voor anderen gewerkt, met anderen gewerkt en heel 
graag gedaan, maar nu was ik toe aan m’n eigen ding. 

Christel:  Maar nu net in een tijd dat iedereen klaagt e. Alle muzikanten, alle 
artiesten. ’t Gaat allemaal zo slecht. En jij begint er aan. 

Ingrid:  Ja, da ’s waar, der zijn mensen die altijd klagen. 
Luk:  Ik ga ’t even vragen aan u collega. Kate, goeie move van onze 

vriendin Ingrid? 
Kate:  Ik vin dat wel. Ik vin dat zij een heel bijzondere stem heeft en ’t is 

een ongelooflijk toffe dame dus euh ik vin da zeker een goed idee, 
ja.  

Christel:  Nu, jouw man is er ook bij, Hans Franken, muzikant, producer. We 
kennen em ook euh als pianist in Idool bijvoorbeeld e?  

Hans:  Ja da ’s al efkes gelejen, ja. 
Christel:  Ma ja, we kennen jou toch nog. Zeg, heb jij daar iets mee te maken, 

heb jij haar gepusht?  
Hans:  Ik volg gewoon dit project. 
Luk:  Jij ligt onder de sloef van deze dame? 
Hans:  Nee, maar euh ’t is gewoon plezant om daar te steunen en ik moet 

zeggen ik was aangenaam verrast, want z’ eeft die liedjes nooit laten 
horen. Ik hoorde altijd wel andere liedjes die ze voor anderen had 
geschreven, die passeerden wel voorbij mij, ma deze liedjes die 
kwamen ineens op de proppen en dan waren ’t er nie één of 2, ma 
dan waren ’t ineens een stuk of 12.  

Luk:  Zeg Ingrid, Ingrid Mank, is dad uw artiestennaam? Mank? 
Ingrid:  Nee, nee, dat is m’n eigen naam.  
Luk:  Ma ga je daar dan ook mee optreden onder Ingrid Mank? Ik ga even 

naar de professor, ervaringsdeskundige. Professor, is dad een goeie 
artiestennaam, Ingrid Mank? 

Rik:  Ik vind et eigenlijk wel, omdat je die niet euh verwacht, lijkt op een 
licht lichaamsgebrek en als je je ziet, blijkt daar helemaal niets van 
aan te zijn. Integendeel, een wilde dynamiek op een 
zaterdagochtend. Da ’s goed gekozen, mensen beginnen na te 
denken.  

Ingrid:  Ja, ’t is enkel de naam e, en ja ’t is wad et is. M’n eigen naam, ‘k ga 
daar niet moeilijk over doen. ‘k Heb best wel ’s nagedacht over een 
artiestennaam, maar ja, take it or leave it, Ingrid Mank. En ook een 
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beetje de eer van m’n vader, want et bestaat niet veel meer, m’n 
naam, dus... 

Luk:  De echte naam hanteren bedoel je?  
Ingrid:  Ja. 
Christel:  Ja, heb jij haar dan ook niet gezegd van kies toch iets anders, Hans? 

Nee, jij euh vindt die naam... 
Luk:  Ingrid Torfs, Ingrid Ryan, Ingrid Van Dyck. 
Hans:  Ma da ’s allemaal niet belangrijk die naam. Die namen, da ’s 

allemaal nie belangrijk. Z’ is wie da z’ is e. En ze moeten ze maar 
leren kennen hoe da z’ is en da komt wel goed denk ik.  

Christel:  Ma ik heb even op jouw website gekeken, daar staat ook een 
gastenboek op en iemand schreef ik ben al 20 jaar fan. 20 jaar. 

Ingrid:  20 jaar, ja. Dus vanaf m’n geboorte hé is ie al fan.  
Christel:  Ma zo lang ben jij toch nog nie bezig?  
Ingrid:  Ja, ja, ik eb in Nederland ook al plaatjes gemaakt, dus...  Maar ik 

ben... Sinds 10 jaar woon ik nu in België en eb ik plaatjes gemaakt, 
ook geschreven door anderen, dus et is eigenlijk hier dad ik ben 
gaan schrijven en dad ik ook voor mezelf ben gaan schrijven, maar 
ik ben wel al heel lang bezig. Vanaf m’n wiegje, dus... 

Luk:  Ma weet je ondertussen hoeveel liedjes je al voor anderen hebt 
geschreven? Ongeveer? 

Ingrid:  Oh. Weet jij et? 
Luk:  Nee. Mijn naam is niet Ingrid Mank.  
Ingrid:  Nee? Ik zou dat moeten weten dan? Goh, zou ‘k ’s een gok doen?  
Luk:  40? 50? Ik weet et niet e. 
Ingrid:  Ja, rond die korst denk ik.  
Luk:  En ken je ze nog allemaal? 
Ingrid:  Van tekst en melodie? 
Luk:  Ja. 
Ingrid:  Oh, jij gaat mij op de proef stellen nu. 
Luk:  Ja, we gaan een quizje doen. Holland-België.  
Ingrid:  Ja, doe maar, laat maar komen.  
Luk:  Voila, is dad een nummer van jou? Herinner je je dat?  
Ingrid:  Wishful thinking heet dat, ja. Dad had ik heel graag geschreven.  
Christel:  Dan was je binnen denk ik. 
Ingrid:  Ma die ken ik wel. Ja, die tekst ken ik wel.  
Christel:  Is ’t waar? Laat ’s oren.  
Luk:  Waarom kijk je in de ogen van Rik Torfs als je oooh zegt?  
Christel:  Volgende fragment.  

Luk:  Wad is et woord dat moet komen? 
Ingrid:  Gevaar.  
Luk:  Goed zo. 
Christel:  En ken je de rest ook nog?  
Luk:  Is dat uit je eigen leven gegrepen?  
Ingrid:  Oh, ja, zal vast wel ergens... 
Luk:  In Nederland houden ze er andere waarden op na, e, professor?  
Rik:  Het klinkt allemaal zo echt als je ’t zingt, komt et diep uit je hart, je 

voelt dat. Die lichte decadentie die je dan toch hebt weten te 
overwinnen door nu heel trouw te blijven aan een eenmalige partner 
op een voorbeeldige manier, da ’s toch mooi om dat te zien. 

Luk:  Oké, professor. 
Ingrid:  Da ’s wel goed dat jij dat allemaal weet.  
Rik:  J’ ebt et daarnet allemaal verklapt backstage.  
Luk:  W’ ebben nog eentje.  
Ingrid:  Going on.  
Luk:  En daarna?  
Ingrid:  Oh nee, dan moe ‘k heel diep graven. 
Christel:  We gaan et meteen goedmaken.  
Ingrid:  Met wind tegen.  
Luk:  Z’ eeft et helemaal goed gemaakt e?  
Christel:  Ja een nummer van Will Tura. Zeg, hoe schrijf jij die nummers? Ga 

je echt zo ’s ochtends aan de keukentafel zitten en jij begint eraan 
of... 

Ingrid:  Hebben wij een keukentafel? Nee, nee, sorry, nee, da ’s plagen. Nee, 
et ligt eraan, het komt op verschillende manieren tot stand. Soms, 
zoals in et geval van Will dan e, die heeft mij echt professioneel euh 
gecharmeerd, die heeft me gevraagd mee uit eten en die vroeg van 
zou je voor mij... 

Christel:  Is ’t waar? 
Ingrid:  Ja, die is echt fantastisch, dad is echt een Victoriaanse tijdperkman. 

En die heeft dan gevraagd van wilt u voor mij werken, wilt u... En 
dat was bijlange niet evident, want da zijn allemaal jazzstandards en 
jazzstandards zijn niet allemaal even hoogstaand van tekst, dus ik 
moest een beetje in die trant blijven, in diezelfde taalvoering. En ik 
moest natuurlijk... Will Tura is geen man van hele dure en grote 
woorden, moest een beetje in z’n mond worden gelegd en dan 
probeer ik echt in de huid te kruipen van degene waar ik voor 
schrijf, want dat is het belangrijkste vind ik.  
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Christel:  En et moet ook Vlaams klinken. ‘k Bedoel, der is toch een beetje 
verschil e, tussen de... 

Ingrid:  Ja ja, absoluut. En daar heb ik bijvoorbeeld met Clouseau heel veel 
moeite mee gehad in ’t begin, omdat ik toch een Nederlandse 
tongval had, zei ik bijvoorbeeld dingen... Ik word het niet gewoon 
bijvoorbeeld, dat zeggen wij niet, ik raak der nie aan gewend. Dus 
dan schreef ik dat bijvoorbeeld en dan zei Koen ja, zo zeggen wij 
dat nie. Dus ja, daar heb ik wel aan moeten wennen, maar inmiddels 
is dat wel gelukt. 

Luk:  Zeg Ingrid, wat zijn de ambities en de dromen over een paar jaar? 
Waar wil je staan? Woon je nog altijd in ons landje of... 

Ingrid:  Ja, ja, ja. Alhoewel ik toch wel droom van ooit een camper te kopen 
en euh met Hans lekker de wereld door te reizen, maar dan euh m’n 
stek zal nog in België zijn. Zeker. 

 Luk:  En optreden, en platen maken? 
Ingrid:  En spelen.  
Christel:  En voor wie ben je nu aan ’t schrijven? 
Ingrid:  Euh ik ben nu voor euh madammeke van Junior Eurosong aan ’t 

schrijven bijvoorbeeld en voor mezelf.  
Christel:  En vo jezelf. Dan hopen we da we nog heel veel van jou zullen 

horen. 
Ingrid:  Dank je wel.  
 
Luk:  Schoon e, professor? Het nummertje? Mooi e? 
Rik:  Ik euh pinkte even een traan weg, maar verborg et voor de zaal, ma 

’t is heel mooi inderdaad.  
Luk:  Goed, volgende woensdag komt de nieuwe Belgische film in de 

zalen, My Queen Karo van Dorothée Van Den Berghe. En wie 
hebben we uitgenodigd? Anna Franziska Jaeger en ook Matthias 
Schoenaerts, ma die is op komst. Die zit nog ergens op de ring te 
parkeren. En ze spelen respectievelijk de dochter Karo en papa 
Raven in de film. En mag ik een hartelijk applaus voor de persoon 
die hier al is, Franziska. Voila, jij speelt Karo en jij hebt in de film 
een ongelooflijk complex leven e? Jij speelt een meisje, een tiener. 
Vertel ’s wie je bent en hoe je je een beetje hebt voorbereid op die 
rol. 
Anna: Ik ben Anna Franziska en euh ja in ’t begin... Blijkbaar had 
Dorothée mij al een paar jaar geleden, 3 jaar geleden had zij me 
gewoon gezien op straat en euh ad mij dan stiekem gevolgd en dan 

ja euh wist ze wie ik was, z’ ad mij toen gevolgd. En z’ adden toen 
nog nie et geld en ’t was nog nie klaar de film om echt te beginnen 
draaien en toen de castings begonnen... 

Luk:  Werd je uitgenodigd.  
Anna:  Ja, en euh ja dan zijn we mè de castings begonnen. 
Luk:  Oe eb je je voorbereid op die rol, want ’t is een complexe rol e? Jij 

bent niet et meest euh gelukkige meisje? 
Anna:  Ja, gelukkig is ze wel, ma ze weet gewoon nie zo goed euh... ’t Is 

een heel complexe tijd. Aar vader die ook wel regels eeft en zo 
ideeën en dan aar moeder die ja, de nieuwe vrouw van de vader en 
dan Karo weet helemaal niet wat ze, wie ze moet, wat ze moet doen 
want euh ja, alles valt zo een beetje uit elkaar. Ook de dingen die 
zo’n beetje de enige houvast zijn, zoals haar euh, ja et zwemmen, de 
onderbuur. Als die allemaal weggaan, dan weet ze nie meer wat ze 
moet doen.  

Christel:  Zeg, ma ik zit heel de tijd naa jou te kijken. Jij lijkt toch 
ongelooflijk op jouw mama e? Haar mama, professor en Kate, dad 
is Anne Theresa De Keersmaecker, de danseres, de choreografe, 
onvoorstelbaar. Da zegd iedereen zeker? Ik ben niet origineel, nee. 
Eeft zij jou wat geholpen zo?  

Anna:  Ja, zeker, ma zij was zeker niet de enige. Euh iedereen rond mij, ’t 
was echt een heel fijne tijd om mee te maken. 

Luk:  We gaan even de film kaderen. Et is een film die zich afspeelt in de 
jaren 70. Karo speelt een meisje van 10, de ouders zijn uit elkaar en 
dan euh gaan de nieuwe samengestelde gezinnen in een soort 
commune wonen... 

Anna:  Nee, de vader eeft eigenlijk et idee om met de moeder en Karo naar 
Amsterdam te verhuizen, om dan daar in een kraakpand te gaan 
wonen en euh dus Raven eeft et idee daar om in een commune te 
leven en euh daar alles te delen met iedereen, maar euh ij wilt dan 
eigenlijk ook euh... 

Luk:  Kijk, we gaan even zeggen, Matthias Schoenaerts is toegekomen. 
Een applaus voor Matthias. Matthias, welkom. 

Christel:  Matthias, j’ ebt  ons doen zweten, man. Wad is er fout gelopen?  
Matthias:  Euh, overslapen.  
Luk:  Dat mag. Een eerlijk antwoord. 
Christel:  Zo eerlijk. Da ’s ongelooflijk. 
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Luk:  Zeg, Matthias, w’ ebben al even met Franziska gepraat over de 
film... En ij  geeft een mooie kus. Kun je ’s kort schetsen waarover 
de film precies gaat? 

Matthias:  De film vertelt et verhaal van Karo die in et begin van de jaren 70 
med aar ouders naar Amsterdam trekt om daar in een commune te 
gaan leven en daar eigenlijk opgroeit in een euh... eigenlijk in een 
soort losbandig milieu vol seks, drugs en rock ’n roll. En 
waarbinnen ze vrij snel aan aar lot wordt overgelaten en waarbinnen 
ze heel snel zelfstandigheid moet ontwikkelen.  

Christel:  En jij speelt daar de rol in van Raven, een beetje een dominant man, 
een charismatisch man ook, maar iemand die lak heeft aan alle 
gezag e? Autoriteit dat is niet aan hem besteed. Heb jij ook wel een 
beetje gehad denk ik e? 

Matthias:  Euh nog altijd. 
Christel:  Is ’t waar? 
Matthias:  Ja, nog altijd. Ik hou niet van et principe dad andere mensen moeten 

bepalen wat andere mensen mogen doen of moeten doen of euh 
laten, daar hou ik nie zo van.  

Christel:  Jij zou misschien een geschikte persoon zijn voor de nieuwe partij 
van Rik Torfs?  

Rik:  Nee, maar ik kan mij daar wel in herkennen, zeg maar. Als je uit 
vrije wil dingen doet, is dad altijd iets waar je plezier aan ebt en 
anderen ook meegenieten, ma als dat moet opgelegd worden, of 
door de strot geduwd...Ik ben daar ook geen fan van, ik heb daar 
nooit goed kunnen mee leven. Ik zou dingen wel doen uit mezelf, 
maar moet ik diezelfde dingen doen onder dwang, dan doe ik ze 
niet.  

Luk:  Ma professor, rebellen kleuren de samenleving e. Anders zou et een 
saaie boel zijn e.  

Rik:  Ja, rebellen is veel gezegd e, mensen die niet van gezag houden zijn 
nog niet per se rebellen, maar die wel van et leven houden dan, in 
plaats van gezag.  

Luk:  Zeg Matthias, als ik jouw CV, jouw palmares even bekijk, eb jij 
nooit gekozen voor een rol van Jan Modaal e? Da was altijd een 
beetje rebellie, et alternatieve, creatieve beeld.  

Matthias:  Ja, daar eeft euh onlangs nog iemand mij op gewezen. Dus blijkbaar 
trekt toch euh mijn instinct trekt mij toch naa die dingen.  

Luk:  Eeft dad een bepaalde reden waarom da je dat wil neerzetten? Da 
’s gewoon een keuze? Dat zijn gewoon de dingen die naar jou 
toekomen?  

Matthias:  Blijkbaar is er toch een onbewuste behoefte om op zoek te gaan na 
dingen die net buiten een geijkt parcours liggen.  

Christel:  Ja en dat gaat jou goed af, zelfs tot in Amerika vinden ze dat daar, 
want je bent daar ook, ja, mag ik zeggen ontdekt ondertussen? 

Matthias:  Ja, ik heb nu een agente in Amerika, een heel boeiende vrouw en we 
zien wel wat daaruit voorkomt. ‘k eb nog een aantal mooie projecten 
voor 2010 en 2011, dus voor mij is er geen haast bij. 

Luk:  Ma gaan we jou kunnen houden hier?  
Matthias:  Ik ben hier heel gelukkig, hoor. En der is trouwens... Gelukkig is er 

ook een heel goeie generatie aan jonge regisseurs opgestaan, dus 
voor de mooie projecten hoef je nie per se euh naar buitenland. Het 
gras is nie noodzakelijk groener op een ander, de laatste jaren.  

Christel:  Kate, de lokroep van ‘t buitenland is toch groot denk ik e?  
Kate:  Euh de lokroep van et buitenland is zeker groot, euh, en ik vin dad 

ook fantastisch euh om in ’t buitenland te touren en zo, maar 
eigenlijk wad ook Matthias zegt, ik ben toch ook blij dad ik in mijn 
eigen land ben zenne.  

Christel:  Wat zou jou hier binden, Matthias? Wat zou jou hier houden? 
Matthias:  Euh de gezelligheid, die toch euh... Ik ben een aantal keer in 

Amerika geweest en daar is toch euh... Dad is toch een andere 
manier van leven. En ik ben toch meer voor de Europese manier van 
leven.  

Christel:  Nja, et Bourgondische? 
Matthias:  Ma om et misschien... Ik wil nie te zwart wit denken, ma laten we 

zeggen dad in Amerika geleefd wordt om te werken en dat wij 
werken om te leven.  

Christel:  En da ’s veel beter. Matthias, et is bijna 9 uur, het nieuws komt 
eraan, de reclame komt eraan, van alles en nog wat. We moeten 
even stoppen. Tot zo dadelijk, tot na 9 uur. Dan komt euh onder 
meer Will Tura nog en Wouter Deprez. Tot zo dadelijk.  

 
Christel:  En met heel veel volk in de zaal, een bomvolle zaal en daar heeft 

ons schoon volk van vandaag wel wat mee te maken denk ik. Ik kijk 
naa jou, Luk, ma eigenlijk bedoel ik jou niet. De overkant van de 
tafel. 
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Luk:  Ah ja, natuurlijk. Heel mooi volk en volgende week woensdag komt 
de film My Queen Karo uit en euh Matthias Schoenaerts zit nog 
altijd bij ons, want die had zich in het eerste deel wat overslapen, 
dus trekken we de lijn nog een beetje door met jou Matthias. 
Daarnet ebben we even over de film gepraat en nu tijd voor, je hebt 
ook nog wat tijd voor andere dingen e? Oe zit et met jou 
graffiticarrière? Ben je daar nog intens mee bezig? 

Matthias:  Ja, absoluut. 
Luk:  Dad is iets wa je heel graag doet? 
Matthias:  Ik zit regelmatig in mijn atelier, of in de stad een muur te schilderen.  
Luk:  En voetbal, jij speelt ook live voetbal? 
Matthias:  Ja, live, ik zou nie weten hoe je anders voetbal speelt dan live, ma 

bon. 
Luk:  Ja, der zijn heel veel mensen... Jij ebt nog de leeftijd mee, ma der 

zijn heel veel mensen die televisie kijken en voetbal kijken, ma jij 
speelt echt onder kameraden nog? 

Matthias:  Ja. 
Luk:  Hoe mag ik mij dat voorstellen? Welke positie? 
Matthias:  Euh, links buiten. 
Luk:  Links buiten. Aanvallen. En scoortalent? 
Matthias:  Euh, een assist. Scoren, da was een aantal jaren geleden.  
Luk:  De Thomas Buffel van u ploegje? 
Matthias:  Euh, en beter. 
Luk:  Zeg en doe je dat graag eigenlijk? 
Matthias:  Ja, absoluut. Van kinds af aan al. 
Luk:  En wou je ooit euh profvoetballer worden? Stel dat je nooit in de 

acteerwereld terechtgekomen was? Was dad een heimelijke 
ambitie? 

Matthias:  Nee, die mogelijkheid heeft zich destijds... Ma dan spreek ik al over 
een ver verleden... Heeft zich voorgedaan, maar ’t was niet euh... 
Voetbal was een passie, ma vanaf et euh vanaf er dwang bij te pas 
komt en er van alles moet, dan houdt et op. 

Christel:  En ben je nog altijd een supporter van Germinal Beerschot?  
Matthias:  Ja, en dad eerste woord mag je der af laten. De Germinal. 
Christel:  Is ’t nog altijd den Beerschot?  
Luk:  Ja, Germinal da was vroeger e, Germinal Ekeren en... Zeg, 

duidelijke ontspanningsmogelijkheden mè graffiti en voetbal. Is 
acteren ook ontspanning voor u of is dat toch altijd wat arbeid?  

Matthias:  Nee, ‘k zie et nie als arbeid. ’t Is één groot feest. ’t Is intensief, ’t is 
euh, het vergt veel, ma ’t is eigenlijk één en al plezier en vreugde.  

Luk:  Ja, hoeveel krijgt de film My Queen Karo op 10 van jou? 
Matthias:  Euh 8,5. 
Luk:  Dus iedereen moet gaan kijken. En horen we nog later heel veel van  

jouw dochter?  
Matthias:  Zonder meer. 
Luk:  Ja? Wordt et een grote actrice?  
Matthias:  Zeer zeker en nog, een zeer goeie fotografe denk ik ook. En pianiste 

ook. 
Christel:  Amai, wat doet dat mè jou? Doe jij dat allemaal, zo creatief.  
Anna:  Ja, ik wil wel zeker verdergaan. Alé, iets in de buurt met acteren en 

zo, ma ik weet nog nie allemaal wat en zo, maar euh zo veel, zo 
druk, ik ga alles op zijn tijd doen.  

Christel:  En dat allemaal op je dertiende en nog een heel leven voor je. Heel 
veel succes allebei.  

 
Christel:  En meteen, hij vliegt er weer in sè, onze Frank Deboosere. 

Goeiemorgen Frank.  
Frank:  Goeiemorgen iedereen.  
Christel:  Weliswaar met regen en nog ’s regen zeker?  

(weerpraatje) 
 
Luk:  Gisteren trad ij  nog op in Berkel, dad is volgens kenners een stadje 

in Holland. Z’n boek Waarom Je Moeder En Ik Bijna Altijd Een 
Kamerjas Dragen ligt nu momenteel in de winkel en als alles goed 
gaat, dan zwemt Walter Deprez gewoon de studio binnen. Voila, 
dag Walter, in je boekje... Watte? 

Christel:  Zei je nu nie Walter?  
Luk:  Nee, ik zei Wouter e. Frank, wa vind jij daar van? Mag ik jou Jan 

noemen als ik Frank zeg? 
Frank:  Ja, Piet.  
Luk:  Zeg Wouter, in je boek beschrijf je je zoontje als een mooi 

schilderij, als een mooi meisje, als een landschap. 
Wouter:  ’t Is een jongen ma ik beschrijf em als een mooi meisje. 
Luk:  Ik eb zelden een papa zo poëtisch en zo lyrisch en zo mooi over z’n 

kindje weten beschrijven.  
Wouter:  ’t Is ook een uitzonderlijk mooi kind.  
Luk:  Ah. Wat veel zegt over de mama.  
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Wouter:  Ja, zeer zeker.  
Luk:  Ma ga verder, Walter. 
Wouter:  Euh ja, et eeft gewoon van alles bij mij wakker gemaakt, Peter. Euh 

en euh daar wou ik graag over vertellen, ma et waren vaak heel 
kleine dingen die van alles in mij wakker maakten en ik dacht van 
dit moet ik op schrift stellen, want anders vergeet ik et, anders ben 
ik et weer kwijt.  

Christel:  En j’ ebt  er een boek van gemaakt en ook jouw theatershow draait 
daar helemaal rond. Da moet toch nogal een aardbeving geweest 
zijn vo jou e, papa worden? 

Wouter:  ’t Was voor mij zeker een aardbeving en voor et personage in mijn 
stuk was et absoluut, absoluut een aardbeving. Een nog veel grotere 
dan bij mijzelf denk ik, maar ik denk da ’t verschil is... Degene die 
in et boek de brieven schrijft, heeft een tamelijk harmonieuze 
verhouding met zijn kind en euh tot nu toe eeft et personage in de 
voorstelling een eerder getroebleerde verhouding met zijn kind. 
Betekent et ook dat ij van alles moet afstaan. 

Christel:  Ja, et verwachtingspatroon in de show is nogal groot. 
Wouter:  Et verwachtingspatroon is nogal groot van wat ij wil dat zijn kind 

wordt en hoe de toekomst van zijn kind der uit ziet en euh ij is ook 
heel kwaad dat de aandacht die voordien naar hem ging, nu plots 
naar et kind gaat. Een aantal mannen in de zaal zie ik knikken van 
ja. 

Luk:  Ja, onze weerman eeft dat probleem e, Frank. 
Frank:  Ik eb 4 aardbevingen achter de rug dus euh ik kan daar van 

meepraten.  
Luk:  En jij wordt thuis weggespeeld e? 
Frank:  Absoluut, ja ja.  
Christel:  Ma nee, dad is dikwijls het probleem toch bij mannen e, want 

plotseling moeten ze die aandacht wel verdelen e, ze krijgen niet... 
Wouter:  Ik denk wel da dad een zeer mannelijk probleem is, ik ben er van 

overtuigd dad et een zeer mannelijk probleem is. 
Christel:  Heb je et er ook moeilijk mee gehad? 
Wouter:  Ik had wel momenten da ik iets voelde en ik dacht van wad is dit 

gevoel nu precies? En da ik daar ’s goed naar keek en da ik dacht, ah 
’t is gewoon pure, ordinaire jaloezie.  

Luk:  Ja en eb je dan een werkgroep opgericht? Zo ik doe ook mee. Ik 
hoor er ook nog bij. 

Wouter:  Ja, we proberen nog aandacht te krijgen op één of andere manier, ma 
de rollen verschuiven.  

Christel:  Nee, ma vrouwen hebben dat ook wel soms e, dat al die aandacht 
naa da kind gaat? Ik pleit ook schuldig op dat gebied. 

Wouter:  Ik denk et, ma ‘k eb dan altijd de neiging om te denken da dad een 
biologische programmering is, ma dat lijkt mij de gemakkelijkste 
verklaring. Ma ik denk dat vrouwen gewoon veel meer talent 
hebben voor euh overgave, voor complete, totale overgave. En de 
man eeft daarnaast euh toch veel dingen nodig, die eeft z’n werkje 
toch nog nodig en die eeft zijn vriendjes toch nog nodig en euh... ’t 
Is euh, et één is nie beter dan et ander e, ma ’t zijn wel 2 
verschillende dingen. 

Luk:  Zeg, want je doet enorm lyrisch over je zoontje, maar ja, et zal 
veranderen e. Puberteit, de toekomst, ij  gaa rebelleren misschien. 
Eb je der al  ’s aan gedacht wad et allemaal zou kunnen worden? 

Wouter:  Euh, ja... 
Luk:  Wij ook, Christel, wij ebben daar een quizje bij voorzien. 
Christel:  Ja, wij hebben zo gedacht we moeten die man een beetje helpen met 

de opvoeding en hem een beetje laten nadenken over wat hem 
allemaal kan overkomen en hoe hij daar moet op reageren.  
(fragment van een liedje) 

Luk:  Waarmee we willen zeggen Wouter... Ja, weet je nog wie et was? 
Wouter:  Nee, ik heb dit nog nooit gehoord.  
Luk:  Is dad een ex-lief van u, Wouter? Is dad een ex-lief van u daar? Die 

vrouw? Nee, et is Ronny & Ronny, Weet Je Wat Ik Zie Als Ik 
Gedronken Heb? 

Wouter:  ‘k Eb et nog nooit gehoord. 
Christel:  Alé. Zo’n oud nummer.  
Luk:  Ma goed, wat wij willen zeggen Wouter, stel dat ij  een 

drankprobleem eeft, wat doe je als papa? We gaan er meteen hard 
invliegen e. De harde confrontatie e. 

Wouter:  Ik denk euh ja, zelf de helft opdrinken en dan scheelt et toch dat 
weer e. Ik vin et nie zo fijn om aan mijn kleine van 18 maand te 
denken in combinatie med een drankprobleem. Ij eeft nu wel een 
melkprobleem.  

Christel:  Ma nee, laat ons zeggen de eerste keer dad ij  zat zal thuiskomen.  
Wouter:  Euh ja, de dingen gaan snel e. Bij mij zelf was da op 15 denk ik, ma 

da zal bij hem waarschijnlijk op 13 of 12 zijn al. Of 10. 
Christel:  Oei. Da ’s te vroeg.  
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Wouter:  Ja, slecht rapport in et vierde leerjaar gaan verdrinken.  
Christel:  Herinner je je da nog, die eerste keer da je dronken was? 
Wouter:  Van mezelf herinner ik me da zeker nog.  
Christel:  En oe reageerden ze toen bij jou thuis? 
Wouter:  Dad ebben ze nooit geweten. Ik heb heel lang euh de sleutel in de 

deur proberen steken, ma wel heel stilletjes blijkbaar. 
Luk:  En meteen de trap op naa de kamer? 
Wouter:  Meteen de trap op naa de kamer ja.  
Luk:  W’ ebben nog een nummertje.  

(fragment van een liedje)  
Luk:  Van wie is dat? 
Wouter:  Euh, da heb ik al gehoord, is et Benny Neyman? 
Luk:  Nee, Rob De Nijs. Maar de titel is Ik Was 16 En Zij Was 28. Stel 

dat jouw zoontje thuiskomt met een vrouw die ja, 20, 30 jaar ouder 
is? Wat doet papa? 

Wouter:  Ik denk da papa zelf ook geïnteresseerd zal zijn. Ik zou ’t wel fijn 
vinden, zo ergens tussen onze 2 leeftijden in, ja. 

Luk:  Heb je ooit zelf een relatie gehad med een oudere geliefde? 
Wouter:  Ik eb nog geen relatie gehad med een oudere geliefde. Et euh... Ik 

ben... Ik eb er onlangs over gedacht, ik dacht als ik 18 was, kon ik 
me nie voorstellen da je vrouwen boven de 20 aantrekkelijk zou 
kunnen vinden. En ik constateerde da ik zeer gelukkig was om te 
merken dat de leeftijd waarop da ik vrouwen aantrekkelijk kan 
vinden, dat die mee opschuift met m’n eigen leeftijd.  

Frank:  Da ’s echt zo en dus der komen altijd meer en meer mooie vrouwen 
in ons leven e, da ’s echt waar. 

Christel:  Ma dad is zo vo mannen e, jullie markt wordt alsmaar groter.  
Luk:  En bij de vrouwen? Oe zit dat, Christel? 
Christel:  Nee, dat vermindert. 
Luk:  Vermindert dat? Goed, w’ ebben nog een nummertje. 

(fragment van een liedje)  
Wouter:  Ja, Boudewijn De Groot, dit ken ik.  
Luk:  Zo is et. En, eb je al een idee van wat je zoontje moet worden later? 
Wouter:  Voetballer lijkt mij euh... ‘k Was gisteren aan ’t praten mè ne vriend 

en die... Ik eb een tijdje gevoetbald euh met hem en ik verkeerde in 
de illusie dad ik goed kon voetballen. En ij zei als ij et moeilijk 
heeft, dat ij gewoon even moet oproepen, et beeld oproepen van 
mijn motoriek in combinatie mè voetbal en dat ij dan dadelijk begint 

te lachen. Dus als ij mijn motoriek eeft geërfd, dan wordt et zeker 
geen voetballer.  

Christel:  Zijn der dingen waarvan da je zegt van da zou ik echt nie graag 
hebben, dad ij  da zou doen?  

Wouter:  Euh, in tegenstelling tot wat ik in de show vertel, is da eigenlijk iets 
waar ik nie veel mee bezig ben. Ik denk nie veel aan mijn kleine in 
combinatie mè later en ik vind et ook zeer moeilijk om mij voor te 
stellen, eigenlijk bijna onmogelijk.  

Christel:  Lees jij opvoedkundige boeken bijvoorbeeld? Heb je dat in huis? 
Wouter:  Euh, ik las et boekje, of et tijdschriftje Brieven Aan Jonge Ouders 

van... Ik denk van Kind & Gezin en daar staat heel gedetailleerd in 
beschreven wat je kind op welke leeftijd kan. Dus dit kan je kind op 
10 maanden en dan 20 kenmerken van wat ij allemaal kan en euh 
dan schiet ik in paniek als er één van de 20 dingen is die ij nog nie 
doet en dan denk ik ij is hoogbegaafd als ’t er één van de dingen is 
waar ij verder in staat en euh... Ma dan staat er helemaal onderaan 
staat er dan,  let op, de persoonlijke ontwikkeling verschilt van kind 
tot kind. En dan ben je weer gerustgesteld en dan denk je ook weer 
ik eb toch een normaal kind. En dan staat er et volgende als je kind 
op 10 maanden nog steeds z’n ogen niet heeft geopend, raadpleeg 
dan de huisarts. Dus der zijn 2 mogelijkheden, of je kind evolueert 
volledig volgens dat scenario of je kind ligt in coma, dat zijn de 2 
mogelijkheden. 
Christel: En bij jou is ’t oké? 

Wouter:  Ij ligd nied in coma, nee. 
Luk:  Ij  treedt momenteel ongelooflijk veel op, toch? 
Wouter:  Ja, ij gaat mee op tournee.  
Luk:  Nee, ik eb et over u e, ik kijk naar Christel en ik zeg hij in de 

veronderstelling we praten over Wouter. Jij treedt eigenlijk heel erg 
veel op. 

Wouter:  Ik dacht dad ik eigenlijk over mezelf moest beginnen spreken in 
derde persoon.  

Luk:  Zeg euh, et stuk, in Nederland opgetreden gisterenavond. Hoe was 
dat? 

Wouter:  Et was heel fijn, ’t was voor een select publiek, we waren mè 50 dus 
w’ ebben iedereen op et podium gezet en euh ik eb op 2 vierkante 
meter gespeeld en et was heel gezellig.  

Luk:  In jouw nieuwe show? 
Wouter:  ’t Is de nieuwe show, ja.  
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Luk:  Met als titel? 
Wouter:  Je Zal Alles Worden.   
Christel:  En ik kan iedereen aanraden, want ik ben komen kijken, naar één 

van jou try-outs. Et is geweldig, Frank. Je moet echt, echt gaan 
kijken.  

Luk:  We vinden ’t allemaal op je website? Www... 
Wouter:  www.wouterdeprez.be. 
Christel:  Zeg, we zitten hier met ongelooflijk fiere papa’s vandaag, e , Frank 

Deboosere, Wouter Deprez, Luk, ik, maar... 
Luk:  Zijde  gij  een papa? Je zegt we zitten ier mè papa’s. 
Christel:  Ja, oké, ouders. Goed, nu ben je content e? W’ ebben nog een hele 

fiere papa hier e, dochter Sandy, zoon Dieter. Hier is Will Tura.  
 
Christel:  Onvergetelijk, ’t is ook de titel van z’n CD en et verkeerde namen 

zeggen, Luk, et lijkt wel besmettelijk e? Hoe noemde ik nou jouw 
zoon daarnet? Dieter? ’t Is natuurlijk David e? Ma, je had et nie 
gehoord, je had et nie gehoord.  

Luk:  Will, we maken de hele morgen al fouten. We zeggen tegen Wouter 
Walter en tegen Jan, de weerman zeggen we Peter enzovoort.  

Will:  Bij mij is ’t Arthur e.  
Christel:  Zeg euh, ’t is nogal wat, die nieuwe CD, dat boek, je biografie dat je 

gewoon samen met Sandy, je dochter, hebt geschreven. Jullie 
hebben een heel hechte band, Sandy en jij, ma waren der toch nog 
dingen die zij niet wist?  

Will:  Oh, ze was een beetje verwonderd dat euh... Ze weet dat ik heel hard 
heb gewerkt, al die jaren want als kind heeft ze dat veel meegemaakt 
dat haar papa altijd maar weg was. Maar op zeker moment zei ze 
papa, ’t is onbegrijpelijk hoe hard da jij gewerkt hebt, hoeveel 
optredens jij gedaan hebt, want zegt ze, er is een briefje van een 
dame van één van de muzikanten, en z’ ad et dus altijd genoteerd, 
optredens en zo. Op een zeker moment heb je ooit 71 avonden na 
elkaar opgetreden. Dus dad is wel een soort record denk ik euh in 
showbusiness. 71 concerten euh optredens na mekaar en daar was ze 
heel verwonderd over. Ik zeg, ja je pa was weinig thuis ook e.  

Christel:  En da wist z’ ook nie meer? 
Will:  Ja, da wist ze wel natuurlijk, ja ja. 
Christel:  Euh ma vertelt een vader nu alles aan z’n dochter? 
Will:  We vertellen alles, ja. Inderdaad, wie ik ben, wad ik gedaan heb en 

wad ik doe dus euh... 

Christel:  Ma zijn er dingen ook waarover je getwijfeld hebt om ze in dat boek 
te zetten en da je dan dacht... 

Will:  Nee, nie echt want euh z’ is euh volwassen e. ‘k Bedoel ik kan aar 
alles vertellen, dus ze kent et leven ook en dad is eel goed gegaan. 
Ma ja, ik ben ook geen Frank Sinatra natuurlijk, begrijp je? Die alle 
soort verhalen heeft van weet ik wat allemaal. Maar ik ben een 
doodgewone, Vlaamse jongen die muzikant-zanger geworden is, 
van kinds af aan en ja zo is et, en ’t is daarbij gebleven. ’t Is altijd 
een familieman, als zeg ik et zelf, ik hou van mijn familie al al die 
jaren en euh dus... Ma ik denk voor een fan die me dus al jaren volgt 
en zo, da ze misschien wel ’s graag weten van goh, toen hij een kind 
was, wat deed hij en oe is et allemaal gegaan. 

Luk:  Zeg, jouw boek heeft geen titel e, ’t is gewoon Will Tura. Was et zo 
moeilijk om een titel te vinden want eigenlijk had je 500 titels van 
jouw nummers aan et boek kunnen geven e? Mo Vent Toch, Over 
Jouw Leven, Vlaanderen M’n Land. Elk nummer van jou kon de 
titel van je boek zijn.  

Will:  Ja, da ’s waar, Luk, maar euh ik wou et zo eenvoudig mogelijk 
houden. Gewoon Will Tura en ja, de mensen weten waarover et 
gaat.  

Wouter:  Of De Eenzame Bandido? 
Luk:  Of Het Kan Niet Zijn? Zo lang in de muziekbusiness, Het Kan Niet 

Zijn.  
Will:  Van Bandido vin ik beter.  
Christel:  ’t Is wel ongelooflijk. Daarnet kende hij geen enkel nummer, ma 

Will Tura ken je wel?  
Wouter:  ‘k eb een plaat waarop een prachtige euh... ‘k Weet nie of et de 

originele versie is van Arme Joe, ma met een indrukwekkend orkest 
en et nummer wordt ongelooflijk voortgestuwd en da vin ik echt 
prachtig.  

Will:  Ja, ik kreeg onlangs nog een compliment voor Arme Joe, ook voor 
et arrangement, was geweldig in die tijd. Was in de jaren 60. 

Luk:  Zeg Will, als je zo’n boek schrijft, dan moet je altijd even de balans 
opmaken van je leven en even achterom kijken. Heb je van bepaalde 
dingen spijt, da je zegt van goh, dat jaar? 

Will:  Ik denk, een carrière bestaat nie alleen uit A e, der is ook ’s B en C. 
Up’s en down’s, ma ik denk ’t belangrijkste in de carrière is dat je 
kunt beseffen dat je lang mee gaat. Begrijp je? En dat ik niet heb 
moeten even na 10 jaar dat er geen succes was, moeten zeggen van 
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nu moet ik terugkomen, een come-back van Will Tura heb ik nooit 
kunnen noteren en dat vind ik belangrijk. Er is een continuïteit 
geweest aan producties, aan liedjes en ‘k eb meer dan 50 liedjes 
opgenomen dus euh er is enorm veel studiowerk geweest ja.  

Christel:  Nu, we leren jou eigenlijk echt wel kennen e. Der waren zo’n 
dingen die ik echt wel heel plezant vond om te lezen. Over jouw 
eerste lief bijvoorbeeld, Gigi. Alé, Gigi. Die naam alleen al. Heette 
die echt zo, Gigi?  

Will:  Nee, dat was een fantasienaampje.  
Christel:  Ah zo, ’t was een danseres e? 
Will:  Een danseres, ja, en dan ging ik ook dansen en ik dacht euh ja, ’t is 

een goed idee om zelf ook dansles te volgen. Want ik heb toen ooit 
in Oostende opgetreden als euh... Da was een titel in ’t theater An 
American In Ostend en dan moest ik Tea For Two dansen en euh 
Roos De Vrie, die beroemde lerares was ze in Oostende, daar heb ik 
les gaan volgen en daar heb ik dad eel graag gedaan. ‘k Eb euh heel 
veel gevoel voor dansen en euh ‘k eb dan stepdans gedaan in et 
theater, met die danseressen ebben we da samen opgevoerd.  

Christel:  Ja, herinner jij je eerste lief nog Wouter?  
Wouter:  Ja, da was ook Gigi en die danste ook. In West-Vlaanderen was da 

een traditie, Gigi. Werd doorgegeven, da ’s de inwijding in et 
liefdesleven. 
Luk: En ook een oudere vrouw dan? 

Wouter:  Een oudere vrouw, ja.  
Luk:  Zeg, Frank, jouw eerste lief euh... Vertel ‘s, was dat een weerman?  
Frank:  Nee, nee, da was euh, ik zong in een koor en ja, da was heel leuk, 

zingen trekt de mensen aan. 
Christel:  Sandy kennen wij allemaal eigenlijk e? Die komt wel ’s in de media 

ook, ma jouw zoon David, die kennen we eigenlijk nie zo goed. Dus 
et was eigenlijk wel ’s leuk om dingen over hem te lezen, dad ij  zo 
gepassioneerd is over vliegen bijvoorbeeld.  

Will:  Ja, ja, ij is nu... Zijn kinderdroom is ij nu ook aan ’t verwezenlijken. 
Ij eeft eerst gestudeerd euh, handelsingenieur, dan eeft em een jaar 
Vleric gedaan.  Da was de man die in de business ging, dus in 
bankwezen is ij geweest maar in z’n achterhoofd schuilde nog altijd 
die piloot, vliegen en euh... Ij eeft nu z’n studies gedaan voor piloot 
en is dus de laatste tijd echt veel oefenen aan ’t vliegen... 

Christel:  Ben j’ al  mee geweest? 

Will:  Ja, ‘k ben al mee geweest, ja. Ik zat naast em en toen was ik toch 
echt helemaal onder de indruk dat ij dad eeft doorgedrukt om euh, ik 
zeg David, ik ben fier op u omdat je u kinderdroom ebt... 

Christel:  Awel, ik zou ’t nie zo leuk vinden als één van mijn zonen piloot zou 
worden, ik zou veel te veel schrik ebben denk ik. 

Will:  Ja, ma Jenny en ik, wij leven ook zo’n beetje natuurlijk. Want euh je 
weet et, als hij weg is, stuur ik altijd een berichtje van als hij terug 
geland is, oké, zo gewoon oké. En dan zijn we allebei van oké, 
voila, ’t is in orde. Maar euh, ’t blijft altijd boeiend en als je weet dat 
je zoon daar ergens in de lucht hangt mè zijn vliegtuig... 

Christel:  Als ouder ben je altijd ongerust e, Wouter was bijvoorbeeld 
ongerust, de eerste keer da jouw zoon doorsliep.  

Wouter:  Ja, da is een verhaal da iedereen kent denk ik, als die voor den eerste 
keer de nacht doorslaapt, sla je volledig in paniek. Dan eb je 
angstdromen van dat ij onder zijn deken of zo gestikt ligt of mè zijn 
hoofd tussen de spijlen gekneld zit... 

Luk:  Laat ons et positief houden Wouter.  
Wouter:  Of uit et bed gedonderd is. Ja, ma nee, da zijn toch echt de dromen 

da ge op da moment voor u zie verschijnen en da ge denkt waarom 
eb ik niets gehoord en dan ligt ie gewoon nog te tukken natuurlijk. 

Luk:  Zeg Wouter, wat wil jij eigenlijk in de bio van Will Tura lezen? Als 
je dat hoort, Will heeft een bio uit, wat denk jij dan? 

Wouter:  Goh, ik vind dit soort dingen... Gigi en dan een zangeres en dan... 
Da vin ik toch wel zeer boeiende dingen oor. Ik vin da ook zo’n 
hoge sterkwaliteit heeft, vin ik.  

Luk:  Will heeft daarnet gezegd, ik ben Frank Sinatra nie e, seks, drugs en 
rock ’n roll... 

Wouter:  Ja, ik ben aan ‘t denken, jij bent van Veurne afkomstig toch e Will? 
Ik ben aan ’t denken wat de Veurnse variant zou kunnen zijn van et 
verleden van Frank Sinatra, dan zou je in de beenhouwersmaffia 
voor moeten gezeten hebben.  

Will:  Ja zoiets misschien wel ja.  
Luk:  Zeg, maar een tweede droom van jou was acteur worden. J’ ebt dat 

nooit kunnen najagen omwille van de drukte van jouw 
muziekcarrière.  

Will:  Ja, et filmavontuur is geweest toen ik 21 was. Ik ad de kans om als 
acteur op te treden, ze gingen et boek filmen De Lange Nacht van 
Marnix Ghysen en euh ik werd gevraagd als acteur en da vond ik 
zeer, zeer boeiend. Daar hield ik geweldig van en een amateur gaf 
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mij les, ik von et ontzettend boeiend, maar et drama kwam pas 
toen... Et was een coproductie met Frankrijk. Frankrijk  België en op 
zekere dag beseften we dat er euh problemen waren met de centen 
en de Franse maatschappij heeft toen afgehaakt en heel et idee en 
heel et plan van filmen en acteurs viel in et water. En dan heb ik 
maar blijven toeleggen als de zanger Will Tura.   

Luk:  Spijt van ergens diep vanbinnen?  
Will:  Goh spijt... Ik had graag... Ook bij et terugzien van de beelden met 

al de problemen die er waren... Er zijn enorm veel foto’s van die 
opnames toen, da was euh... Ja, ik von et heel geestig om te doen en 
ja ’t is een beetje spijtig... 

Luk:  Dus we kunnen jou blij maken med u een rol te geven voor een 
televisiefilm of een film, da kan nog. Zou je toehappen? 

Will:  Ja, bij Jan Leyers heb ik een klein stukje gedaan ooit, in zijn 
programma. Oe zou et zijn als Will Tura in Parijs ooit euh gaa 
wonen en gesukkeld en nooit aan bod had gekomen als zanger. En 
dan hebben we daar gefilmd en da vond ik euh, da kwam goe terecht 
ja.  

Christel:  Zo meteen hebben we een hele speciale gaste hier, ‘k ga de naam 
nog niet verklappen, ma ’t is iemand die eigenlijk nooit in publiek 
wil komen, die nooit interviews wou geven, ma dat is... 

Wouter:  Gigi. W’ ebben aar teruggevonden.  
Christel:  Ma eerst een dame die jij waarschijnlijk ook wel kent. Z’ eeft et 

gemaakt in et buitenland. 
Will:  Ja, ik heb voor haar bijzonder veel respect, grote bewondering, want 

euh, dat verdient een extra applaus zelfs want euh u hebt een heel 
mooie carrière. 
Christel: Kate Ryan.  

 
Christel:  Kate Ryan samen met Hervé Martens aan de piano. En wij zitten ier 

nog altijd aan tafel samen met  euh Wouter Deprez, met Frank 
Deboosere en met Will Tura. Will Tura die een nieuwe CD heeft én 
een biografie ook geschreven door z’n dochter, iemand waarmee hij 
een heel hechte band heeft. Ma der is nog zo iemand in jouw leven, 
Will. Iemand die al meer dan 30 jaar met jou lief en leed deelt. 
Iemand die jou altijd heeft moeten delen ook med et publiek, met de 
mensen. Iemand die niet graag naa buiten komt. Wij waren 
ongelooflijk blij toen ze ons zei van oké ik kom. Een geweldig 
applaus voor Jenny Swinnen, voor mevrouw Will Tura.  

Luk:  En et lijkt of da ze een nummertje gaat zingen.  
Christel:  Ja Will, je hebt in de tijd toch echt wel de mooiste uitgekozen e?  
Luk:  Ma in den tijd? Nog altijd e.  
Christel:  Goeiemorgen Jenny.  
Luk:  Mogen wij mevrouw Swinnen zeggen of gewoon Jenny of mevrouw 

Arthur Blanckaert of Jenny Blanckaert? 
Jenny:  Ja, gewoon Jenny misschien.  
Luk:  Lieve Jenny, je moet alles vertellen over die eerste ontmoeting met 

die leuke man. Vertel dad ‘s. Waar, hoe, wanneer hoelang? 
Jenny:  Da ’s veel ineens e. Euh ja, wij ebben elkaar ontmoet bij gemeen-

schappelijke vrienden. Die eerste ontmoeting was nie zo meteen een 
schot in de roos. 

Christel:  Is ’t waar? 
Luk:  Leg ’s uit.  
Jenny:  Ik kende Will niet en euh ik euh... 
Christel:  En je was ook helemaal nie gecharmeerd meteen door Will? 
Jenny:  Nee, nie meteen. Want eigenlijk euh wij wonen in Brussel en in die 

periode kende ik eigenlijk Will z’n liedjes nog niet euh, volgde hem 
ook nie euh. W’ ebben mekaar dus ontmoet bij vrienden, maar... 

Luk:  Ma j’ ebt  em dan heel neutraal kunnen inschatten want je was nie 
bevooroordeeld... 

Jenny:  Ja ma da was... Die eerste keer, da was zo een korte ontmoeting euh 
en daar bleef et mee denk ik... 

Luk:  We gaan ’s naar Will. Will, jij was niet gecharmeerd door Will, ma 
oe was da bij jou? 

Will:  Ja, bij mij was et euh... Jongens, da was de slag e. Ik vond ze meteen 
fantastisch en ja ’t was liefde op ’t eerste zicht, ma da gelooft ze nog 
altijd niet. Dus ik zeg ja, dad is et . En ‘k heb toen aan die vriend 
gezegd je moet et regelen dad ik ze nog terugzie.  

Christel:  En dan eeft die vriend dad eigenlijk allemaal... Jij ebt zelf niet et 
heft in handen genomen? 

 Will:  Ja, ik eb et in anden genomen, maar ik kreeg nie zo dikwijls de kans 
of de mogelijkheden en toen eeft ij dat geregeld da we elkaar nog ’s 
terugzagen. 
Luk: En wat was dat dan? De tweede keer, was dat via een 
telefoontje? Hoe ging dat in die tijd? 

Will:  Ja, da was nie zo gemakkelijk. Maar euh et vertrouwen is later 
gekomen en euh dus ’t was eerst euh een toffe kennismaking en euh 
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ja... Jenny die was elemaal nie in et vak e, ‘k bedoel van in et bad 
van wat ik deed e. 

Christel:  En jij zei dad ook gewoon e, van ik ken jou helemaal niet.  
Will:  Ja, ze was een fan van Johnny Halliday. 
Jenny:  Ja, ik volgde meer et Franse chanson en euh, maar toch ad ik een 

broer die al een paar plaatjes van Will ad, maar dus ja... Will kwam 
nog nie tot in Brussel denk ik, want ik spreek dan van de jaren 60 
euh ja... 

Luk:  Ma langzaamaan werd je verliefd op Will Tura, toch? 
 Jenny:  Ja, na die eerste ontmoeting eeft da toch wel een tijdje geduurd voor 

we mekaar terug zagen en euh ik denk dad onze liefde langzaam 
gegroeid is door mekaar af en toe zo ne keer te zien. 

Luk:  Ja, in die tijd was dad anders dan nu e? 
Jenny:  Ja, er bestonden geen GSM’s en euh als de telefoon rinkelde thuis, 

ja, dan nam ik nie altijd direct op, dan waren et de ouders en zo dus 
euh... 

Luk:  Spannend e.  
Jenny:   Will ad wel een eel ander beroep dan ik, ik ad dus wel een eel 

regelmatig leven dad ik euh kantooruren ad. Will was vrij tijdens 
kantooruren terwijl ik dat nie was dus euh en af en toe zagen w’ 
ons... Ma dad is langzaam gegroeid denk ik euh... 

 
hristel:  Enfin, ma ’t is langzaam gegroeid, ma ’t is allemaal goed gekomen. 

Jullie zijn getrouwd, kinderen gekregen samen en jij hebt jou 
aangepast aan zijn levensstijl e. Onder andere die lange nachten zo, 
da moet toch heel moeilijk geweest zijn denk ik e?  

Jenny:  Die lange nachten? Euh ik ad wel euh, ik ging wel op tijd slapen.  
Luk:  Ma ze bedoelde de lange nachten van Will e. Ij  zei daarnet 71 

avonden heeft ij een keer na elkaar opgetreden.  
Jenny:  Ja, da was voor da we getrouwd waren. 
Luk:  Gelukkig vo jou. 
Jenny:  Ja.  
Luk:  Jij ebt gewoon direct gezegd nee, zo gaad et nie?  
Jenny:  Ja, nee, ij eeft euh... Die drukke periode was denk ik toch tussen de 

20 en de 30, toen eeft ij euh... Sandy eeft dad opgezocht, mè aar 
boek dus da z’ aan ’t schrijven was, en toen is ze thuisgekomen en 
gezegd van weet ge da papa 71 dagen na elkaar eeft opgetreden? 
Maar dat was dus wel voor mijn periode. Maar na mijn periode was 
et toch nog eel druk, maar euh... Bon ik ad de kinderen en euh wij 

adden een daguurrooster en euh wij lasten dad in. Ik ging wel op tijd 
slapen en als Will ’s nachts thuis kwam en ij moest nog eten, ja, dan 
stond ik wel op. 

Christel:  Meen je dat? 
Jenny:  Ja. 
Will:  Ja, ze maakte eten klaar ’s nachts als ik thuiskwam.  
Christel:  Da soort vrouwen maken ze nie meer.  
Jenny:  Ja, dad is een ramp, als ij de frigo opendoet, ja, ij kan evengoed in 

den diepvries zitten dan in de frigo, dus euh...  
Luk:  Oei. Verkeerde deur. En wat moe je dan bereiden om Will gelukkig 

te maken zo als ij  thuiskomt na een optreden, 1, 2 uur? Wat maak je 
dan? 

Jenny:  Wat ik dan maak? Euh, ja, een steak en dan eb ik nog wad 
aardappelen en dan risoleer ik die aardappelen en wa groentjes 
opwarmen en zo als ij geen warm eten geten eeft overdag euh ja... 

Christel:  Zeg en ben jij dikwijls ongerust geweest ook? Zo nachten wakker 
liggen? 

Jenny:  Ja, toch wel, ja. Vooral euh als ij de baan op was da g’ u afvraagt ja, 
dat er toch geen ongeval gebeurt... Want ‘k weet dad ij toen toch rap 
naar uis reed dus euh... 

Christel:  Ah ja, die steak stond te wachten.  
Jenny:  Dus ij besefte als ij gedaan ad op een optreden, na andtekeningen 

dat ij zegt oei ’t is laat, ‘k ga naar huis en dan sprong em in zijne 
wagen waarschijnlijk en dan euh ja, toch rap naar uis gereden. 

Christel:  Ja, ma nu doet ie et wat kalmer aan, kalm genoeg vo jou? 
Jenny:  Op welk gebied? Op autorijden?  
Christel:  Hoop ik ook, ja. Qua optreden, ja.  
Jenny:  Ja, vorig jaar ebben we beslist een vijftigtal optredens, ook omdad ij 

euh, de leeftijd er is ook toch e... 
Christel:  Da horen mannen nie graag e.  
Jenny:  Nee, ma bon, ij euh... Fysisch euh... 
Will:  Oe oud ben ik? 
Luk:  27. 
Jenny:  Ja, fysisch euh vraagt et evenveel nu als vroeger dus euh...  
Will:  Ja, ik treed live op altijd e, puur live med een band dus euh...  
Luk:  Zeg, en hou je j’ aan de 50 of is et moeilijk om de grens te 

verzetten? 
Will:  ’t Is al ne keer  55 geweest ondertussen... 
Jenny:  Nooit nie minder.  
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Will:  Nee, maar euh ik ben 69 en ik begrijp wat ze bedoelt. Ne superman 
bestaat niet dus ik kan morgen iets voorhebben dat euh, dus euh en 
’t leven is al kort en ik heb heel hard gewerkt tot vandaag en euh je 
moet niet te veel ook willen en dus ik voel mij prima op die manier, 
dus euh, ik kan blijven zingen, dus euh ’t is leuk.  

Luk:  Ma je zit ook tussen 2 leuke mannen e. Wouter Deprez rechts van u 
en Will Tura links van u. 

Jenny:  Ja, en Frank dan ook nog .  
Wouter:  Ik vin da ze ’t fantastisch doet, et zou mij nie verwonderen da ze 

vanavond mee op et podium springt en begint mee te zingen. 
Alhoewel, ik eb zien staan op d’ affiche met special act Gigi, dus 
euh...  

Luk:  Ma da ’s geschrapt door Jenny. Eb je der ooit mee geflirt, med et 
idee van ooit een duetje op te nemen  met uw man? 

Jenny:  Nee, nee want dad is opeloos.  
Christel:  Da ’s ook een nummer zeker e?  
Will:  Zo is de titel ontstaan.  
Christel:  Goed, ik bedank jullie allemaal heel hartelijk. Jenny, Wouter 

Deprez, heel veel succes met de nieuwe show. Frank Deboosere, 
onze rots in de branding elke zaterdag. En dan nu Will, nog één 
nummer. In De Straat Waar Jij Woont. Will Tura.  

 
Christel:  Will Tura.  
Luk:  Ier  krijgen we niks meer tussen.  
Christel:  Nee. ’t Is ook bijna gedaan, ’t is bijna 10 uur. Fantastische gasten 

vandaag, allemaal hartelijk bedankt voor de komst. Volgende week 
ook schoon volk. Mike Verdrengh en Kiki Dee, jawel. Een eel goe 
weekend allemaal, daag.  

 

Radio-uitzending van 31 oktober 2009 

Luk:  Voila, we vliegen der weer in euh hier backstage met heel veel 
gasten waaronder Sabine De Vos. Gisteren eb ik jou ontmoet op de 
opening van De Boekenbeurs. Een beetje geslapen?  

Sabine:  Ik ben der toch in geslaagd om een zestal uur te slapen, Luk. 
Luk:  Da ’s heel veel, da ’s een wereldrecord.  

Christel:  6 uur, da ’s waarschijnlijk meer dan jij, Luk. Willy Sommers is ier 
ook aan het oefenen op zijn gitaar en met een heel karig ontbijt hier 
voor zich. Is dat al wat jij eet, beste man, ’s ochtends? 

Willy:  Et is nog vroeg e Christel. Ik euh ik ben pas een uur of 4 geleden 
thuisgekomen van een optreden dus ik eb nu echt nog geen zin om 
te eten. Ik neem een euh lekker warme koffie en een glaasje water.  

Christel:  Zeg, moeten w’ ons ongerust maken, Luk? Piet Huysentruyt is er 
nog niet. 

Luk:  Ja ma Leki is er en Leki eet gezond, want ze eet zomaar 3 
mandarijntjes tezelfdertijd. Heb je de Heilige Sint al ontmoet? 

Leki:  Nee, nog nie ma euh ja, gezond leven e da ’s euh..  
Luk:  Een noodzaak. 
Christel:  We gaan der aan beginnen, Luk. Piet zal wel komen zeker? Hoop ik 

toch.  
Luk:  Ja een zeer goedemorgen, Christel. Was et druk op de autostrade 

voor jou?  
Christel:  Ik von et behoorlijk druk ma ’t is ook vakantie e.  
Luk:  Is ’t waar? Ah ja, ’t is juust.  
Christel:  Kijk ’s aan, we zijn hier al weer. Et lijkt alsof we gisteren hier nog 

zaten. W’ ebben fantastische gasten meegebracht vandaag. ’t Is 
Boekenbeurs, De Boekenbeurs begint vandaag, dat weet je allicht. 
W’ ebben heel wat mensen die een boek geschreven hebben. Onder 
meer Sabine De Vos en Piet Huysentruyt en senator Pol Van Den 
Driessche komt ook, eeft een euh schitterende thriller geschreven 
Moord In De Senaat. Leuke muziek ook. 

Luk:  Willy Sommers, ongelooflijk. 
Christel:  Willy Sommers, hebben we daarnet al gehoord aan z’n karig ontbijt. 

Leki is er en een internationale vedette Kiki Dee. Een goeiemorgen 
allemaal en welkom.  

 
Luk:  It’s in my face. OMC en How Bizar. En ja, tijd vo de eerste gast e. 

Ij  is broer, zoon, buurman, man, vader, professor, tuinman, 
schrijver, zanger, chauffeur, politicus en ook soms in z’n vrije tijd 
kok. Het fenomeen, Piet Huysentruyt. Kijk ‘s, we gaan even een 
korte enquête doen. Wie heeft thuis een boek van Piet Huysentruyt? 
Waar zijn de handen? Voila, 95 procent, Piet. Proficiat. Doet u da 
nog iets?  

Piet:  Euh, der kan toch nog wel wa bij denk ik.  
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Luk:  Kijk, de commerçant is daar weer. Zeg, Piet, nieuwe Boekenbeurs 
en dan is er altijd een nieuw boek, van Piet Huysentruyt.  

Piet:  Ja SOS Piet 3 en ik moe zeggen dat euh... Goh, ze zijn allemaal goe, 
ma dit is toch wel de beste van de 3. 

Christel:  Da hadden we nie anders verwacht. Zeg, maar der wordt zoveel 
gesproken en geschreven over koken, er zijn ontelbare 
televisieprogramma’s. Kunnen we ’t nu nog altijd niet, Piet? 

Piet:  Euh, goh we kunnen et wel ma der zijn bepaalde dingen da we nog 
altijd niet kunnen.  

Christel:  De basis eigenlijk? 
Piet:  De basis. En dad is eigenlijk ’t belangrijkste. Ik denk da door de 

jaren heen is ’t euh, is da altijd vergeten geweest oe da je gewoon 
een gebraad kieken moe bakken of ne worst die nie openspat. En oe 
simpel da ’t ook is, ik em da gat gevonden en en ik doe dad ook. Ik 
ben nie beschaamd om als grote chef een gebraden kieken in mijn 
boek te zetten of ne worst die openspat.  

Christel:  Ma oe kom ‘t dat we dat nie meer kunnen? Wordt da dan nie meer 
doorgegeven van moeder op dochter?  

Piet:  Euh, voila, ik zou bijna zeggen, kijk naar uzelf, weet je het zelf hoe 
je een kotelet van uw mama geleerd hebt te bakken, dus euh... 

Luk:  Piet, hou het kuis, hou het hoffelijk. 
Piet:  Ja ma ‘k zie ’t aan u ogen da je ‘t... 
Christel:  Ik kan mayonaise maken, da vind ik al euh... al fantastisch. 
Piet:  Voila, mayonaise, ik eb u da verleden jaar geleerd dus ’t is nie van 

je mama.  
Luk:  Zeg Piet oké, we zitten ier precies in een TerZake moment. 
Piet:  Nee. 
Luk:  Zeg, heb je nog voer tot 2040? ‘k Bedoel euh... 
Piet:  Tot 2040, dan ben ik euh... 
Luk:  85, we hebben et uitgerekend. 
Piet:  Dank u, Luk. Euh nee, ma ik denk da we, nog zeker mè SOS Piet 

een eindje kunnen doorgaan want euh.. 
Luk:  Oeveel nummers? 27? 
Piet:  Euh nee, ik denk 10 nummers, ja ja, zeker weten. Dan zal alles er 

geweest zijn. 
Christel:  Je begint zo wel een beetje een merk op jezelf te worden e. Goedele 

Liekens pikt een titel van jou. SOS Seks. Ik heb hier da nieuwe 
boek van Pol Van den Driessche, daar sta jij ook in e? 

Piet:  Ook al? 

Christel:  Ebt g’ em nog nie gelezen? Pagina 171, wat hebben we de voorbije 
uren geleerd? vroeg hij. Heb jij misschien trek in een hapje? Hij 
dacht aan de klassieke slotvraag van televisiekok Piet, nadat ie 
stuntelende keukenpieten heeft geholpen.  

Luk:  Is het een reden om het boek niet te kopen, Piet? 
Piet:  Kijk als iemand u parodieert, of iemand u nadoet, da wil zeggen da 

je iets verwezenlijkt ebt en da je ook belangrijk zijt zeker? Ik ben 
blij da de mensen da nadoen euh qua... 

Luk:  Het mooiste compliment e? 
Piet:  Dad is het mooiste compliment, voila. 
Luk:  Zeg Piet, er zit ook een soort kritische geest in jou, een soort 

criticus. Kijk jij naar de andere kookprogramma’s op de andere 
zenders? 

Piet:  Euh dat doe ik. 
Luk:  Kun je ’s een quotatie geven op 10 voor de Beste Hobbykok op 

VTM? 
Piet:  Ja, ma daar ga ik nie euh... U vraag was kijk jij ook en kijk jij 

kritisch? Ja, ik kijk kritisch. 
Luk:  Ma zeg je dan van godverdikke zeg, z’ èn da vergeten of dadde? 
Piet:  Euh, voila de vraag was al afgesloten, ik em et antwoord gegeven. 

Ik euh bekijk da kritisch om enkel mijn ding nog beter te doen. En 
euh ik zie veel programma’s, ik ga niets specifieks noemen, waar da 
’k in mijn eigen zeg van goh goh goh. 

Luk:  Plat Préféré op Canvas? Mooi programma? 
Piet:  Topprogramma.  
Luk:  En komen Eten op VT4 dagelijks? 
Piet:  Top.  
Luk:  Zeg, alle zenders hebben een kookprogramma Christel, alleen Eén 

niet.  
Christel:  Ik voel me nie geroepen. 
Piet:  Euh ja, ik zal ier ook kritisch zijn, ik vin da euh een zender die 

gesponsord wordt door de staat, door ons eigen geld op z’n minst 
mag een kookprogramma hebben. 

Luk:  Ah, wie zouden we uit bekend Vlaanderen een kookprogramma 
laten presenteren op Eén? Wie zou daar goed voor zijn denk je? 
Plakt er ‘s een naam op? 

Piet:  Ja, ‘k zie maar één... 
Luk:  Bavo Claes? De comeback van Bavo Claes? 
Piet:  Euh, goh, wie zou ter da kunnen?  
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Luk:  Moeilijke vraag e? 
Piet:  ‘k Hem ier al Sabine De Vos zien zitten dus da zou wel goe zijn. 
Christel:  Ja die is volgens mij wel... 
Piet:  Voila, we zijn ’t al direct eens. 
Christel:  Zeg Piet, jij maakt ook heel wat mee e. Mensen kunnen soms hele 

rare dingen doen. W’ ebben een paar memorabele momenten uit 
jouw televisieprogramma’s. 
(fragment)  

Christel:  Ja de keuken, een gevaarlijke plaats Piet. 
Piet:  Euh da was ne barbecue. Ik weet nog eel goed hoe da ’t was. Euh ik 

stond er eigenlijk versteld van dat dit nog kan gebeuren, da je 
eigenlijk nog zoiets doet. Want stel dat er daar kinderen bijstaan, 
dad is euh een ramp eigenlijk. Euh, iedereen zei mij Piet, da was 
toch gespeeld? Zoiets kun je nie spelen, echt waar, ik wist da ’t ging 
gebeuren ma dat em zo euh alé, zo alé, ’t was precies een euh de 
normaalste zaak van de wereld dat em alcohol van 40 graden op nen 
barbecue smijt om te flamberen.  

Luk:  J’ ebt daar veel erger voorkomen e. W’ ebben nog een magisch 
fragment.  

Christel:  Ja hier ben je op je best vind ik.  
(fragment waarin Piet gebroken Engels praat)  

Christel:  Zeg, was da nu gespeeld? 
Piet:  Goh gespeeld. Oe marcheert zoiets? Euh zo’n opname en mijne 

ploeg weet da, regisseur Frank... Ik wil dat da vooruit gaa en ik moe 
in mijne drive blijven. Dus ge zoekt achter u woorden en ge zegt 
verdomme, ‘k ga der ne West-Vlaming deureslaan, da ’k gewoon 
door kan doen en den eerste zin da ’k zo zeg eigenlijk... Want ‘k kan 
eigenlijk Engels genoeg, sla ’k er zo enen tussen en euh ik zie in de 
regiestoel met de productie, ik zie ze plat gaan van ‘t lachen. En dan 
komt de showman in mij boven en dan zeg ik, hup.  

Christel:  Ja, hilarische televisie. 
Luk:  Misschien een idee voor een nieuwe reeks. Zeg, Piet, w’ ebben nog 

een opdracht voor jou en niet van de  minste. 
Christel:  Jij staat erom bekend da je van alles iets kan maken e. W’ ebben ier 

gewoon ’s even... We hadden nie veel in huis, w’ ebben ier gewoon 
een aantal dingen... 

Luk:  Je moet gewoon iets maken met een Mars, een courgette, ik eb ook 
nog chips mee, ik eb ook nog ananas mee.  

Christel:  Wa zit er ier nog in? Witloof, er zit een paprika in, jouw kruiden 
hebben we meegebracht een Leowafel en nog een mandarijntje. Dus 
jij mag nu naar de keuken met dit en wij hopen da jij tegen 9 uur... 

Piet:  Z’ adden nochtans beloofd da ’k niets moest koken e.  
Luk:  Ma ik ga mee in de keuken en dan kunnen we een beetje verkapt 

Engels praten.  
Piet:  ’t Is congé en ze doen mij toch weer koken e zeg.  
Luk:  Kijk en ondertussen gaa Christel naar een mooie Vlaamse zanger en 

wij gaan naar de keuken. Ja ’t is waar, wa denk je?  
Christel:  Daar is de keuken, Piet. Voila, da kan jij toch wel zeker? Jouw 

carrière is zo lang. Alé, ij eeft er geen goesting in e? We moeten ‘m 
een schop onder z’n achterste geven denk ik.  

Luk:  Dames en heren, Piet Huysentruyt ontmoet Willy Sommers. Wa wil 
je vragen aan Willy?  

Piet:  Et is precies weer TV6 da je bezig zijt.  
Luk:  Alé, Christel, neem et maar over jij. 
Christel:  Voila, nog iemand hier. Ik denk da z’n carrière nog langer is dan die 

van Piet Huysentruyt. Begonnen in de jaren 60, eind jaren 60. Eerste 
single in 1971. Een daverend applaus voor Willy Sommers.  

 
Christel:  Willy Sommers, die verandert ook niks zei Sabine De Vos hier net 

naast me en da ’s waar e, Willy? Nog altijd helemaal afgetraind, je 
ziet er fantastisch uit en je doet dat nog altijd met evenveel plezier. 

Willy:  Euh ja, ik treed veel op uiteraard en euh ik verzorg mijn conditie, ik 
speel wat euh tennis. 

Christel:  ’t Is er aan te zien. 
Luk:  En de crème? En de crèmepjes? Gebruik je dagcrème, nachtcrème 

Willy? 
Willy:  Euh, nie echt zo, nee nie echt.  
Christel:  Jij bent niet veranderd, ma zij eigenlijk ook niet e. Ik herinner mij 

haar als tv-omroepster. Gitzwarte haren, altijd een fijne decolleté, 
euh rode lippen en ze ziet er nog altijd hetzelfde uit, Sabine De Vos. 
Zelfs de zwarte haren, Sabine.  

Sabine:  Da’s altijd leuk om de dag met een compliment te beginnen. 
Christel:  Zeg, is da nog puur natuur meisje? 
Sabine:  ‘k Ga de Bond Zonder Naam achterna: begin de dag met een 

compliment.  
Christel:  Ma is da nog puur natuur, die haren van jou? 
Sabine:  Oh, ik verf mijn haar al van toen ik 17 was. 
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Christel:  Voila, ’t is een geruststelling.  
Sabine:  Mijn puberteit heeft mij al grijs gemaakt. 
Luk:  Zeg maar was jij dan origineel een blondine? 
Sabine:  Nee nee, et is bijna mijn echte kleur, ma mocht ik et niet verven dan 

is et toch peper en zout kleur en euh op mijn bijzonder jeugdige 
leeftijd vin ik da toch nog een beetje te vroeg. 

Christel:  J’ ebt een boek geschreven Sabine. 23 Augustus is jouw eerste 
roman voor volwassenen. Et gaat over een jonge vrouw, een 
kankerpatiënte die op haar sterfbed ligt en die terugkijkt op haar 
leven. Euh het klinkt allemaal een beetje melodramatisch, ma dad is 
et eigenlijk niet. Ma denken nu niet heel veel mensen van dat is een 
autobiografisch boek, want j’ ebt  zelf ook in die situatie gezeten e?  

Sabine:  Da ’s altijd inderdaad de eerste vraag die ze me stellen, van is het 
autobiografisch? Nee, totaal niet. ’t Is echt een literaire roman en et 
feit dat de vrouw sterft aan kanker is eigenlijk heel irrelevant in et 
verhaal. Da wordt ook helemaal nie dieper op ingegaan of zo. Da ’s 
gewoon een fait-divers. Et is de reden waarom ze sterft maar het had 
even goed iets anders kunnen zijn, ma ik moest iemand hebben die 
ik natuurlijk wel in die situatie kon brengen. En dan eb ik met een 
euh dokter gepraat zo van wat kan er nu allemaal fout gaan met de 
mens dat hij op z’n 41 doodgaat? En dan hebben we de 
hartinfarcten, de hersentumoren allemaal overlopen ma dan ben je 
onmiddellijk dood en da kon ik nie gebruiken in mijn boek. 

Christel:  Nee nee, ma je hebt wel dat verleden. Je bent ook kankerpatiënte 
geweest. Dat moet jou toch geholpen hebben om de emoties in dit 
boek te beschrijven? 

Sabine:  Nee, nogmaals et is eigenlijk niet echt belangrijk in et boek euh 
want de vrouw sterft en ik leef nog. Dat lijkt mij al een heel groot 
verschil, euh ma natuurlijk de helft van et boek speelt zich af rond 
haar ziekenhuisbed en euh ik ken ziekenhuisbedden wel vrij goed en 
dan nog minder van mijzelf dan in een verleden met mijn moeder. 
Dus ik weet, ik ken die sfeer, ik weet wie daar rondloopt. Ik euh ik 
heb daar een groot deel van mijn jeugd doorgebracht dus ik euh 
denk dat dat dan nog eerder mij geholpen heeft om mij in die sfeer 
in te leven dan mijn eigen verleden. 

Christel:  Ken je ook zo’n verpleegster als Jeanne in het boek? 
Sabine:  Oh ik ken ongelooflijke dokters en verpleegsters, echt waar. Euh die 

mensen zijn goud waard, die zijn echt goud waard. En die werken zo 

hard euh en die maken... Die kunnen hun patiënt echt naast de 
pillerijen echt weer gezond maken, daar ben ik van overtuigd. 

Luk:  Zeg, Sabine, wie wil je dat je boek leest? Want et is geen zonnige 
zomerroman e? ’t Is geen happy boek e? 

Sabine:  Nee en dat vinden mensen die het dan lezen vaak heel erg niet bij 
mij passen, ma da vind ik dan alleen maar een compliment moet ik 
zeggen. Maar et gekke is, veel mensen hebben het totnogtoe echt 
gelezen, want et loopt wel echt lekker, maar die zeggen dan allemaal 
andere dingen. Die komen mij zeggen van ’t is een boek over 
moederliefde. Ja dat zit er in. Et is een boek over pure vriendschap 
en de kracht van vriendschap. Ja da zit er ook in. Et is een boek over 
doodgaan. Ja da zit er ook in. Et is een boek over mishandeling 
binnen een huwelijk. Ja, da zit er ook in. Dus ik merk dat iedereen 
die het leest der iets uithaalt voor zichzelf. Dus ik vind het heel 
moeilijk om te zeggen ja voor wie? Ik denk iedereen haalt er wel 
iets uit. 

Luk:  En dan is de missie gelukt e, als iedereen er zijn emotie kan 
uithalen?  

Sabine:  Het mooie is, je schrijft het met een bepaalde... Ja, je bent maar 
bezig in dat boek, je zit daar echt in begraven en dan laat je dat los 
en dan begint dat een eigen leven te leiden en eb je ’t zo niet meer 
onder controle en dad is zo leuk, dat ik nu al de reacties begin 
binnen te krijgen die ’k er zelf nie eens in vermoed had.  

Christel:  Ik eb et even geteld. Et boek telt 224 bladzijden, je hebt er 3 jaar 
aan gewerkt, dad is dus 0,2 bladzijden per dag, ongeveer 6 regels 
per dag.  

Luk:  Christel rekent dad allemaal uit e. 
Sabine:  Ah ja? Ja, nee goh ’t is jammer ma ’t eeft puur en alleen met 

tijdsgebrek te maken. Ja, dus ik eb mij nu voorgenomen voor et 
volgende boek om et echt in mijn agenda 2 dagen per week gewoon 
door te strepen. Let op, ‘k had da bij dit ook geprobeerd, maar et is 
zo... Schrijven is zo nog altijd iets dat mensen denken van doe da ’s 
achter u uren zo, ma da je niet beschikbaar bent omda je thuis dan 
nog aan het schrijven bent, dad is toch heel moeilijk altijd te 
verdedigen. Dus van ik kan nie komen of ik kan dit of dit niet doen, 
want ik ben aan et schrijven. Ja, schrijven zo... 

Luk:  Ma je bent toch al met een tweede boek bezig dus euh dat lijkt jouw 
nieuwe carrière. 

Sabine:  De achtste ondertussen. 
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Luk:  Nee nee, ma je tweede volwassenenroman dan.  
Sabine:  Oh nee nee, ik vin, dit bleek ineens een boek voor volwassenen te 

zijn, dad is echt niet voor euh... 
Luk:  ’t Was niet met voorbedachten rade van ik ga nu een echt 

grotemensboek schrijven, dat was niet de bedoeling? Dat kwam 
gaandeweg? 

Sabine:  Goh, ik kijk ook nie zo in grote en kleine mensen ma dit is echt geen 
boek voor kleine mensen, daarvoor is et toch een beetje, qua 
thematiek een beetje te moeilijk denk ik. Maar nee nee, ik heb nog 
een heel leuk project voor echt peutertjes waar ik al vergevorderd 
mee ben.  

Luk:  Ook voor Vlaamse zangers een boek? 
Sabine:  Euh dad is euh... Ik moet al koken heb ik gehoord. 
Luk:  Ja Piet Huysentruyt wil namelijk dat...  
Sabine:  Ik vind dat Willy Sommers Tien Om Te Zien opnieuw moet 

presenteren, dat vind ik. 
Luk:  Voila, iedereen is zo lief voor mekaar. Zeg Christel, ik ga even naar 

de keuken, mag dat? 
Christel:  Ja wa ga je daar doen, ’s kijken oe... 
Luk:  Piet is bezig met een paar gekke ingrediënten. Piet, vertel ‘s, wat 

heb je ondertussen allemaal gedaan? 
Piet:  Ik euh ben nog altijd aan ’t nadenken, ma ’t gaa goe zijn, Luk.  
Luk:  Wat heb je nu gedaan? Je hebt euh witloof gesneden, der zit een 

paprika in.. 
Piet:  Witloof, paprika, g’ ebt gezegd ge moet mè alles iets doen e? 

Witloof, paprika, ananas, courgetten, Mars, mandarijntjes. Voila, en 
da ga ’k nu in een zouten pannenkoek rollen sè, in euh fajita’s, weet 
wel.  

Luk:  Ziet er allemaal goed uit Christel, we komen straks terug. 
Christel:  Kan jij koken, Sabine? 
Sabine:  Ik ben een hobbykok in de zin van ’t is van moeten, want der moet 

elke avond als je kinderen hebt toch voedzaam eten op tafel staan 
maar et is alweer, een stopwoordje e, een beetje tijdsgebrek want ik 
zou et wel echt beter willen kunnen. Dus als Piet voorstelt voor een 
kookprogramma dan wil ik zo wel in plaats van de blondine die der 
dan naast staan en euh wat moet ik nu doen, Piet zal et dan ’s een 
zwarte zijn die der naast staat. 

Christel:  En jij Willy? 

Willy:  Euh, nee ik kook nooit. Ik eb euh lang bij mijn moeder gewoond, tot 
mijn 32 jaar en dan thuis altijd goed verzorgd en euh... Het enige 
wat ik wel kan is waarschijnlijk de soep opwarmen en euh een 
omeletje bakken, da zou ’k ook wel kunnen ja.  

Christel:  Alé, jij bent zo’n verwend jochie eigenlijk?  
Sabine:  Emancipatie? Ja nee?  
Christel:  Zeg Luk en smaakt het een beetje, heb j’ al  geproefd? 
Luk:  Wel euh Piet, hij is een fenomeen, echt waar. Ij  maakt van niets iets 

en ij  rolt da nu in deeg en we gaan nu proeven. Piet, komt dat in 
SOS Piet 4?  

Piet:  Euh ik denk et nie. Ik ben al blij da ’t koken voor de radio is, da den 
televisie nie aan te pas komt. Wacht wacht wacht wacht. 

Luk:  En ga je zelf proeven nu? 
Piet:  Nee nee, gij.  
Luk:  In et handje, moe ‘k da in et handje houden? 
Piet:  In et handje.  
Christel:  Weet je wat Piet, g’ ebt ... 
Luk:  Ik ga even proeven. Ma prachtig e, da is dus zuur, zoet, alle 

mogelijke smaken. 
Piet:  G’ èt gezegd alles moet erin. Er zit dus mandarijntjes in, euh wat 

zeer goed samengaat mè groentjes, dus witloof, courgettes, paprika, 
‘k Eb er een beetjen komijn in gedaan euh, jammer genoeg waren de 
Piet Huysentruytkruiden viskruiden, Luk. 

Luk:  Dad is dan 1000 euro naa de VRT nu.  
Piet:  Ja zeer goed. Euh en dan eb ik euh, g’ ebt gezegd der moet Mars in, 

en a je eigenlijk mandarijntjessap mengt mè chocolade krijgde 
eigenlijk een zeer goeie saus. 

Christel:  Luk, Luk, breng et even mee naa hier, ik wil et ook even zien.   
 
Luk:  Aan onze tafel, Sabine De Vos, Willy Sommers en nog altijd de 

heerlijke Piet Huysentruyt. Willy, oe zag je week eruit? 
Willy:  Euh mijn week is vrij druk geweest, ik eb euh deze week een euh 

dinsdagavond opgetreden in Tienen, woensdagavond ook in Tienen, 
donderdagavond ben ik gaan tennissen, gisterenavond ben ik gaan 
repeteren met een harmonie waar ik euh... 

Luk:  Stop. Heb je nog tijd voor je geliefde? 
Willy:  Ja, et was gisteren knuffeldag e, ik eb gisteren enorm veel 

geknuffeld.  
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Luk:  Heb je dat in de praktijk omgezet? Oe doe je da dan? Kun je da 
even voordoen hoe jij je geliefde knuffelt met Sabine De Vos? Hoe 
doe je zo? Kijk ’s aan, da ’s heel mooi knuffelen. Oelalala. Zeg 
Willy, in de boekenwinkels en ook op de boekenbeurs eeft bijna 
elke Vlaamse zanger bijna nen bio. Jo Vally, Will Tura, Rocco 
Granata en wie ontbreekt er nog, Piet? 

Piet:  Is ’t waar Willy, ontbreekte? Nee toch? 
Willy:  Ja, maar ik eb nog tijd. ‘k Ben nog jong. 
Christel:  Ja ma je hebt zo’n lange carrière achter de rug al e.  
Willy:  In 2011 vier ik 40 jaar carrière.  
Luk:  Je wacht heel commercieel en doelbewust? Da ’s slim.  
Willy:  Voila.  Na 40 jaar heb ik wel wat te zeggen.  
Christel:  Zijn de plannen der om een boek te schrijven? 
Willy:  De plannen zijn er, inderdaad.  
Christel:  Wel enfin, wij dachten we gaan Willy een beetje helpen want zo’n 

boek schrijven lijkt mij nu nie zo makkelijk, waar moet je beginnen? 
Dus wij dachten welke dingen moeten der zeker in da boek van 
Willy staan? W’ ebben een aantal mensen opgebeld die jou nauw 
aan et hart liggen, die jou heel goed kennen en zij vertellen een 
aantal dingen die der volgens hen in moeten. 

Luk:  En over jouw drugsverleden vooral e Willy. Jouw drank- en jouw 
drugsverleden. Alles komt boven e. Jouw braaf imago is weg.  

Christel:  Ja, we beginnen met Pat Vermeersch, dad is de man die jou ontdekt 
heeft en die vertelt over een concert da nie zo goed is afgelopen.  
(fragment)  

Luk:  Ja zo kennen we Willy e? Diep in de ogen kijken en et lief afpakken 
van een leuke Italiaan. Willy, hoe durf je? 

Willy:  Ik heb da lief nie afgepakt, da meisje was zo enthousiast en vurig 
en... 

Luk:  Da is jouw uitleg.  
Willy:  ’t Was ook zo en ja Siciliaans bloed, dad is temperamentsvol e.  
Luk:  Ma zouden zo’n passages in jouw bio kunnen? Zo’n beetje de 

kroon ontbloot van Willy Sommers? 
Willy:  Ja, uiteraard e. 
Luk:  De duizenden vrouwen die je hebt gehad, e, Piet, j’ ebt  ze geteld e? 
Piet:  Ge moet geen woorden in mijne mond leggen e.  
Christel:  1000 vrouwen, da ’s Van Rossem e, die eeft daar een boek over 

geschreven. Ma jij was wel erg in trek bij vrouwen e?  

Willy:  Wel euh, ik ben begonnen als... Ja, ik was 17, 18 jaar en ik werd 
zo’n beetje via de media gebombardeerd tot tieneridool en euh ja ik 
eb daar op ingespeeld.  

Luk:  J’  ebt er van misbruik gemaakt Willy zeg et.  
Willy:  Nee nee, ik eb gewoon meegegaan in de sfeer die rond mij 

gecreëerd werd een beetje.  
Christel:  Ma hoe ver gingen meisjes om dicht bij jou te zijn? Oe ver gingen 

ze? Wa deden ze allemaal?  
Willy:  Euh toen ik bij mijn ouders nog woonde, in Vlesembeek, toen 

kwamen de meisjes kamperen voor de deur. Er was een groot 
weiland voor de deur en daar kwamen zij met een tent en euh ze 
bleven daar heel de dag zitten... 

Luk:  En dat was in de jaren 60. Piet, jij bent nu de Willy Sommers van 
Vlaanderen oe dan ook met jouw populariteit. Zijn der ook mensen 
die kamperen voor jouw huis? 

Piet:  G’ overvalt mij nu weer e mè al u... Ge zijt toch wel... 
Luk:  We maken gewoon de vergelijking. Piet weet et niet. 
Christel:  Die man is nog nie wakker, laat die nu efkes gerust Luk. Je sport 

heel veel, je tennist heel veel, al 20 jaar met dezelfde partner e? En 
die vindt, hij vindt dat jouw tennisgewoonten toch ook in ’t boek 
moeten... 
(fragment)  

Luk:  Conclusie: Willy Sommers is een vrouw. Zeg, van je vrienden moe 
je ’t ebben e.  

Christel:  zeg, ma jij bent zo ijdel Willy, ‘k bedoel jij combineert al jouw 
kleren, jij gaat echt naar de kast en kijkt  van dat en dat doe ik aan. 

Willy:  Ja, absoluut. 
Christel:  Da ’s echt bestudeerd? 
Willy:  Ja ja.  
Luk:  En epileer je ook overal Willy? 
Willy:  Ja, mijn borsthaar. 
Luk:  Ah, dat komt ook in jouw boek. Heb je eigenlijk al een titel voor je 

boek? 
Willy:  Oh nee, nog nie over nagedacht. 
Sabine:  SOS Willy.  
Luk:  Piet, geef ’s een titel aan het boek van Willy. 
Piet:  Ja, iedereen doet tegenwoordig SOS dus... Ma Willy hoeft gene SOS 

want ij ziet er prachtig uit, echt waar. 
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Christel:  Ja en ij  mag z’n kunstje ook tonen. Vandaag mag iedereen z’n 
kunstje tonen.  

Luk:  Piet, wat is uw favoriet nummer van Willy Sommers? 
Piet:  Ja wa denkte? Zeven Anjers, Zeven Rozen.  
Willy:  1971.  
Christel:  Mmm, je hebt de gitaar al rond jouw nek, euh het kunstje van Willy 

Sommers, gitaar spelen, hier live in En Nu Serieus. Willy Sommers.  
 
Christel:  Ondertussen is er ier een andere zangeres bij komen zitten. En da ’s 

Leki. Ken jij dat nummer nog?  
Leki:  Ja tuurlijk. 
Christel:  Is ’t waar? Da ’s toch van ver voor jouw tijd?  
Leki:  Ja en dan? Tuurlijk kennen we da. Da ’s ne klassieker.  
Luk:  Zeg Leki, waarom ga je da nie coveren? In bijvoorbeeld, Seven 

Things, Seven Roses? 
Leki:  Ja voila, ge geef mij een idee, wie weet?  
Christel:  Voor de volgende CD want jouw nieuwe CD is nu klaar 

ondertussen.  
Leki:  Ja ja, sinds gisteren in de winkel.  
Christel:  En? Hard gewerkt? 
Leki:  Ja toch wel, ij is al een tijdje klaar dus ik ben heel erg blij dat em 

eindelijk uitkomt.  
Christel:  Ah, en oe kom ‘t dat et zo lang geduurd eeft? 
Leki:  Platenfirma’s e. En eigenlijk omdat een eerste single in 

verschillende landen is gereleased en ze wilden eigenlijk wat 
afwachten en zien van oké gaan we ’t in al die landen tegelijkertijd 
releasen of toch eerst in België. Uiteindelijk  is et et laatste 
geworden. 

Luk:  En is et een andere Leki die we ontdekken op de nieuwe CD of is et 
dezelfde, eigentijdse... 

Leki:  Nee ’t is een andere. Ja ja, ik verander graag, sowieso als je 4 
albums... Et blijft toch altijd gelinkt aan RnB, maar euh maar nu ben 
ik een beetje verschoven in de tijdslijn en ben ik mij gaan inspireren 
door de RnB uit de jaren 60.  

Christel:  Zeg, en je bent weer op stap met jouw madammen, met de Sweet 
Mints. 

Luk:  Willy, wat vind jij van de madammen van Leki? De 
achtergrondzangeressen? 

Willy:  Ze zijn allemaal even mooi.  

Luk:  Was je nog maar 18 e? 
Willy:  Oh, da komt zeker in mijn boek.  
Christel:  Is da nu anders Leki om zo met vrouwen op stap te gaan? 
Leki:  Ja, want ik eb dan een band die alleen uit mannen bestaa, ik eb der 2 

van meegenomen, Peter en Bert ma ja, zo wa meer oestrogeen op et 
podium da doe toch wel... 

Luk:  Ik ben daar wel voor. Willy, jij bent daar ook voor? 
Willy:  Absoluut. Het oog moet ook wat hebben e? 
Christel:  Ja, ma da kan ook wel voor slechte dagen zorgen e? Dat oestrogeen 

van de vrouwen? 
Leki:  Tot nu toe valt dad allemaal goed mee en ja, we zijn geen al te 

lastige madammen, zelfs in bepaalde periodes, nee da loopt allemaal 
goed. 

Christel:  Alé, dan is ’t goed. Zeg, ma jij doet van alles, jij bent zangeres ma 
je presenteert ook op de radio, binnenkort zien we jou op televisie 
ook, op 2be. Versnipper jij je talent nie te veel?  

Leki:  Is da zo? 
Christel:  ‘k Weet et nie... 
Leki:  Ik eb wel gemerkt afgelopen zomer heb ik et heel erg druk had ook 

nog met Hit The Road en zo der bij dat et wa veel begon te worden 
en uiteindelijk... Ja dan geraak je zo vermoeid da je nie meer altijd 
even vrolijk bent en da vind ik dan spijtig dus ‘k ga wel een aantal 
dingen laten vallen, ja tv doe ik nog en daar stop ik op ’t einde van ’t 
jaar mee. 

Christel:  En de radio, blijf je dat doen? 
Leki:  Ja de radio blijf ik nog doen ja, da vind ik zo leuk. 
Christel:  J’ ebt zo’n raar taaltje e op de radio? Ja, j’ ebt  een heel raar taaltje.  

(fragmenten) 
Luk:  Leki, ik weet wat je probleem is, je had zo graag in New York 

gewoond.  
Christel:  Zeg, ’t is bijna 9 uur, we moeten nog echt een nummer van jou 

horen. ‘k Ben heel erg benieuwd en ik weet Willy, jij hebt heimwee 
naar Tien Om Te Zien e? Da von jij een fantastische tijd e? 

Willy:  Ja, Tien Om Te Zien. 
Christel:  Die artiesten aankondigen en dat soort dingen, jij deed dat ook 

geweldig. Kan jij deze schone madam ’s aankondigen? 
Luk:  Ma in ’t Engels e Willy.  
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Christel:  Een hele goeiemorgen, zaterdagochtend, net iets na 9 uur 
ondertussen. Onze pistolets, die zijn op. Wij zijn al aan de 
pannenkoeken begonnen. Ik ben ier nog bezig aan de pannenkoek 
die Piet Huysentruyt hier daarnet bereid heeft. Een pannenkoek met 
paprika, met witloof en met Mars en et smaakte echt geweldig. Luk, 
eb jij backstage eigenlijk al iedereen iets aangeboden?  

Luk:  Ja ik zie fantastische fenomenen. Pol Van Den Driessche staat ier 
gewoon op zijn hoofd. Een zware nacht gehad? 

Pol:  Toch een openingsfeestje van de boekenbeurs en dad eeft zo wel 
z’n tijd gekost.  

Luk:  Ja iedereen zat op de boekenbeurs, alleen Mike Verdrengh die heeft 
dat aan zich laten voorbij gaan denk ik dan. 

Mike:  De Boekenbeurs? Zeer zeker, ik euh wanneer is et, volgend jaar? 
Luk:  Nee nee, et begint vandaag.  
Mike:  Ah innige deelneming. 
Christel:  Dus Pol Van Den Driessche en Mike Verdrengh die zijn er nog 

vandaag, maar ook nog natuurlijk Willy Sommers, Leki en de enige 
echte Kiki Dee. Goeiemorgen.  

 
Christel:  ’t Zijn inderdaad geen witte raven, de mensen die nog geen boek 

hebben geschreven, zelfs Frank Deboosere heeft zich daar aan 
bezondigd. De biografie van Frank Deboosere. 

Frank:  Nee, ’t is nie de biografie van Frank Deboosere, ’t is nie zijn eerste 
boek, ’t is zijn derde al en ja, ’t is leuk, ’t gaat goed, ’t gaat dus over 
et weer. Maar euh nee nee, et loopt heel goed en morgen moet ik 
euh naar De Boekenbeurs, moet ik euh de handtekeningen en alles 
gaan zetten.  

Christel:  En de flauwe grapjes van de mensen, die moet je erbij nemen? 
Frank:  Wel ja, voor veel mensen is da zo’n beetje BV-kijken, dan komen ze 

zo langs, zo 2, 3 keren langs en dan ja da boek, dan willen ze da 
boek nie kopen en dan komen ze met één of ander papiertje en moe 
je daar één of andere kriebel opzetten of zo. 

Christel:  En wa zeg je dan? Ah nee e. 
Frank:  Jawel, da doe je dan wel, maar alé, dames en heren van De 

Boekenbeurs morgennamiddag, gelieve da dus nie te doen.  
Luk:  Zeg Frank, wat is et gekste lichaamsdeel waar je een handtekening 

hebt moeten op zetten?  
Frank:  Goh da zijn al buiken en billen en alles. 
Luk:  Da ’s erger dan Piet Huysentruyt eigenlijk? 

Frank:  Ja nee, ma, alé ja, bij jonge mensen en alles durft da inderdaad wel 
’s te gebeuren.  

Christel:  En dan voel jij je een beetje een idool?  
Frank:  Nee want dan denk ik van goh is dat nu echt nodig?  
Christel:  Doe je dat dan? 
Frank:  Het zijn mooie buiken.  
Luk:  Ook mooi weer hoop ik?  

(weerpraatje)  
Christel:  Dad is dan typisch herfstweer e, daar moeten we eigenlijk nie over 

klagen e? 
Frank:  Nee nee, want j’ ebt mensen die daar dan moeilijk over doen. 
Luk:  Ja, ik wil daar wel moeilijk over doen want ik vind et wel erg da jij, 

de grote Frank Deboosere, dat weertype nie kunt tegenhouden. Ik 
dacht die Deboosere heeft een rechtstreekse lijn met God. 

Frank:  Ik weet et, wel ik eb dus een rechtstreekse lijn mè Pientje daarboven 
maar hij neemt nie meer op, den deugniet.  

Luk:  Frank, ik ben echt ontgoocheld, ik hoop dat er niemand komt naar 
jouw stand straks.  

Frank:  We zullen ons best doen en als je last hebt van depressies en ja daar 
heb ik dus de volgende dagen last van, daar is dus niets aan te doen.  

Christel:  Zeg en oe is ’t mè Frank De Winne?  
Frank:  Mè Frank De Winne is ’t dus eel goed, die is daar dus de grote baas. 

En wa weinig mensen trouwens weten, morgen is een hoogdag voor 
België e, voor Vlaanderen want we maken veel tamtam over de 
Amerikanen die een nieuw raket hebben. Wel, morgen en ik denk da 
niemand ier in de zaal da zal weten, en thuis misschien ook nie, 
morgen wordt er een Belgische satelliet gelanceerd. 

Luk:  Vanuit jouw tuin? 
Frank:  Nee nee, ’t is vanuit Rusland en dus daar wordt vanuit de wereld 

naar gekeken. Da ’s een heel belangrijk ding. W’ebben al een eerste 
Belgische satelliet, die eeft et heel goed gedaan en nu de tweede. 
Een revolutionair ontwerp, de grootte van een wasmachine, ’t is nie 
groter dan dat, ma et is wel een topwasmachine, met alle nieuwe 
dingen en morgen gaat da ding de lucht in... euh overmorgen liever 
gaat dat ding de lucht in en ik hoop echt dat het lukt. België doet het 
zeer goed op ruimtevaart. 

Christel:  En toch lezen we daar dan niks over, alé, ik toch nie. 
Frank:  Ja, dad is heel... 
Luk:  Frank, één vraag, wat zal die satelliet specifiek doen? 
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Frank:  ’t gaat onder andere naar de zon kijken en de zon die doet de laatste 
jaren nogal moeilijk en we hopen daar meer over te weten te komen 
waarom de zon af en toe verkouden is.  

 
Luk:  De volgende gast is eigenlijk supporter van Cercle Brugge, ik kan er 

ook nie aan doen. Ij  is ook nog senator en schrijver, Pol Van Den 
Driessche. Een zeer goeie morgen Pol, ik zal nogal diep in mijn 
portemonnee moeten kruipen, Christel. Sabine De Vos een boek, 
Leki een nieuwe CD en nu Pol Van Den Driessche. 

Christel:  Ik kan ze jou allemaal uitlenen, want ‘k eb ze ier allemaal liggen, je 
mag z’ allemaal lezen. 

Luk:  Ma ik koop ze graag. Zeg Pol, jouw boek, korte inhoud? 
Pol:  Op een donderdag wordt et lijk van een vermoorde senator 

aangetroffen en euh de politie en ook een paar parlementsleden gaan 
zelf op zoek. Wie eeft da gedaan, waarom, waar zijn de 
moordenaars? En dan kom je van et prachtige parlementsgebouw, 
van de zolders tot de kelders, in gangen die onder et park van et 
koninklijk paleis lopen. En de rest moet je natuurlijk gaan lezen.  

Christel:  En die gangen bestaan echt e? Da ’s echt een labyrint e?  
Pol:  Ja, ’t is euh een ongelooflijk doolhof, alleen zijn 2 van de gangen 

dwars doorgesneden door de aanleg van de metrolijn onder het park 
in de jaren 80, ma der zijn effectief onder da park ook effectief een 
bunker waar allerlei vetzakkerij is gebeurd.  

Christel:  Waar gaan die tunnels dan naartoe eigenlijk, weet iemand dat? Jij 
bent er in geweest? 

Pol:  Ja ja, ik ben er in geweest en euh plots stoppen die ma dan moe je 
een beetje... Die bunker gaat mijn vermoeden dat die wel degelijk 
wel richting et paleis gaat en met de bedoeling van de Koninklijke 
familie te kunnen ontzetten bij revolutie bijvoorbeeld of de regering. 
Alleen wil niemand dat bevestigen, tot we die bunker vonden waar 
inderdaad toch wel één en ander verbazend te beleven valt. 

Christel:  Wat? 
Pol:  Ja wie denkt er nu dat er onder het stadspark, u kent et stadspark in 

Brussel e, dat daar een commandocentrum zat en nog altijd zit waar 
telefoonlijnen nog intact van zijn, is gebouwd in de jaren 30 als 
schuilkelder tegen bombardementen voor de regering. En euh de 
koning...  Is ene keer gebruikt door de regering en dan is die gaan 
lopen. En nadien eeft de SS, de nazi’s, et gebruikt. Ze dachten we 
kunnen da zelf gebruiken. 

Luk:  Ik weet de oplossing. Koning Albert, elke morgen in die tunnel, in 
die bunker vermomt hij zich tot Herman Van Rompuy en dan gaat 
em naar Wetstraat 14.  

Pol:  Zou et kunnen zijn? En Herman speelt dan op zijn beurt... ’t Is 
trouwens zijn verjaardag vandaag... speelt op zijn beurt koning.  

Luk:  Iedereen weet dat ie een beetje politiek ademt en jij niet? 
Pol:  Da wist ik echt nie, mijn excuses. 
Luk:  Zeg Pol, een senator die schrijft, da moe je ’s uitleggen. Wat jij wil 

zeggen is, schaft die boel af, want jij ebt tijd.  
Pol:  Ja ik eb tijd omda die...  Ja, den boel draait daar traag. Da hoorde 

mij nie zeggen. Alleen, ik loop in dad uis al meer dan een 
kwarteeuw als journalist rond, dus ik ken dad uis en ik ben erdoor 
gefascineerd en op een dag eb ik gevraagd aan de Senaatsvoorzitter, 
zeg geef mij ’s iemand die er alles van weet, en ik heb niet een 
onaardige gids meegekregen en dan ben ik beginnen nadenken en 
beginnen schrijven. Ma ‘k moet wel zeggen ‘k eb vooral in mijn 
vakantie geschreven, ik eb mijn werk in de Senaat, we werken daar 
te traag, da ’s duidelijk, toch wel blijven doen hoor. 

Christel:  Ja, nu ’t is echt een labyrint, want ik vind eigenlijk da je in da boek 
eigenlijk de clichés van et politieke leven benadrukt. Want iedereen 
denkt, oh die politici dad is hoeren en boeren, dad is een verborgen 
agenda, iedereen zorgt daar goed voor zichzelf. ’t Zit er toch 
allemaal in e?  

Pol:  Ja, er zijn 24 hoofdstukken, Christel en er zit één vrijscène in euh op 
hoofdstuk 18, want je moet enige doorzetting hebben om der te 
geraken, ma voor de rest eb ik absoluut geen antipolitiek boek 
willen schrijven. Integendeel, met een knipoog. Et is een menselijke 
wereld e, daar lopen honderden mensen rond, er werken 2000 
mensen, spannende momenten, die beleven alles samen. Euh plezier, 
euh verdriet, ergernis, haat... 

Christel:  Ja ma ik vraag mij dan toch af wie die verdwaalde vicepremier is 
die licht zwalpend uit z’n auto stapt, z’n ambtswoning binnengaat en 
daarna het gezelschap krijgt van één of andere schoonheid?  

Pol:  Wel ik denk dat iedereen weet over wie het hier gaat, Guy Marteau 
eeft da gedaan in de jaren 80.  

Luk:  De Waalse socialist, j’ ebt  da allemaal opgeschreven. Christel, eb je 
nog een vraag aan Pol? 
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Christel:  Euh, ja ik zou ook nog willen weten, want ik herken zo wat figuren, 
bijvoorbeeld jij zit er ook duidelijk in. De slimme senator die 
eigenlijk toch... 

Pol:  Ja ma toch een irritant ventje die alles weet zo e en op zijn bek gaat 
e dan uiteindelijk. 

Christel:  Ja ma ij  lost et toch voor een deel op e. 
Pol:  Ja ma ij wordt toch geregeld door vrouwen op de vingers getikt, 

waarschijnlijk terecht ja.  
Christel:  Ja, ik herken ook Herman Van Brakel.  
Pol:  Ja elke gelijkenis met levende personen... 
Luk:  Dad is Herman De Croo. 
Pol:  Ja, dat zou kunnen dat ik mij daardoor heb laten inspireren.  
Christel:  Alé, kom Herman Van Brakel, die man is toch van... En dan, 

Phaedra De La Taille... 
Pol :  Ja da ’s een euh bloedmooie secretaresse die euh iets heeft met 

voetballers en die euh... 
Luk:  Da ’s Phaedra Hoste, je mag et zeggen.  
Pol:  Nee nee, da zou kunnen, een zeer mooie vrouw, ma der zit ook een 

mooi parlementslid bij de liberalen trouwens die De La Faille heet.  
Christel:  Ja ja, maar dat voetbal en dan die perfecte maten en Dag Allemaal, 

nee nee, da ’s Phaedra Hoste.  
Luk:  Zeg heel veel vrouwen in je boek e? Mieke Vleugels, wie is dat? ‘k 

Eb dat gelezen in je boek... 
Pol:  Vul maar in, ja ik moest... Luk en Christel, ik zit daar in mijn 

kamertje thuis. Ik heb tegen iedereen gezegd ’t is een mooie 
vakantie geweest, ik heb de gordijnen toegedaan en ‘k heb beginnen 
schrijven.  

Luk:  Dat siert jou. 
Pol:  Ja en dan moet ik figuurtjes creëren. Ja , dan eb ik mijn ogen nu en 

dan dicht gedaan en gezegd ja die mevrouw... De hoofdrolspeelster 
Maaike Dottermans is een combinatie van 3, 4 mooie vrouwen, 
eigenlijk heb ik de ideale vrouw gecreëerd, een beetje zoals God dat 
zou kunnen doen, ma in een boekske. 

Luk:  Ja zeg, en dan nog een naam Freya Van Den Hopsel, wie is dat? 
Pol:  Da staat daar nie in. 
Luk:  Da staat daar wel in. Zeg en dan nog iemand die een relatie heeft of 

getrouwd is met een vice eerste minister. Miet Feest, wie is dat?  
Pol:  Et jong koppel. Nee, da staat er allemaal nie in. Gelooft da nie. 

Christel:  Nee, ma wat er wel instaa en da valt mij op, jullie eten en drinken 
toch verschrikkelijk veel daar in de Wetstraat?  Oeveel restaurants 
vernoem jij niet met wat je daar op je bord kreeg? 

Pol:  Ma ge weet dad ik een asceet ben ma soms kom ik wel... Ik ga graag 
iets lekkers eten, ik ben een Bourgondiër, en rond dat parlement 
liggen allemaal restaurantjes. Van heel eenvoudige pizzeria’s tot  de 
betere en ja een mens moet al ’s eten e. En ge kunt ook de keuze 
maken, der zijn der die der altijd broodjes, ge kent da broodjes, die 
daar ’s morgens nen natten handdoek over gekregen hebben 
waardoor da een beetje slappe lullen zijn zo, wel ik dank daarvoor, 
ik zeg is ’t weer van da? Dank u. Of die ook zeggen, ge krijgt zo nen 
bol gekapt, die een kleur heeft onbestemd met allerlei brol daar 
rond, wel daar bedank ik ook voor. Ik ga dan liever een pizzaatje 
eten, dus euh ik eet graag...  

Luk:  Smaakt et naar meer? J’ ebt nu je eerste succesroman uit, iedereen 
is er toch laaiend enthousiast over. 

Pol:  Ja, ik krijg goeie reacties, et leest vlot zegt men en euh ik ga, ik heb 
al een ideetje ma mijn vrouw Katrien gaat da misschien nie zo leuk 
vinden. 

Luk:  Ja zwijgt  dan. Da mag je nie zeggen. Zeg, ik zou voorstellen, je 
wordt auteur, je stopt als senator en geeft al je wedde pomp je in 
Cercle Brugge om een aantal goeie voetbalspelers te kopen... 

Pol:  Direct akkoord, direct akkoord. Nu, trouwens der zijn veel grotere 
voorbeelden dan ikzelf. Nu, u weet John Grisham, de grote 
thrillerauteur is 6 jaar parlementslid geweest voor de democraten in 
Mississippi en eeft gezegd ik word schrijver. De 
parlementsvoorzitter van Frankrijk eeft nu een boek uit, Meurtre À 
L’assemblée, dus er zijn veel grote voorbeelden... 

Christel:  Ja want, weet ge, ik vin da je ’t moe doen want et is echt waar lang 
geleden da ik jou nog zo gelukkig eb gezien. Ik heb jou in De 
Laatste Show gezien, in De Zevende Dag en ik dacht van alé, 
eindelijk lacht em ’s terug, want zo ken ik jou. 

Luk:  Ij  zit vol van de Prozac en de cocaïne, iedereen weet dat. 
Pol:  Nee ik leef wel graag, ’t is nie altijd feest, ma ik eb inderdaad... We 

kennen elkaar al lang Christel, mindere momenten gehad ma nu gaat 
et goed en euh ik wil nog wel dingen doen en inderdaad Cercle... 

Luk:  Ma zeg, van vrouwen gesproken, er staat daar een leuke zangeres. 
Kun jij die eens op z’n Wetstratees aankondigen? 
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Pol:  Na afloop van de commissie binnenlandse zaken is er een 
meerderheid gevonden in beide taalgroepen om deze groep een 
klankbord te geven aan de publieke opinie. Ik dank u.  

 
Christel:  Goed, onze volgende gast. Ik weet dat hij ochtenduren haat, ma toch 

staat ie de laatste tijd geregeld om half 6 op om op tijd op de set te 
zijn. En da ’s kapotmakerij eigenlijk, ma toch speelt ie de pannen 
van et dak in de nieuwe serie op VTM, De Rodenburghs, Mike 
Verdrengh. 

Luk:  Was dat een goeie inleiding Mike? 
Mike:  Dat was een hele goede inleiding. Zo heb ik ze graag, zeker zo 

vroeg op de ochtend. Ma inderdaad, ik ben een ochtendmens 
geworden, ’t is vreselijk om te constateren, maar ik ben een echt 
ochtendmens geworden. 

Christel:  Is dat met ouder worden Mike? Slaap je nie meer zo goed? 
Mike:  Euh nee, ik moet er gewoon uit, dad is om professionele redenen, 

dus ik moet ’s ochtends opstaan om een uur of half 6, kwart over 5 
om de ochtendspits voor te zijn en om 7 uur in de studio te staan en 
om 8 uur draaiklaar, geschminkt, gepamperd en euh gekleed.  

Christel:  Vo de Rodenburghs, voor de mensen die et nog niet weten, voor 
mensen die et nog niet gezien hebben Mike, even in ’t kort, 
waarover gaat et?  

Mike:  Ja et is euh een West-Vlaamse familie, zo’n beetje stijl Van Den 
Driessche en euh mensen die zich opgewerkt hebben. U weet 
eigenlijk... Ma nee, Pol et is toch zo, de Vlaamse economie draait 
toch door de familiebedrijven, door de KMO’s, dus dat zijn 
bedrijven die soms uitgroeien tot wereldbedrijven en ik ben zo 
iemand, in het feuilleton uiteraard, die van gewone komaf is en die 
zich opgewerkt heeft toch een grote investeerder, een industrieel, 
noem maar op. 

Luk:  Was dat makkelijk, zo dat Dallasgehalte jou toe-eigenen? 
Mike:  Nee, dat was gewoon effe ne vingerknip natuurlijk.  
Luk:  Je weet perfect wat een Rolex kost bijvoorbeeld? 
Mike:  Euh, ja, ‘k geloof in Spanje 250 frank op het strand geloof ik.  
Luk:  Ja zeg en het aandeel van Fortis, één aandeel van Fortis, weet jij 

ongeveer? 
Mike:  43 Belgische frank geloof ik?  
Luk:  Pol weet jij het? 
Pol:  Nee nee,... 

Luk:  2,93 euro, ‘k heb vanmorgen naa Paul D’Hoore gebeld.  
Mike:  Goh, dan moet ik ze verkopen.  
Luk:  Jij bent de man die der nog eeft dan. 
Mike:  Ja, ‘k eb er nooit gehad. 
Christel:  Zeg, hoe zijn ze eigenlijk bij jou terechtgekomen Mike voor die rol? 
Mike:  Wel ik zeg et, euh omdat ik als acteur één van de meest goedkope 

op de markt ben op dit moment en dus heeft men mij gevraagd om 
euh dat rolletje in te vullen. Maar waarom mensen acteurs kiezen, ja 
dat zijn de duistere paden van productiemensen e.  

Luk:  Ma heel veel mensen vergeten da jij eigenlijk een opleiding hebt 
gehad als theateracteur, heel veel jobs en dan nu terug thuiskomt. 

Mike:  Ja ja, eigenlijk is dat zo, da ’s zo’n beetje die cirkel rondmaken.  
Luk:  Ma heb je dan spijt van die tussenperiode? Zou je anders gekozen 

hebben mocht je je leven overdoen? 
Mike:  Stel je dan voor dat ik iets anders had gekozen, dan had VTM er 

misschien anders uitgezien en dan had ik nu niet die kans gehad om 
Rodenburgh te spelen.  

Luk:  Nee en Pol Van Den Driessche was dan misschien baas van VTM en 
dan was VTM nu Kanaal Z geweest. 

Pol:  Ja, veel politiek, veel voetbal, ma nee, Mike is daar toch voor gecast 
als ik  de eerste keer de trailer zag, ja ge ziet daar zo ne Kortrijksaan 
euh die uit de Klei, zo Texas van Vlaanderen, hard werken, en dan 
die familieruzies daartussen geweven. 

Christel:  Ken je zo families in West-Vlaanderen, Pol?  
Pol:  Ik ken er zo nogal wa, rijke beenhouwers en zo e, die zo rijke 

vleesmagnaten worden, brouwers, tapijtfabrikanten, noem maar op. 
Mike:  Vlaanderen is er vol van e, en godzijdank e, die mensen ebben 

Vlaanderen grootgemaakt.  Wat wij ’s vaak vergeten, komt in de 
reeks weinig voor maar eigenlijk als je ziet hoeveel van die 
bedrijven internationaal doorgebroken zijn, sommige bedrijven in 
dat zuiden van West-Vlaanderen heb ik gaan bezoeken, 98  procent 
is export, landen waarvan je het bestaan nie vermoedt. Die 
exporteren en da wordt daar ergens aan de Vlasstreek gemaakt. 

Luk:  In Wevelgem? 
Mike:  In Wevelgem.  
Christel:  Zeg ben je nu speciaal voor die rol een beetje aangekomen?  
Mike:  Nee, ik ben voor die rol speciaal niet afgegaan. Dat is mijn alibi 

altijd, ik was wat bijgekomen en euh ik was op weg om terug wat te 
vermageren, maar toen kwam die rol uit de lucht vallen en toen had 
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ik het perfecte alibi om te blijven zoals ik ben. Want zo’n serie 
wordt niet chronologisch opgenomen, dus dat betekent dat sommige 
scènes van aflevering 3 bijvoorbeeld drie maanden eerder of later 
wordt opgenomen dan de scène die daar aan voorafgaat dus je moet 
toch ongeveer een beetje...  Je kan moeilijk als dikkerd de serie... de 
deur uitstappen en dan terug binnenkomen als euh... 

Christel:  Ma ’t is de bedoeling da da der nog af... 
Mike:  Ja ja, dat zal wel ja. 
Luk:  Zeg Mike, De Rodenburghs loopt goed, goeie kritieken, is er al een 

idee om een tweede reeks te maken? Hoe staan de plannen? 
Mike:  Nee, der zijn nog geen beslissingen genomen, of alleszins ik heb 

daar nog niets van gehoord.  
Luk:  Zou je willen? 
Mike:  Ja, we kunnen daar ’s over praten. 
Luk:  U bent goedkoop. 
Mike:  Ja, ‘k bedoel ik denk dat ik mij met euh wad is ’t nu euh de index is 

naar beneden gegaan e, minder loon krijgen e. Dus et is nog niet 
zeker euh... Ma ik euh, Frank Van Passel, de regisseur eeft gezegd 
dat ij euh... 

Pol:  Ey, ma da was om te lachen e, da goeiekoop tarief e.  
Christel:  In welke rol zie jou hem in jouw boek?  
Pol:  Een senator zo, die de donderdag pas om 3 uur begint. En zo nu en 

dan een straf statement doen zo.  
Mike:  En euh is mijn ego, staat mijn ego je een beetje aan?  
Pol:  We kunnen em casten e. 
Christel:  Goed, da ’s dan weeral afgesproken, da ’s toch wel handig e, naar 

ons komen?  
Luk:  W’ ebben nog goeie muziek ook e? 
Christel:  Ja ja, radio is ook een beetje jouw passie e, of geweest toch? 
Mike:  Ja ja, dad eeft toch 30 jaar van mijn leven gevuld. Ik heb zo wat de 

hele VRT doorlopen, 1, 2, 3, wereldomroep enzovoort, Studio 
Brussel en Radio Luxemburg 20 jaar. 

Christel:  Daar gaan we ’t straks wat uitgebreider over hebben Mike maar w’ 
ebben nu een heel leuke plaat klaarstaan van Kiki Dee. Jij was 
vroeger de meester in het inbabbelen van intro’s, kan je da nog op ’t 
gevoel?  

Mike:  Ja dan moet ik ne koptelefoon ebben, in elk geval, dit is Kiki Dee, 
Don’t Go Breaking My Heart.   

 

Christel:  Mike gebruikte altijd het einde van I Got The Music In Me in z’n 
periode als DJ op Radio Luxemburg, we hebben daar nog dingen 
van teruggevonden, van Radio Luxemburg, ongelooflijk, luister 
maar. 
(fragment) 

Luk:  33 jaar geleden Mike. Wat denk je dan, als je die jonge stem terug 
hoort en die sfeer? 

Mike:  Ja, leuk e, leuke sfeer e, ‘k bedoel, jammer da ’t voorbij is.  
Christel:  En je praatte zo raar, Mike.  
Mike:  Ja, ‘k weet et nie, ‘k eb nie goe geluisterd, ma da ’s toch nie 

belangrijk. ‘k Bedoel wat je zei en hoe je ’t zei was nie belangrijk 
maar de sfeer was belangrijk, dit was sound. 

Luk:  Ja, maar je had een echte drive e ook? Snel praten, 
geënthousiasmeerd... 

Mike:  Ja, plezant. ‘k Bedoel ma wat we zeiden was totaal onbelangrijk. 
Christel:  Ma zo dat Hollandse e, dat was toen typisch e?  
Mike:  Het is wel zo, we hadden dat, de jaren 60 en ja, de jaren 70 was de 

invloed van de Nederlandse radio en televisie was erg groot in 
Vlaanderen en ja erbij zijn... 

Christel:  Je bent heel jong begonnen bij de radio, je was 19 of zo? Vonden 
jouw ouders dat meteen goed? Want ‘k bedoel de BRT in die tijd 
had toch ook een beetje een rare naam e?  

Luk:  En welke naam is dat dan Christel, ik ben nie mee? 
Christel:  Awel, toen ik bij de VRT ging werken, BRT toen, toen zei mijn 

vader zo van gade gij  daar werken, den BRT, da ’s toch één grote 
matras?  

Mike:  We leren bij. Daarvoor zijn wij net gaan werken.  
Christel:  Nee ma bij jou thuis vonden ze da meteen goed, ze vonden da nie 

raar?  
Mike:  Ja mijn vader die wou natuurlijk altijd een vaste plaats aan de stad 

of de staat, dan hebd’ een goe pensioen etcetera. Alé de klassieke 
Vlaamse verhalen, ma die vond alles goed wat ik deed. Als acteur, 
of dictie of conservatorium, later Studio Herman Teirlink, hij vond 
dat leuk.  

Christel:  Je bent ook de jongste uit et nestje e, beetje een verwend jongetje 
waarschijnlijk e? 

Luk:  Mike, ik hoop da we jou nog in veel programma’s zien, ik bedoel 
dan als acteur. Eindelijk is da toch jouw nieuw leven? 
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Mike:  Ja ik doe da graag. Maar never say never, morgen is er misschien 
iets anders, we zien wel..  

Luk:  Awel, morgen iets anders, nu iets anders, jij mag nog ’s Kiki Dee 
aankondigen op jouw eigen bereide, sympathieke manier. De titel 
van haar live gezongen liedje is Walk Of Faith. 

Christel:  Goed, dank je wel Willy Sommers voor de komst, Mike Verdrengh, 
Frank Deboosere en natuurlijk Kiki Dee. Een heel fijn weekend en 
tot volgende week.  

 
Radio-uitzending van 7 november 2009 
Christel:  Een heel goeiemorgen. Wij zitten hier in ’t Casino van Middelkerke, 

in de backstage waar al onze gasten aan et ontbijten zijn. Hoewel 
ontbijten? Hij is op dieet, goeiemorgen Paul D’Hoore.  

Paul:  Dag Christel. 
Christel:  Ma jij moet eten e ’s ochtends? Wa ga je eten ier? W’ ebben ier 

een uitgebreid ontbijt. 
Paul:  Ik ga ’t nie allemaal opeten.  
Christel:  Ma wat? Wa ga je kiezen? 
Paul:  Ah, ik ga normaal vo bruin brood kiezen en een beetje beleg dat niet 

al te vet is.  
Christel:  En een glaasje fruitsap , zitten veel calorieën in volgens mij hoor.  
Paul:  Da mag e, ’s morgens, je moet zelfs e.  
Luk:  Voila en ook de goden van Right Said Fred. (Engels)  Voila, z’ 

ebben 3 uur geslapen, hopelijk wordt dat nog allemaal een goed 
gesprek Christel. Ik weet et niet... 

Christel:  En ze moeten nog zingen ook e, I’m Too Sexy. Vergeet et niet. W’ 
ebben een hele lange weg af te leggen van de backstage naa ’t 
podium. 

Luk:  Zo is et. 
Christel:  Goeiemorgen, goeiemorgen. Wij zitten hier in et Casino van 

Middelkerke vandaag. Volgende week is et hier champagneweekend 
en wij mogen eigenlijk zo’n beetje komen voorproeven.  

Luk:  Ma we beginnen der aan e, aan dat champagne drinken? 
Christel:  We gaan er geweldig aan beginnen. We gaan een glas drinken 

vandaag onder meer met Paul D’Hoore, j’ ebt  em daarnet al 
gehoord. De man is ocharme op dieet, maar een glas champagne zal 
ie straks, denk ik, wel niet afslaan. Wie hebben we nog? Gene 
Summer, heel lang geleden dat we nog iets gehoord hebben van die 
man... 

Luk:  Internationaal talent. 
Christel:  Herr Seele die komt gewoon euh even om de hoek. En de mannen 

van Right Said Fred en ik ben echt wel benieuwd of ze ’s morgens 
ook zo sexy zijn. Ze zagen er in ieder geval goed uit, of ze ook goed 
kunnen zingen ’s ochtends? We zullen et moeten afwachten. Oe is ’t 
mè jou, Luk? Alles oké? 

Luk:  Ik zit volledig in depressie met et nieuws van Malisse en 
Wickmayer, e, een jaar geschorst, ik vind et schandelijk. En ik zal 2 
uur lang oproepen dad et een schande is.  

Christel:  Ma toch een goeiemorgen allemaal en welkom.  
 
Christel:  Wired For Sound, dat was euh Cliff Richard. Je zal dedeze man 

allicht deze dag al wat meer horen passeren, wand euh et is Cliff 
Richard-dag vandaag op Radio 2.  

Luk:  Een Cliff Richard-dag? Is ’t waar?  
Christel:  Ja, ij  geeft morgen een concert.  
Luk:  Radio 2 houdt van de man. Goed, euh in et programma Volt heb ik 

vorige woensdag een onafhankelijk financieel journalist 
gespecialiseerd in de beurs, een dieet zien volgen. Het was het 
spektakel van de week, med in de hoofdrol ooit Belgisch kampioen 
wielrennen bij de journalisten, de heer Paul D’Hoore. Goeiemorgen 
Paul. 

Paul:  Goeiemorgen. 
Luk:  Nu nie persoonlijk Paul, maar sinds ik jou zag, eb ik niks meer 

geten.  
Paul:  Da moet ge vooral nie doen, ge moet geregeld eten, ge moet zelfs 3 

hoofdmaaltijden en  3 tussendoortjes per dag nemen, dus je bent 
helemaal fout bezig. 

Luk:  Zeg, je bent een nieuwe dieetgoeroe. 
Paul:  Nee, nee, ik ben net begonnen en da gaat nog een hele tijd duren 

vrees ik, voorda we daar enig resultaat van zien... 
Christel:  Ja, je woog 104 kilo toen je begon. En nu? 
Paul:  104.  
Christel:  Nog niks afgevallen? 
Paul:  Ja, ik ben nog nie op de weegschaal gaan staan, dus ik ga der van uit 

da... 
Luk:  W’ ebben een weegschaal bij, Paul.  
Christel:  Nee, ma kom, oe kom ‘t da je nog nie op de weegschaal bent gaan 

staan? Normaal gezien... 
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Paul:  Daar gaat et toch nie om. Alé, daar gaat et mij nie om. Ik ga nie elke 
dag wegen of er nu wel of nie 1 of 2 gram af is. Euh, ik ga doen wat 
ze mij gevraagd ebben. Een dieet volgen, een dieet dat bestaat uit 
eten, regelmatig eten, ma gezond eten. En we zullen zien over 7 
weken. 

Luk:  Maar wat moet je laten denk je? Oe is et ooit zo ver kunnen komen, 
wan jij had ooit een atletisch lichaam? 

Paul:  Ma, hoe is et zo ver kunnen komen? Door euh te veel te eten, 
onregelmatig te eten en nie gezond te eten.  

Luk:  Dus ’s avonds op restaurant zware wijnen med al die 
beursspecialisten?  

Paul:  Euh wel, ik weet da jij een rijke fantasie ebt, maar euh ’t eeft 
eigenlijk te maken mè gewoon euh ja, in je mond stoppen wad er 
passeert bij manier van spreken. Meer is et eigenlijk nie, wat we ’s 
avonds vaak doen... ‘k Ad een gewoonte, alé, om te beginnen ik 
ontbeet niet, dad is al nie goed.  Je moet ontbijten, dus da doe ik nu 
euh elke dag sinds een week. Euh, nog altijd min of meer tegen mijn 
zin. En ik ad een andere slechte gewoonte, namelijk ’s avonds wel 
nog van alles eten, euh... 

Luk:  Ma ben je dan zo’n man die voor de televisiebuis een liter ijsroom 
naar binnen kan spelen?  

Paul:  Nee, nee, maar euh, ja da gaat over ja... Der zijn snoepjes en in 
plaats van der eentje te nemen, neem je der 2 of 3... Maar zo begint 
dat natuurlijk e en da ’s een beetje, da zit voor een stuk ook in je 
hoofd van euh als je die grens voorbij bent van oké, als er snoepjes 
zijn, dan neem ik er 2 in plaats van 1, ja zo begint da.  

Christel:  Ma toch eb ik de indruk da jij ’t eigenlijk allemaal nie zo erg vindt 
e? Want in de reportage zagen we jou op die fiets zitten, eigenlijk 
halfnaakt e, Paul? Je zat daar in al jouw glorie. Iedereen ziet da dan 
en jij hebt daar dan toch geen gêne over? 

Paul:  Ma waarom?  
Christel:  Ik weet et nie. Ik zou dat bijvoorbeeld nie doen.  
Paul:  Mensen zouden heel graag ebben da je da wel doet. Ik zou et jou 

aanraden om et te doen.  
Christel:  Ma voel jij der ongemakkelijk bij? Eigenlijk nie denk ik e? 
Paul:  Ma nee. Toch wel efkes duidelijk zeggen, ’t is nie zo dad ik de 

behoefte had om da te gaan doen. Ik wist wel dad ik da nie kon 
blijven leven zoals ik bezig was... 

Luk:  Ma waren er signalen Paul, waren er signalen? De trap op, in de 
auto, wat buiten adem, kortademig?  

Paul:  Nee,  er eeft nog niemand mij uit mijn auto moeten trekken, ik kan 
der gemakkelijk vanzelf uit.  

Christel:  Ja en u fietsproef was eigenlijk ook nog goed e?  
Paul:  En bij de fietsproef hebben ze mij doen stoppen, euh want ik kon 

nog een hele tijd doorgaan, ja, geen enkel probleem.  
Luk:  Zeg Paul, je beseft, dad is toch een mogelijke titel van een volgende 

boek? Weg Van De Beurs? 
Paul:  Weg Van De Beurs? Nee, zo’n boek ga ‘k nooit schrijven, Weg Van 

De Beurs.  
Luk:  Maar een nieuwe titel. Paul op dieet, in 7 weken, 50 dagen eigenlijk. 

Da ’s een hit e.  
Paul:  Wie gaat da lezen?  
Luk:  Ja, kijk, ik denk iedereen in de zaal. Wie zou et nieuwe boek van 

Paul D’Hoore lezen? Paul op dieet. Handjes in de lucht. Voila, da ’s 
toch de helft van de zaal Paul.  

Paul:  Da doen ze voor jou.  
Christel:  Nu, euh, je zit op De Boekenbeurs nu, met je nieuwe boek. Gaat 

over het pensioen, boek met allemaal informatie over ons pensioen, 
want we moeten daarmee bezig zijn e, zeg jij? Want ons pensioen 
gaat minder vet zijn  dan wij allemaal wel hopen en denken. 

Paul:  Om et woord vet nog maar ’s te gebruiken nie waar? Euh, ma nee, 
dus ik denk dat veel jonge mensen vandaag der ook al meer mee 
bezig zijn dan mensen die nu met pensioen zijn euh omdat ze ook 
wel weten wat er gebeurt. Ze horen ministers zeggen, Minister van 
Pensioenen zegt ja der is geen enkel probleem tot in 2015. Ja, sorry, 
ma dan denk ik, ik ga na 2015 mè pensioen, dan ga kik dus 
waarschijnlijk wel een probleem hebben. En daar gaat et boek 
eigenlijk over. Waar heb je recht op, e, wa moet je der voor doen en 
vooral waar ga je uitkomen? Enfin, et belangrijkste is da je moet 
beseffen dat als je met pensioen gaat, da je terugvalt op een 
inkomen. Als je 100 had, dan val je eigenlijk terug op 60. Da ’s een 
aanzienlijk verschil. 

Christel:  En wat is zo ongeveer et gemiddelde? Waar moeten we ongeveer 
mee toekomen?   

Paul:  Euh, da hangt er vanaf euh... Een zelfstandige 750 euro en euh 
werknemer iets meer dan 1000 en euh ambtenaren die hebben een 
beter pensioen zoals we weten, die komen aan 2000.  
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Luk:  Ja, da’ s een sociaal slagveld, e, Paul in 2020? Wees eens kritisch.  
Paul:  Nee, ik wil vooral nie aan paniekzaaierij doen, zeker niet, maar ik 

denk dad iedereen die nog werkt en nog een eindje van zijn pensioen 
verwijderd is, gewoon moet weten da op die dag, je inkomen met 40 
procent daalt en we weten ook allemaal... We denken allemaal als 
we mè pensioen gaan, dan gaan we dat, en dat en dat allemaal nog 
doen. Da gaad allemaal wel geld kosten natuurlijk, dus bereid je 
daar op voor. Da ’s et andere stuk van et boek. Et ene is waar heb je 
recht op, informatief. En et tweede is ja, wat kun je der zelf aan 
doen om in plaats van van 100 naar 60 te zakken, op 100 te blijven? 

Christel:  Ja ma ik eb bijvoorbeeld mijn grootouders nooit horen klagen dat ze 
nie toekwamen med un pensioen... Is dad iets van deze tijd? Willen 
wij te veel? Leven wij boven onze stand?  

Paul:  Ma der zijn... Er is enerzijds wat je hebt en anderzijds de grote vraag 
hoe men dat in de toekomst kan blijven betalen. Daar geeft men 
vandaag geen antwoord op, in ons land althans niet. In Nederland 
heeft men beslist om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67. Bij 
ons zegt men, oh, da komt allemaal wel goed. We weten da daar 
ergens een probleem is vanaf 2015, ma da komt allemaal wel goed. 
Kijk, je kunt geen geld toveren, enfin, ik kan dat niet en ik denk da 
jullie da ook nie kunnen, dus euh denk ik... Enfin, iedereen doet wad 
ij wil, maar ik zal zorgen, of proberen te zorgen, mijn best er voor 
doen om van 100 op 100 te blijven als ik mè pensioen ga, zodad ik 
normaal kan blijven voortleven. En dan hebben we ’t nog altijd over 
normaal, want veronderstel da je problemen ebt, 
gezondheidsproblemen, ja dan komen daar nog ’s extra kosten bij.  

Luk:  Kom, laten we ’s nie te veel doemdenken, ik zit nu al in een halve 
depressie, lieve Paul, waarvoor dank. Wat mij interesseert, waar kan 
jij totaal geen geld aan geven? 

Paul:  Goh. 
Luk:  Kun jij euh 2000 euro betalen voor een Gucci-handtas? Voor je 

geliefde? 
Paul:  Nee, nee, da zou ik nooit doen.  
Luk:  Nee, da doe je niet. 
Paul:  Komt er nu iemand van Gucci? 
Christel:  Ga jij soms in et rood, Paul? 
Paul:  Op mijn rekening? Ik sta nu in ’t rood.  
Luk:  Ja? Oeveel?  

Paul:  Euh ik sta in ’t rood op mijn effectenrekening omdad ik aandelen 
gekocht eb, en ‘k eb ze nog nie betaald en ik sta 89 euro in et rood, 
da ’s nie erg e. 

Christel:  Ma je weet dat zo precies? 89 euro.  
Paul:  Ja maar ik ben gewoon vergeten van et aan te zuiveren die 89 euro, 

ik ad da vrijdag moeten storten.  
Luk:  Zeg, hoeveel bankrekeningen heb jij?  
Paul:  Euh ik eb er euh verschillende. 
Luk:  Oeveel? 
Paul:  Euh, ma der zijn sommige staat er 0 euro op, euh maar ik... Dad is 

gewoon omda je een rekening opent om een bepaalde reden, 
bijvoorbeeld omdat er op een bepaald moment hogere rente is, en als 
je da geld er weer afhaalt, dan sluit je die rekening niet en dan staat 
daar niks op dus euh... Maar ik eb bij diverse banken een rekening 
en dan denk jij natuurlijk op al die rekeningen staat er... Nee, op 
sommige rekeningen staat er gewoon 0. En er zijn dan banken zoals 
je weet die dan na een jaar bellen en zeggen van u staat op min 
zoveel want u hebt kosten gemaakt en dan zeg ik ik eb die rekening 
al 5 jaar nie meer gebruikt en dan ja u staat op min zoveel en ik zeg 
van ja ge moogt ze hebben, mijn rekening.  

Luk:  Da zijn dan de uittreksels die je moe blijven betalen e? Zeg Paul, 
aan wat kan jij dan gigantisch veel geld uitgeven? Wad is jouw 
afwijking? 

Paul:  Oh, mijn afwijking? Zie kik der zo abnormaal uit? ‘k Ben kik ne 
normale mens en ‘k eb kik geen afwijkingen. Denk ik, toch geen 
opvallende grote afwijkingen.  

Luk:  Ma aan welke dingen kun je echt heel veel geld uitgeven? De passie 
van Paul D’Hoore?  

Paul:  Nee, ma ik eb een aantal passies ma dad eeft nie te maken mè veel 
geld uitgeven. Enfin, en ‘k eb zelfs een passie die geld opbrengt, 
namelijk de beurs. Dus euh en voor de rest eb ik nog een andere 
passie, da ’s wielrennen en da kost ook niks.  

Christel:  Waar jij wel geen passie voor hebt en dad is mij opgevallen in die 
reportage Paul... 

Paul:  Ja j’ ebt goed gekeken blijkbaar. 
Christel:  Ja, ik heb heel goe, ik eb jou... Awel, jouw sokken von ik echt wel 

nie oké, je moest op de weegschaal gaan staan en je had witte 
sokken aan. Nu weet je toch da dat nie meer kan e.  
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Paul:  Kijk Christel, ik dacht da je heel goed gekeken ad, ma ze waren niet 
wit, ze waren beige.  

Christel:  Ik dacht da ze eigenlijk slecht gewassen waren zo, da ze wa 
verkleurd waren. Dus wad eb ik gedaan Paul? Ik ben gisteren naa 
de winkel geweest en ik eb vo jou een cadeautje meegebracht. 
Nieuwe kousen vo Paul D’Hoore.  

Luk:  Mooie zwarte. Over 7 weken zal ie die aandoen in et programma 
Volt e, Paul, nie vergeten. 

Paul:  Ah, da ’s beloofd, ja.  
Christel:  Beloofd e. Ah, da ’s goed, want da wil ik nie meer zien e, die vieze 

sokken van vorige week.  
Paul:  Ja, ma da was om te gaan sporten en die waren elemaal nie vies. 

Verdorie. 
Christel:  Goe, ken jij Gene Summer nog? 
Paul:  Ja natuurlijk.  
Christel:  Ja, staad ier naast ons, de man is ooit begonnen bij Ontdek De Ster, 

was te zien in allerlei televisieprogramma’s, w’ ebben een lange tijd 
niks meer van em goord, maar nu gaat hij er terug aan beginnen. 
Gene Summer. 

 
Luk:          Wat een stem. Nog altijd, ongelooflijk.  
Christel:  Gene Summer. Save the Last Dance For Me.  
Luk:  Belgian Summer bleef even staan. Gene, je bent als je familienaam.  
Christel:  Een stukje zonneschijn aan de zee, goed. Het leven kan rare 

wendingen nemen e, het ene moment ben je euforisch omdat je 
leven eindelijk opnieuw op de rails staat en dan een beetje later krijg 
je alweer een nieuwe opdoffer te verwerken. Dolle vreugde, groot 
verdriet, hij kreeg et allemaal op z’n bord en dat op één week tijd. 
Baanwielrenner Iljo Keisse. Iljo, wad een week toch e man? Eerst 
was er, e, die grote vreugde omwille van je vrijspraak in de 
dopingzaak en dan enkele dagen daarna, gisteren dus, dan kreeg je 
dat nieuws over  de zelfmoord van jouw vriend en collega, van 
Dimitri De Fauw. Waar zat je toen je ’t nieuws hoorde? 

Iljo:  Euh gisterenochtend zat ik... euh, lag ik nog in mijn bed in feite dus 
euh, ‘k zit een beetje in ’t zesdaagse ritme, da wil zeggen lang 
wakker altijd en ’s morgens in feite lang slapen dus euh rond half 10 
kreeg ik een bericht of ik et wist van Dimi, of da ’t waar was... Dus 
ja, ik vermoedde natuurlijk iets heel ernstig en euh ‘k wist natuurlijk 
op da moment nog van niks en ja na een beetje rondgetelefoneer en 

ge-sms ben ik dan euh uiteindelijk op een heel rare manier op de 
hoogte gebracht dat ij zelfmoord gepleegd had. 

Christel:  Op een rare manier? Oe bedoel je? 
Iljo:  Ja, ge verwacht da natuurlijk nie e. W’ ebben eel de week samen op 

pad geweest, euh we zijn samen naar uis gekomen euh 
dinsdagnacht. 

Christel:  En g’ ebt em afgezet nog e? 
Iljo:  Ja, ‘k eb em woensdagochtend in Evergem, vlak bij mijn deur, 

afgezet. Zijn vriendin stond daar en ja, ‘k ga ’t nooit vergeten, zijn 
laatste woorden zijn euh ik bel u van de week om te gaan trainen. 

Luk:  Was positief ingesteld, totaal geen signaal, vermoedens... 
Iljo:  Absoluut nie, ij was wel een beetje stil, ma Dimi was wel euh een 

heel speciaal iemand. Hij kon lachen en wenen en daar kon dikwijls 
maar ne minuut tussen zitten.  

Luk:  Een emotionele jongen e? 
Iljo:  Ja. Heel emotioneel, heel gevoelig ook, terwijl da da, als g’ em zou 

zien lopen of fietsen helemaal nie zou verwachten van em.  
Christel:  Heb jij je dan schuldig gevoeld ook nu zo? Van gisteren, vandaag, 

zo van had ik et moeten zien, had ik erover moeten praten? 
Iljo:  Ik begreep et gewoon nie, omda ge geen enkel signaal gezien ebt. 

W’ ebben  echt... Alé, ge zijt bijna dag in dag uit mè mekaar op pad 
en ge koerst samen, ma ge zit ook de ganse dag samen in die cabines 
en in ’t zelfste otel en ge ziet daar niks anders aan dan anders en dan 
krijgde opeens zo’n nieuws. ‘k Eb mij natuurlijk gisteren 1001 
vragen gesteld van oe is zoiets mogelijk en wa is er gebeurd en wa is 
’t er in zijn oofd omgegaan? Maar euh samen met de mensen die 
daar bij mij waren ook, gewoon ja, niemand begrijpt et.  

Christel:  Ja... 
Luk:  Je kunt natuurlijk nied in iemand zijn hoofd of in zijn hart kijken e? 
Iljo:  Nee, da klopt ja.  
Luk:  Was et een taboe om over die bewuste zesdaagse van Gent 2006 te 

blijven praten? Blokte je dat wat af, de dood van de Spanjaard Isaac 
Galvéz?  

Iljo:  Euh, in ’t milieu wordt daar eigenlijk nied over gepraat omda da 
heel gevoelig ligt voor ons allemaal. Da ’s een heel klein wereldje 
en w ’ebben eigenlijk ne vriend zien sterven op de piste, dus daar 
wordt eigenlijk nie over gepraat en zeker nie mè Dimi in den tijd 
omda iedereen wist da da voor em eel gevoelig lag.  

Christel:  Ja, had die man aangereden e, er was een botsing geweest, enfin... 
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Iljo:  Ze zijn samen gevallen, gewoon een valpartij gelijk dat er 101 
gebeuren en deze was fataal.  Ja, gewoon een samenloop van 
omstandigheden, ma da was helemaal zijn fout nie.  

Christel:  Maar heeft et daar nog mee te maken? Is et een nasleep geweest 
denk je? 

Luk:  Dat staat in de kranten e... 
Iljo:  Ja, tuurlijk, daar is ’t een beetje... ‘k Ga nie zeggen fout gelopen, ma 

toch op sportief vlak heeft ij ’t daar natuurlijk wel echt heel moeilijk 
mee had. ’t Jaar daarna was ij dan geen prof meer en dan.. ’t Ging 
allemaal een beetje minder dan da ’t ij natuurlijk verwacht ad. Dimi 
had enorm veel talent en ad euh, had de mogelijkheden om ’t heel 
ver te schoppen in zijn leven. 

Christel:  Ma heeft ie hulp gezocht eigenlijk? Ooit? Of eeft ie et allemaal in 
z’n eentje proberen te verwerken?  

Iljo:  Ik denk dat ij vooral in zijn eentje probeerde verwerken eeft en da 
da  misschien wel zijn grootse fout geweest is, dat ij der geen 
professionele hulp der bij haald eeft...  

Luk:  Zeg, Paul, jij bent ooit Belgisch kampioen geweest bij de 
journalisten e. Ma jij houdt ook... Jij ademt wielrennen. Begrijp je 
eigenlijk van op afstand, langs de zijlijn als journalist dat sommige 
wielrenners zo eenzaam zijn? Kijk naa Vandenbroecke, kijk nu naa 
Dimitri. 

Paul:   Ja, die ebben wel nie etzelfde gedaan voor alle duidelijkheid e. Ma 
Frank Vandenbroecke is een speciaal geval in alle opzichten. Ik 
bedoel daarmee, ja dad is euh... Zoals ik over de grens ben gegaan 
wat eten betreft, ging Vandenbroecke over de grens in alle 
mogelijke omstandigheden en dad is eigenlijk ook wel hem fataal 
geworden. En ik denk da bij Dimitri De Fauw, dat er ook euh enfin, 
der zijn volgens mij ook nog een aantal andere elementen die 
meespelen, ma Iljo moet da maar vertellen als ij zin eeft, maar ik 
euh ga daar verder... ’t Is natuurlijk een mentale kwestie. Eén van de 
dingen, Patrick Sercu eeft et op tv gezegd, is euh, ja, et einde van de 
carrière in zicht zien, euh... 

Luk:  Ma ook bij de 2 renners, bij weinig mensen echt terecht kunnen...  
Paul:  Ma da weet ik nie van Frank Vandenbroecke, dad is natuurlijk euh 

ja... Bij weinig mensen terechtkunnen... ‘k Denk da da nie juist is, ‘k 
denk da die wel bij veel mensen terechtkunnen, maar da die mè 
zichzelf in de knoop... ‘k Bedoel Frank Vandenbroecke heeft een 
mentale begeleider, ma als je daar nie naar luistert, ja, dan houdt et 

op een bepaald moment op e. Der zijn mensen die hem verweten 
hebben dat ij nie luisterde of dat z’ em nie meer begeleiden op et 
einde, da z’ em ebben laten vallen. Ma die mensen zeggen van ja 
kijk, w’ ebben daar zoveel energie in en telkens opnieuw gezegd en 
ij luisterde niet meer, ja, dan, dat was verloren moeite uiteindelijk 
dus... ’t Is beetje cru om et te zeggen, maar ik denk da Frank 
Vandenbroecke et leven geleid eeft dat ij moest leiden, hij was 
gewoon zo en zo is et ook geëindigd...  

Christel:  Ja, Iljo nu. Jij hebt ook een heel moeilijke periode achter de rug 
gehad e, met die dopingperikelen. Je bent er nu allemaal van 
vrijgesproken, maar heb je ook ooit zulke zwarte gedachten gehad? 

Iljo:  Zulke zwarte gedachten eb ‘k nie had. ‘k Eb er gisterenavond nog 
over gesproken mè mijn vriendin, op ’t moment da je aan zoiets 
denkt of da ge gewoon nog maar et woord zelfmoord in u mond 
neemt, en daar effectief mee in gedachten loopt, ja dan is er iets heel 
grondig mis natuurlijk in u hoofd, dan klopt er iets nied e.  

Christel:  Ma oe eb jij et opgelost? Eb jij  hulp gezocht? Eb jij gepraat? 
Iljo:  ‘k Eb ook geen professionele hulp gezocht, ‘k eb geprobeerd om ’t 

op een zo goe mogelijke manier allemaal, die moeilijke periode t’ 
overbruggen en ‘k eb enorm veel hulp had van mijn vriendin, van 
mijn ouders, van mijn familie, van mijn vrienden en ‘k eb die hulp 
ook nodig had. En iedereen gaat daar op een andere manier mee om 
e, ‘k eb geprobeerd om de tegenslagen die ‘k van de jaar gekend eb, 
om da om te buigen tot de motivatie om der in feite sterker uit te 
komen en ‘k ben heel blij da da toch voorlopig in ieder geval gelukt 
is.  

Luk:  En vlieg je der nu weer in?  
Iljo: Ik vlieg er vollen bak in.  
Luk:  Ja? Oeveel uur train je per dag terug? Met veel lust en liefde.  
Iljo:  Met veel lust en liefde. ‘k Moe wel zeggen dat de laatste maanden 

vooral, da ’t heel moeilijk geworden was voor mij maar euh nu met 
de zesdaagse in ’t vooruitzicht ja, doe ik wat ik er moet voor doen... 

Christel:  Is dat nu een andere manier eigenlijk van op de fiets te zitten? Je 
weet dad alles achter de rug is. 

Iljo:  Ja, ik ben verlost van al die perikelen en ‘k eb da hoofdstuk volledig 
afgesloten, ook med alle andere dingen die er gebeurd zijn, 
natuurlijk ja, Dimi was onverwacht gisteren, da kan ik nog nie 
afsluiten, maar euh ja gewoon er volop tegenaan.  
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Luk:  Ja, we wensen jou alle succes op de zesdaagse. Wanneer beginnen 
die? 

Iljo:  De vierentwintigste november. 
Luk:  Ga je winnen? 
Iljo:  ‘k Ga in ieder geval mijn uiterste best doen. 
Luk:  Voila.  
Christel:  En wij duimen. Een geweldig applaus voor Iljo Keisse.  
 

Luk: Voila en we vergeten heel vaak dat Frank Boeijen in een gezin 
is opgegroeid met 10 kinderen en volgende maandag ligt z’n, 
drieëntwintigste ondertussen al, nieuw album Camera in de 
platenzaak. En nu zingt ij  ier in ’t Casino van Middelkerke z’n 
allerlaatste single Op Een Dag.  Frank Boeijen.  

 
Luk:  Ja de nieuwe single van et nieuwe album van Frank Boeijen. En 

Frank, je wordt uitgenodigd om naast ons fiscaal genie te zetelen 
aan deze tafel hier in ’t Casino van Middelkerke. Da ’s Paul 
D’Hoore. Hebt u ook in Nederland een soort Paul D’Hoore die alles 
weet van beurzen en centen en leningen en aandelen?  

Frank:  Ik weet nergens van... Ik eb net euh et optreden met et mooiste 
uitzicht, namelijk een lied met uitzicht op zee. En dat komt maar 
zelden voor, toch? En dat midden in de nacht... 

Christel:  Ma je hebt iets met de zee e? 
Frank:  Ik weet niet of jullie die Oostendse schilder kent die de zee bij nacht 

schilderde? Een vriend van Ensor? Kent u die? ‘k Ben z’n naam 
vergeten... 
Luk: Mark Eyskens. Zeg, Frank, je hebt je drieëntwintigste album 
al. Schrik je daar nie van? Oei dad is nummer 23 als je bezig bent 
met die plaat? 

Frank:  Ja, ik ben helaas heel erg geschrokken toen ik erachter kwam dad ik 
deze maand 52 werd. En euh dus die albums, dat valt wel mee. 

Luk:  Je ziet er 20 jaar jonger uit e, da ’s ongelooflijk. 
Frank:  Dank u wel.  
Christel:  Ma je draagt wel een bril ondertussen. Sinds oelang al? 
Frank:  Ja, kijk, de ouderdom komt met gebreken hé.  
Christel:  En leef je daar dan ook naar, naar je ouderdom? Want je hebt ooit, 

heb ik toch gelezen in een interview, zijn jouw eigen woorden, 
bandeloos geleefd... 

Frank:  Ja, ik kom uit Nederland, dus we gebruiken drugs, we drinken en we 
doen... Klein beetje toch maar... 

Christel:  En je rookte. Nog altijd? 
Frank:  Ik rook nog altijd. Roken is gezond en met name buiten, dames en 

heren. Buiten roken is gezond.  
Luk:  Zeg, et is weer een heel poëtisch album. Ik eb op je website gekeken 

gisterenavond. Een aantal nummertjes aangeklikt, want we mochten 
van 5 nummertjes al de eerste 15 seconden meepikken. En op je 
website stond een sms van jou pijn is onrust, onrust is pijn, als stilte 
op de radio of de radio door de stilte.  

Frank:  Ja dat heeft te maken med et feit dad ik euh... Laatst is er iets uit 
mijn rug verwijderd en ik hou der nie van als mensen in mijn 
lichaam gaan snijden. En de dokter zei nou, dad is zo weer voorbij. 
Dat was een soort ondraaglijke stekende pijn. Ik bedoel, Boudewijn 
De Groot zei al Frank jongen, na je vijftigste als je ’s morgens 
wakker wordt en je voelt geen pijn, dan ben je dood. En dat von ik 
fantastisch. Hij is in de 60. Maar ik zat na te denken over pijn. Ik 
denk, ‘k bedoel, ik ga hier nie lopen klagen, maar ik denk dat we 
toch allemaal ergens iets last van hebben, je knie en... Ik zat erover 
na te denken en tegelijkertijd had ik een radio-interview, de 
Nederlandse radio waar et allemaal bla bla bla is. En iedere keer 
moest ik nadenken om te antwoorden, maar dat kan niet op de radio, 
dan ontstaat er een stilte en radiomakers zijn ongelooflijk bang voor 
stilte.  

Luk:  Da ’s nie waar.  
Frank:  Da ’s wel waar.  
Luk:  Meneer Boeijen, we gaan nu gewoon 10 seconden stil zijn  en we 

gaan zwijgen, 10 seconden, voila.  
Christel:  Zie. Jij kan et nie. Gij  begint te lachen. Wij wilden ons... 
Frank:  Ja, ma ik ben hier te gast.  
Luk:  Ik hou van stilte eigenlijk.  
Frank:  Ik pas me aan, ik ben een buitenlander.  
Christel:  Voel jij ergens al pijn, Paul, nee? 
Paul:  Nee, absoluut nie, dus euh, maar ik hoor euh ja, ‘k zal moeten gaan 

oppassen e. Morgen moet ik dus pijn voelen, anders ben ik morgen 
dood begrijp ik er uit.  

Luk:  Gene Summer kan u altijd een blauw oog slaan.  
Paul: Laat em maar zingen want da doet ij fantastisch. ‘k Wou daarnet 

nog zeggen trouwens, toen je zei herinner j’ em nog? Dat ik euh 
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altijd gevonden eb dat Gene Summer voor ons naar het 
Eurovisiesongfestival had moeten gaan, lang geleden, want ij heeft 
vaak verloren van mensen die veel slechter zongen dan hij.  

Luk:  Namen Paul. Namen. Van wie eeft ij  verloren? 
Paul:  Nee, nee. Da gaan ek nu nie doen euh... 
Luk:  Kijk, zo zit de journalistiek in Vlaanderen in elkaar, nooit geen 

namen euh Frank... 
Paul:  Nee, ma da ’s nie waar, ma dad is gewoon, als ik daar 1 naam van 

noem, dan voelt die persoon zich misschien ook weer... Ma ik wil 
gewoon de kwaliteit van Gene Summer onder de adem brengen. De 
stem van Gene Summer die sprong er in veel van die 
Eurovisiesongfestivalprogramma’s gewoon bovenuit.  

Christel:  Zeg, je mag et em zo meteen zelf zeggen want ij  komt nog terug 
oor, ij  is nog nie weg. Frank, Paul dad is dus de man die ons aanzet 
om te denken aan ons pensioen. We moeten daar nu al mee bezig 
zijn zegt ij . Jij nog niet? Ben jij der al mee bezig? 

Frank:  Nee nee. 
Luk:  Ah kom Frank, je hebt wel ergens een klein bankrekeningetje bij de 

bank waarop een aantal euh...duizenden guldens staan om later als je 
70 bent euh... 

Frank:  Nee, ik wil even mijn excuses aanbieden voor mijn land. Ik schaam 
mij, niet voor mijn land maar... 

Luk:  Jullie hebben ons land geplunderd Frank. 
Frank:  Ja, ik schaam mij voor onze regering. Één, die hele zaak met die 

Fortis, schaam ik mij diep voor. Niet de bevolking, maar de 
regering. Da ’s overigens geen afspiegeling van wat de mensen in 
Nederland denken. En twee, waar ik me heel erg voor schaam, is dat 
gedonder met die Schelde, met die, wad is et, Westerschelde. En ik 
eb gebeld met Balkenende en er wordt nu gebaggerd. 

Luk:  Is ‘t waar? Dan is et goed. Paul, ik wou ook nog iets zo zeggen 
tegen Frank, waarvoor schamen wij ons? Voor niks eigenlijk e? We 
zijn blij dat we Dick Advocaat hebben als bondscoach.  

Paul:  Maar ik geloof er eerlijk gezegd niets van, van wat ie verteld ier. Ik 
ben een paar keer in euh ’t Fortisverhaal in Nederland geweest en 
toen in eerste instantie het Fortis ANB-Amro overnam,  dan was er 
eigenlijk zo’n soort algemene verslagenheid in Nederland dat dat 
mogelijk was dat Fortis ANB-Amro overnam en werd ik eigenlijk 
door Nederlandse journalisten voortdurend geïnterviewd over hoe 
wij eigenlijk moesten aan het triomferen zijn dat we dat voor 

mekaar hadden gekregen, terwijl wij helemaal nie zo zijn. Belgen 
zijn niet chauvinistisch, maar dus Nederland aanvaardde dat toen als 
een nederlaag en dus als ie zegt euh ik schaam mij diep voor wat 
euh de regering gedaan eeft, enfin, ’t is natuurlijk de schuld van de 
Nederlandse regering, dat Fortis nu een Franse bank is, want als de 
Nederlandse regering haar woord had gehouden, hadden wij de bank 
nie moeten verkopen, maar euh... 

Luk:  Et wordt ier ingewikkeld deze morgen, ‘k weet et nie. Ik ben 
opeens nuchter.  

Paul:  Dat je zegt dat et de schuld van de regering is, dat de Nederlands dat 
euh jammer vinden, dat denk ik nie. Der was toch echt wel een soort 
revanchegevoel.  

Frank:  Ma der zijn 16 miljoen Nederlanders en ‘k eb natuurlijk nied aan 
iedereen gevraagd, maar ik kan u wel vertellen dat de regering, de 
huidige regering in Nederland, absoluut geen afspiegeling is van hoe 
men denkt in Nederland. En ik heb overigens ook de indruk als ik 
ier in Vlaanderen ben, dat er heel weinig kennis is over Nederland, 
hoe verscheiden da land is, qua religie, qua talen, net zoals hier. 
Maar der zijn eeuwen over gegaan om dat zootje bij mekaar te 
krijgen. 

Luk:  Zeg jongens, dit is Radio 2, niet Radio 1.  
Christel:  Volgens mij komt et volgende boek, het volgende financiële boek 

komt van Frank Boeijen.  
 
Christel:  Paul D’Hoore heeft daarnet al zijn lof bezongen en hij zit hier naast 

mij, Gene Summer.  
Luk:  Paul, nu kun je ’t ne keer zeggen aan Gene e, oeveel je van em 

houdt. Ma nie te dicht.  
Paul:  Ik zit er vlak naast.  
Luk:  Ja kijk, Paul D’Hoore die Gene Summer omhelst, ’t is ongezien. 

Bent u ook een fan van Paul D’Hoore, Gene Summer? 
Gene:  Jawel, ma ’t is nie van toepassing, ‘k eb te weinig centen om naar 

em te luisteren.  
Luk:  Bent u binnen na uw rijke carrière Gene Summer? 
Gene:  Ik ben binnen in ’t Casino, ma ik ben echt nie binnen nee, van 

bijlange niet.  
Christel:  Alé jong, en je bent al zolang bezig. 
Gene:  Ja, ma de belastingen luisteren mee e. Voorzichtig zijn. Nee, echt 

niet, nee. Ma ‘k eb niks te kort, ‘k ben eel gelukkig.  
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Luk:  Frank, in België is geld taboe. Je kunt alles vragen over een 
Bekende Vlaming, over de slaapkamergeheimen, maar geld is taboe. 
In Nederland niet e? 

Frank:  Nou, ’t is niet zo chic om over geld te praten toch?  
Christel:  Jij doet dad ook niet? 
Frank:  Ik praat liever over m’n nieuwe CD.  
Luk:  Hoeveel wil je der verkopen? 
Frank:  Dat doet er nie toch, maar ik vind et zelf, ik zal et straks nog even 

geven aan u, erg mooi der uit zien. ‘k Eb opgenomen in Brussel, dus 
‘k eb wel erg lang in Brussel gezeten en ik heb me daar ook een 
beetje door laten inspireren, dit is het uitzicht uit de studio... 

Christel:  Ja, mooie foto’s. Ma goed Frank, ken jij Gene Summer? 
Frank:  ’ t Spijt me maar... 
Christel:  Nee, die eeft echt heel leuke nummers gemaakt, luister maar even. 

(fragment)  
Christel:  En Paul, jij lacht, jij kent da nummer nog?  
Paul:  Ken ik da nummer nog? Waarom ken ik da nummer nog? 
Christel:  Omda jij zo’n grote fan bent.  
Paul:  Ja ma, grote fan, ik eb gewoon gezegd en ‘k zal ‘t herhalen, ik vond 

da die kon zingen zoals weinig anderen in die programma’s.  
Luk:  Ma dit nummer was een wereldhit, Waarom Zeggen Als Je Het 

Kunt Zingen. Gene Summer, je moet dus alle antwoorden 
beantwoorden al zingend? 
Gene: Bwa, een wereldhit was da nie, maar da was een inzending 
voor Eurosong, da weet ik nog en euh da ’s al lang geleden oor, da 
is heel lang geleden. Ik geloof da ‘k 3 keer meegedaan eb en toch 3 
keer de finale gehaald, da was toch eigenlijk leuk, ma nooit na ’t 
Songfestival geweest, da ’s spijtig eigenlijk. 

Christel:  We zitten ier vandaag in ’t Casino van Middelkerke, eb jij ook wel 
wat herinneringen aan denk ik e? 

Gene:  Ik heb hier bijna gewoond zo, als de baarmoeder zou kunnen 
spreken, die zou van mij heel wat kunnen vertellen.  

Luk:  Wat bijvoorbeeld? 
Gene:  Nee, nee.  
Luk:  Wat was u favoriete longdrink back in de sixties? 
Gene:  Euh, de whisky’s e, ma daar ben ik al lang vanaf hoor.  
Christel:  Zeg, ma nu ga j’ opnieuw beginnen e? W’ ebben heel lang niks van 

jou gehoord, je bent een restaurant en zo begonnen en nu wil je der 
opnieuw... 

Gene: Bwa, muziek dat laat je niet los, ik bedoel ik ben me muziek 
geboren, ik eb daar eigenlijk nooit mee gestopt. Ik eb euh mijn leven 
lang een band gehad waarmee we getourd hebben. Dan ben ‘k er een 
beetje mee gestopt, ik doe nu voornamelijk big band optredens zo, 
dan eb ik euh, dan eb ik alleen mezelf mee te nemen en de band die 
speelt voor mij en dad is eigenlijk, da past heel goe bij mij. 

Luk:  Ja, Engelstalig repertoire e? 
Gene:  Ja.  
Luk:  Welk nummertje ga je nu zingen?  
Gene:  Euh, ’t is een nummer van Evert Verhees, euh, She’s Got Style. Dat 

gaat over een hele mooie madam. 
Luk:  Ik dacht et al, et kan onmogelijk over Paul D’Hoore gaan. Dat zou 

belachelijk zijn. Paul, kun jij in jouw geijkte stijl deze fenomenale 
Gene Summer aankondigen? 

Paul:  Wel euh, we hebben ooit van Eddy Wally gehoord The Voice of 
Europe, ma we hebben eigenlijk the Voice of The World, Gene 
Summer.  

 
Christel:  Een goeiemorgen. Het Casino van Middelkerke, daar zitten we 

vandaag. We zijn zo’n beetje de voorbode van et 
champagneweekend dat hier volgende week plaatsvindt en dat 
betekent dat wij hier, nu al, om 9 uur, een beetje mogen proeven van 
dat goddelijke vocht. In de backstage houden ze ‘t, hoop ik toch, 
Luk, voorlopig nog op koffie en thee? 

Luk:  Ja, ma ook champagne en ik sta ier tussen de 2 best geklede 
Vlamingen van België. Paul D’Hoore, jij neemt afscheid med een 
glaasje champagne. Ga je zo in de wagen kruipen?  

Paul:  Ik ga ’t wel hier leegdrinken natuurlijk, da zou geen zicht zijn. 
Trouwens, ik denk da ze mij zouden tegenhouden e.  

Luk:  Wat vind je van et fenomeen die hier recht tegenover u staat? 
Paul:  Et is absoluut een fenomeen en ij eeft een boek van mij gekocht, 

verneem ik, dus ik ben helemaal verbaasd nu. 
Luk:  Is ’t waar? Hebt u een boek van Paul D’Hoore gekocht, Herr Seele? 
Herr:  Ja dat klopt. Ik eb in et Kringloopcenter een boek gekocht, maar ik 

vergeet... Is et niet de 10 Tips Voor De Belegger of zoiets?  
Paul:  Het zal waarschijnlijk De 10 Beurswetten zijn...  
Herr:  Ah kijk, ik zit er nog nie zo ver naast. Ja, ’t eeft lang op mijn 

koffietafel gelegen. 
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Luk:  Voila Christel, we horen der straks alles van. Herr Seele wordt 
gewoon Paul D’Hoore straks.  

Christel:  Herr Seele is er, Right Said Fred is er ook, Ignace Crombé, die 
verwachten we ook nog samen met Patricia en natuurlijk, zonder 
hem zijn we niks op zaterdagochtend, Frank Deboosere, die komt 
ook nog. Goeiemorgen.  

 
Christel:  Een goeiemorgen Frank Deboosere.  
Frank:  Goedemorgen. Dag Middelkerke.  
Christel:  Ge wordt ier begroet als een echte vedette, man.  
Frank:  Ja, nochtans, ik eb ’t weer nie mee, ik ben nie op dieet, ma ‘k heb 

wel een vet weerbericht.  
Christel:  Een vet weerbericht? Alhoewel, der is nog weinig van te zien e, 

Frank. Ik eb de zon mooi zien opkomen ma der hangen nog wat 
wolken. 
(weerpraatje) 

 
Luk:  Bon, mediafiguur, komiek, kunstkenner en ook notoir pianostemmer 

Herr Seele is ondertussen al een halve eeuw oud en ij  heeft ook 
ondertussen een beetje nieuws voor ons, Herr Seele. Goeiemorgen 
Herr Seele. 

Herr:  Goeiemorgen.  
Luk:  Welk nieuws wil je meegeven? 
Herr:  Jullie hadden eigenlijk de link kunnen maken van Cliff Richard naar 

de gevangenis ook, The Only Way In, The Only Way out e... 
Luk:  Heb jij iets met gevangenissen dan? 
Herr:  Spijtig Luk.  
Luk:  Excuseer. ‘k Zal ’t opnieuw doen. We hebben net Frank Boeijen euh 

nee, we hebben net euh Cliff Richard gehoord met The Only Way In 
en daarom zit Herr Seele hier. Want Herr Seele, jij zit ook een beetje 
the way in e? Was dad een goede inleiding?  

Herr:  Da was een betere, ja, dank u wel. Ja, inderdaad, ik geef les strippen 
in de gevangenis van Oudenaarde. 

Luk:  U bedoelt strippen tekenen uiteraard en niet zich van kledij ontdoen? 
Herr:  Ja, ma voor je der binnen gaat, moe je wel strippen natuurlijk e. Dus 

ik denk da dat de titel wordt van de tentoonstelling die we gaan 
maken met dat project, et is euh striples geven aan de gedetineerden 
inderdaad en euh ‘t is eigenlijk een primeur voor euh Radio 2, want 
ik heb er nog niet over gepraat met geen enkele media. Het is heel 

moeilijk om over te praten omdat je.. Je kunt et eigenlijk niet 
positief brengen of hoe moet ik et verwoorden? Alles wat je erover 
zegt, wel de mensen gaan altijd denken natuurlijk euh die 
gedetineerden, ze hebben heel wat op hun kerfstok, maar ze krijgen 
toch mooi les van Herr Seele. Het is heel moeilijk om met de 
gevangenis naar de media te komen. De directeur van de gevangenis 
heeft mij ook verwittigd, je kunt eigenlijk met de pulpmedia, wat 
jullie niet zijn, gelukkig natuurlijk e, kun je der eigenlijk euh, ge 
kunt et moeilijk verkopen.  

Luk:  Ma der staat toch in de statuten dat je met gedetineerden aan 
resocialisatie moet doen en rehabilitatie om ze tijdens hun 
detentietijd of de periode dat z’ in de gevangenis vertoeven, toch 
een beetje te prikkelen over wat er gaande is in de wereld... 

Herr:  Et verblijf in de gevangenis gaat over rehabilitatie denk ik, maar ook 
natuurlijk over verwerking waarschijnlijk, ook over schuld, euh 
schuld en boete, over verwerking van wat ze gedaan hebben. Ik 
denk die mensen hebben toch iets gedaan en ik vraag me af of de 
gevangenis de ideale plek is om daar euh om daar mee om te gaan 
want je zit daar alleen eigenlijk e. 

Luk:  Ma wat jij doet, een beetje prikkelen op creatief vlak... 
Herr:  Is leren omgaan met communicatie, gaat over humor ook. Ik denk 

dat humor op alle vlak belangrijk is en ik voel mij eigenlijk een 
beetje zoals de aalmoezenier, eigenlijk heb ik, samen met die 
aalmoezenier die daar zijn taak heeft, ben ik de enige man die 
eigenlijk in de gevangenis komt, want je kunt de gevangenis van 
Oudenaarde bezoeken, ma dan ga je naar et bezoekerskwartier, maar 
ik ga eigenlijk in de gevangenis. En euh ook als striptekenaar vond 
ik dat al heel interessant om te gaan doen, gewoon even in die 
gevangenis gaan, hoe ziet de gevangenis eruit? Hoe ziet de tralies 
eruit visueel... Et is ook studiemateriaal voor mij natuurlijk. 

Luk:  Ja, ma je komt daar binnen en hoeveel mensen willen les krijgen 
van Herr Seele? 

Herr:   Wel, ik denk ongeveer een tiende van de gevangenis had zich 
ingeschreven. Ik schat dat er ongeveer 130 mensen zitten in 
Oudenaarde. ’t Is een zeer intensief iets, de gevangenis, der zijn 
misschien 80 cipiers, ik sla der nu een slag in, ma 70 of 80 cipiers en 
der zijn ongeveer 130 gevangenen. En in Brugge is et nog veel 
intensiever, is et ongeveer 1 cipier per gevangene.  

Christel:  Dus en jij geeft aan een 13-tal mensen les dan?  
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Herr:  Ja, zo is et inderdaad. Maar dad is veranderd. De eerste les had ik er 
euh, nee had ik er 11 gedetineerden, ma de tweede les was er al 
iemand overgeplaatst naar Leuven Centraal, want je kunt zelf je 
overplaatsing aanvragen. Da was eigenlijk mijn beste tekenaar. Die 
was geniaal. We hebben de eerste les zelfportretten gemaakt want 
een stripfiguur kan vaak uit een zelfportret ontstaan. Zo zal u 
wellicht wel opgevallen zijn dat Cowboy Henk iets heeft van Herr 
Seele, al lopen er daar fantastisch Cowboy Henks rond. Et is nogal 
macho en er wordt heel veel aan spiermassa wordt daar opgebouwd 
in de gevangenis, dus ’t is wel werkelijk heerlijk als striptekenaar 
om daar rond te lopen. We hebben de jongens al laten poseren en we 
hebben dus zelfportretten gemaakt, wat ze nog nooit gedaan hebben, 
namelijk zichzelf even in de spiegel bekijken en daar een beeld van 
maken. En daar was een fantastische kunstenaar tussen, een soort 
Vincent Van Gogh. En euh, helaas, da was eigenlijk de enige echte 
grote kunstenaar die we hadden. Helaas tweede les, hij is verplaatst 
naar Leuven Centraal...  

Luk:  Had dat met jou te maken? 
Herr:  Euh, nee, dat had hij waarschijnlijk al vroeger aangevraagd.  
Luk:  Nee? Zo van wat een rare leraar.  
Herr:  Nee, nee, dat denk ik niet. 
Luk:  Zeg, hoeveel uur per week geef je les? Oe kan ik mij dat 

voorstellen? 
Herr:  Ja, ik geef 3 uur per week les en ik ga dat 8 weken lang doen, maar 

ik heb eigenlijk gekozen voor 9 weken. Verleden week was een 
vakantieweek, ma ik ben toch afgekomen. Ik eb een gevoel dat de 
gedetineerden er heel veel aan hebben. Ze bouwen een band op, ik 
ben de enige band die zij eigenlijk hebben met de buitenwereld. Ik 
ben eigenlijk de normale mens daar. 

Luk:  Ma kennen ze jou? 
Herr:  Ja, als ik hier rondloop in Vlaanderen gaan de mensen zeggen da ’s 

ne raren gast, Herr Seele, ne pipo, maar in de gevangenis ben ik 
eigenlijk een normaal iemand. En ik denk da dat voor mij et 
deugddoende aspect is van die les. 

Luk:  ’t is toch ook een beetje therapie vo jou? 
Herr:  Misschien is et een vorm van therapie voor mij, inderdaad, ’t is 

misschien wel goed gezien, ja inderdaad.  
Christel:  Wordt er veel gelachen ook? 

Herr:  Ja, er wordt veel gelachen en je moet wel tegen een stootje bestand 
zijn, maar wat wij doen met Cowboy Henk is ook niet zo soft. Ik zal 
een voorbeeld geven, de eerste les heb ik de jongens zo’n beetje 
uitgedaagd met de spreuk van laat mij ’s iets tekenen, als 
striptekenaar, ik kan alles tekenen. Toen vroegen ze, teken ’s een 
naakte dame dus dan heb ik een hele mooie babe op et bord 
getekend en euh, maar ‘k eb ze maar half getekend en ik eb dan 
gevraagd aan één van de jongens, kun je ze even afwerken en 
iemand kwam naar voor en dan eeft ij ze in een soort blok beton 
getekend, met haar armen geketend en toen heb ik later begrepen dat 
dat effectief gebeurd was ook, soort maffiatoestanden eigenlijk. Dus 
euh, daar moe je wel tegen kunnen, ’t is natuurlijk vrij choquerend 
als je da dan, maar dan heb ik onmiddellijk begrepen je kunt et nie 
al te soft benaderen in die lessen. 

Christel:  Ma ’t is eigenlijk zwarte humor? 
Herr:  Euh ik probeer vooral de humor beter te maken. Zij hebben de 

neiging om een klein beetje kalendermoppen te maken. Er wordt 
heel veel gelachen, ’t is een mannenclub en als je daarbinnen komt 
met de cipiers ook en met de gedetineerden, ’t is eigenlijk meteen 
grapjes, grapjes, grapjes. Maar ik breng daar eigenlijk ernst binnen, 
ik probeer euh, humor is een ernstige zaak en mensen denken 
vaak...Degenen die zich ingeschreven hebben, hadden waarschijnlijk 
gedacht ’t zal ier lachen worden, maar ’t is eigenlijk heel ernstig en 
dat vinden ze eigenlijk wel goed denk ik.  

Luk:  Herr Seele, ’t is dan de bedoeling na die sessie van 9 weken om een 
tentoonstelling te laten doorgaan met alle tekeningen. Waar zal dat 
doorgaan? 

Herr:  Dat zou doorgaan naast de gevangenis, wellicht, we zijn dat nog aan 
’t bespreken in et Musée de la Laine in Oudenaarde, dad is een 
museum dat over kledij gaat en daarom gaan w’ ons een beetje 
concentreren op et vestimentaire van de gevangene. Wat dragen ze? 
Wel, eigenlijk dragen ze niets, ze dragen street wear, casual 
clothing, ma ze hebben wel een outfit die zijn in beige. Ma de 
Amerikaanse gevangenen bijvoorbeeld, ik zag laatst ne foto in een 
tijdschrift, die lopen in ’t oranje rond, ik denk vanwege de 
herkenbaarheid. In de gevangenis binnenkomen, is eigenlijk een 
beetje je kleren afleggen.  Ik maak er ook een gewoonte van, als ik 
daar les ga geven, om et zo Herr Seele-achtig mogelijk te doen. Ik 
kom in mijn meest felle pakken. En da vinden ze geestig. 
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Luk:  Ook in ’t roze?  
Herr:  Ja, roze en met de meest bizarre patronen. Laatst was ik daar ook en 

ze vonden et fantastisch, zo een echt fel pak, ma in Oostende zou ik 
er nooit zo kunnen bijlopen. Iedereen zou me herkennen en ik zou 
lastig gevallen worden, ma ze zeggen, nee, je moet da dragen, da ’s 
fantastisch, da staat je, da ’s heerlijk. Dus euh ze geven mij eigenlijk 
wel een goed gevoel bij momenten zo.  

Christel:  Mag jij daar eigenlijk alles binnenbrengen? Ik denk nu bijvoorbeeld, 
potloden med een scherpe punt, een passer... 

Herr:  Euh nee, alles wad ik binnenbreng moet aangevraagd worden, ik 
moet altijd een lijst geven van de producten die ik ga 
binnenbrengen. We zouden ook niet kunnen gaan beeldhouwen. Ik 
had gedacht aan ’s een strip in 3D om dat te gaan boetseren en ja... 
Klei zou misschien wel kunnen.  

Luk:  Zeg, Herr Seele, voor welke criminele feiten zou je graag opgepakt 
worden?   

Herr:  Wel ik denk dad ik euh, voor et vervalsen van schilderijen 
waarschijnlijk. 

Luk:  Ja? Zo’n Ensor vervalsen en dan tegen 100 miljoen euro verkopen?  
Herr:  Ja, ik zou da wel kunnen doen eerlijk gezegd. 
Luk:  Zeg, en euh op welke spectaculaire manier zou je dan willen 

ontsnappen uit de gevangenis van Oudenaarde? 
Herr:  Euh, ontsnappen. Toen ik er nog ma binnen was eerst dan was ik 

onmiddellijk al aan et denken oe geraak ik ier buiten? Want overal 
waar je binnen zit, zijn er tralies natuurlijk, wij werken in een soort 
kapel, ma die kapel eefd ook tralies en ik ad al een soort systeemtje 
gedacht om een soort ijzer voor et slot te steken, zodat je een deur 
toedoet, dat ij eigenlijk nie in zijn slot valt, zoda ‘k em dus later 
weer zou kunnen open doen.  

Luk:  Je kijkt te veel naar Cowboy Films, Herr Seele. Ma je doed et graag 
e, want je praat er heel passioneel over? 

Herr:  Ja, ’t is een fantastisch iets, ik neem et wel mee naar huis ook, euh 
als ik dan thuis kom, ik zit er eigenlijk een ganse week over na te 
denken, ’t is een bizar wereldje en een wereldje waar we allemaal 
mee kunnen te maken hebben natuurlijk. Ik denk als je med een 
glaasje op iemand doodrijdt, dan zou je waarschijnlijk ook wel 
kunnen komen te brommen.  

Luk:  Laat ons et positief houden, meneer brompot. Naast u zit meneer 
ontspanning, Frank Boeijen en die gaat nog een nummertje zingen 

om jou volledig te ontspannen na jouw drukke bezigheden in de 
gevangenis van Oudenaarde. Dus wie Herr Seele wil zien, moet 
gewoon zich laten oppakken in de gevangenis van Oudenaarde.  

 
Christel:  Een gitaar en dan die geweldige stem van em, meer eeft ij  eigenlijk 

nie nodig om hier de hele zaal stil te krijgen, zelfs Herr Seele.  
Luk:  Herr Seele, et beste dat we dit weekend hebben gehoord is Frank 

Boeijen. ‘k Weet nie hoe dat bij u is in uw bovenkamer?  
Herr:  En ’t weekend is nog ma begonnen e. ‘k Ben nog ma pas opgestaan 

e jongens, omdad ik hier vlakbij woon ook e. Maar euh et was weer 
toepasselijk op et inhoudelijke van de gevangenis natuurlijk vond ik 
wel... 
Christel: Sergio, tijdje geleden ging die man een weddingschap aan 
om te stoppen met roken. Hij heeft dat bij ons gedaan in ‘En nu 
serieus’. En et boek van Tom Coninckx Stoppen Met Roken in 100 
bladzijden ging hem daarbij helpen. Mocht hij niet slagen in z’n 
opzet, wel dan was hij van plan om een dag met Tom mee naa De 
Boekenbeurs te gaan om daar euh te gaan signeren. Goeiemorgen 
Sergio.  

Sergio:  Goeiemorgen Christel, Goeiemorgen Luk. Goeiemorgen iedereen. 
Christel:  En waar ga jij vandaag naatoe, Sergio?  
Sergio:  Wel ik moet vandaag ne boek signeren, boeken gaan signeren op de 

Boekenbeurs.     
Luk:  Dat wil zeggen dad et niet gelukt is?  
Sergio:  Nee, ’t  is nie gelukt nee... 
Luk:  U hebt 2 minuten geslapen Sergio zo te horen? 
Sergio:  Ja, inderdaad. Ik eb deze nacht nog een Schlagerfestival moeten 

presenteren en dan ja, goed ja, dat loopt een beetje uit en zo. 
Christel:  Ja, ma goed, vroeg opstaan dat gaat jou blijkbaar beter af dan 

stoppen mè roken? 
Sergio: Ik denk dad et voor mij nog een beetje te koud was in mijn 
hart om euh 100 procent te stoppen mè roken.  

Christel:  Maar wat is er fout gegaan?  
Sergio:  Wel kijk, dat boek telt honderd bladzijden en ik ben tot nu toe maar 

aan bladzijde 25 geraakt en ik denk da dat daar veel mee te maken 
heeft.  

Christel:  Nja, jij bent geen boekenlezer, da ’s duidelijk... Hoelang heb je ’t 
volgehouden? 
Sergio: Euh, nee ‘k eb et... ‘k Ben nie gestopt.  
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Christel:  Oe?  
Sergio:  Ah jawel, jawel, ‘k ben wel gestopt had, da’ s juist, nu da zal een 

paar minuten geweest zijn of zoiets.  
Christel:  Dus eigenlijk ben je der gewoon nie aan begonnen? 
Sergio:  In alle eerlijkheid niet nee.  
Herr:  Mag ik euh der iets over zeggen, Sergio? Hallo trouwens. Herr Seele 

hier e. Ik vind eigenlijk de beste manier om te stoppen mè roken is 
eigenlijk veranderen van roken, sigaren of pijp gaan roken eerder 
dan sigaretten.  

Sergio:  Oh ja, Herr Seele, da is een valse illusie, mijn vrouw die pijpt al 
jaren en die rookt ook nog altijd.  

Luk:  U kunt ook gazetten beginnen roken e. Goed Sergio, ik wens u et 
allerbeste of wil jij nog iets zeggen aan Sergio? 

Christel:  Awel, ja, ik vin ’t eigenlijk heel jammer dat em naar de 
Boekenbeurs moet en niet naa hier kan komen vandaag, want w’ 
ebben ier wel geweldig gezelschap, Sergio.  

Sergio:  Ik eb et goord, ja. 
Christel:  De mannen.... 
Luk:  Allemaal kale mannen.  
Christel:  Allemaal kale mannen vandaag, ja. De mannen van Raid Said Fred. 

Ken je die nog, ja toch e? 
Sergio:  Ja, die ken ik nog, ik eb die trouwens gisteren nog goord op radio 

MNM.  
Christel:  Ja, ze zaten ook bij Peter Live gisteren, ze zijn nog zotter dan jij, 

Sergio. Enfin, heel veel plezier alleszins op de Boekenbeurs. En de 
mannen van Right Said Fred, kijk ’s aan, ze staan op et podium. Ze 
zijn hier in et land voor ’t grote concert Back To The Nineties 
volgende week zaterdag in Flanders Expo in Gent en z’ ebben ook 
een nieuwe single uit. Right Said Fred.  

 
Luk:  Right Said Fred. En dat was natuurlijk et nummertje Stand Up for 

The Champions en dad ad allemaal te maken met  de flater van 
minister Filip Muyters in verband met Xavier Malisse en Yanina 
Wickmayer. Speciaal hebben de mannen dat vannacht geschreven.  
We gaan proberen, we hebben ier de tekst van een nummer 1 hit I’m 
Too Sexy. Ij  gaad eerst de tekst checken of et klopt en dan zal Herr 
Seele wellicht het nummertje zingen, kom. Herr Seele vraagt nu wat 
is de bedoeling eigenlijk, wat betekent euh... 

Herr:  Ja, wat betekent et, want ik eb er heel lang filosofisch over 
nagedacht... 

Luk:  Inderdaad, wat betekent I’m Too Sexy For My Shirt en ij  vraagt dad 
aan Richard en Richard zegt eigenlijk ziet iedereen et beste uit in 
z’n blootje. Ja, Herr Seele zegt, ja, gelukkig ebben de 2 broers me 
nog niet in m’n blootje gezien, maar Richard, de clown van et 
clowneske duo zegt natuurlijk we hebben u naakt gezien op u 
website. Herr Seele, staat u naakt op u website? 

Herr:  Wel, die website die nog moet gemaakt worden dan. Ma ’t is een 
goed idee om mij der naakt op te zetten, inderdaad. By the way, die 
jongens zouden eigenlijk... de studenten die ik in Oudenaarde heb, 
die gasten zouden daar perfect tussen... Ik zeg et even in ’t 
Nederlands e.  

Luk:  Herr Seele zegt gewoon die 2 jongens van Right Said Fred die 
zouden zo in de gevangenis kunnen opgenomen worden.  

Christel:  Ze kijken nu naa de cartoon van Cowboy Henk en zeggen van ja, da 
kan ik wel zijn, de gespierde borstkas en... 

Luk:  Herr Seele is proberen doorbreken in Engeland, maar dat werd 
niet geadopteerd eigenlijk omdat de Engelsen een andere vorm van 
cartoon...  

Herr:  Inderdaad,  maar Engeland is natuurlijk hét land van de humor e. 
Een geluk dat wij zo dicht bij Engeland zitten, wij kijken op na de 
Engelsen, Monty Python en al die grote Engelse komieken.  

Luk:  Dus ze hebben foto’s gemaakt voor een maandmagazine Playgirl en 
sinds zij foto’s van zichzelf hebben laten nemen, dan bestaat et 
tijdschrift niet meer... Ze stonden er niet helemaal naakt op, ze 
hebben de mooie gedeelten verborgen gehouden. Het gesprek gaat 
volledig de foute richting uit, Christel. We kunnen amper nog 
simultaan vertalen... Oeveel geld verdient u elk jaar? Hebt u 1 
miljoen pond op u bankrekening? Voila, Right Said Fred is gewoon 
binnen dankzij ons. Oké, het voorspelbaar antwoord geld maakt 
niet gelukkig, maar wel gezondheid.  

Christel:  Ze zijn gezond en daar zijn ze erg blij om.  
Luk:  Voila, ier zijn ze Right Said Fred met un grootste hit I’m Too Sexy.  
Christel:  Ja, ’t is champagneweekend volgende week alleszins en wij zijn aan 

’t voorproeven, Right Said Fred.  
 
Christel:  Ja et lijkt eigenlijk wel een beetje alsof we et ervoor gedaan hebben, 

ma ik zit hier inderdaad met 4 kale mannen aan tafel. Want hij is er 
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ook bij komen zitten, Ignace Crombé, samen met Patricia. Ja, ’t 
Casino van Middelkerke, is dat niet een beetje jouw natuurlijke 
biotoop zo? Ignace Crombé, dan denk ik meteen aan casino en aan 
luxe en champagne en da soort dingen.  

Luk:  Herr Seele, aan wat denk jij als je Ignace Crombé hoort? Ook aan 
champagne? 

Herr:  Ik was mij juist de vraag aan ’t stellen heeft hij ooit moeten 
brommen? Heb jij ooit moeten brommen, Ignace? 

Ignace:  En wat is brommen?  
Herr:  In de bak zitten natuurlijk. Want je hebt toch al heel wat op je 

kerfstok, toch?  
Ignace:  Z’ ebben dad ooit in de krant geschreven, inderdaad, ma ‘k eb nog 

nooit de binnenkant van een cel gezien, ma misschien kunnen we 
samen ‘s... 

Luk:  Ma we brengen daar nu verandering in, daar staat een cel 
nagebouwd... Nee, ’t is een grapje.  

Christel:  Ma alles oké dus?  
Ignace:  Ja, alles oké, zeker en vast, maar een casino is niet meteen mijn 

biotoop. Ik ga zeker nooit gaan gokken, dus daarvoor ben ik geen 
goeie klant, ma inderdaad als je ’t over de verkiezing van Miss 
Belgian Beauty hebt, dan vond dat wel in een casino plaats en af en 
toe zijn wij samen uitgenodigd ook euh op gala-avonden en zo met 
evenveel sympathie voor de man in de straat, op een braderie, in een 
feesttent, we zijn nog altijd mensen... 

Luk:  Je moet je nie te veel verdedigen, Ignace, da ’s nie nodig, ’t is geen 
politieke uitzending.  

Christel:  En j’ ebt  Patricia meegenomen. Je bent in haar aan et investeren zal 
ik ma zeggen, je wil haar lanceren als een... als zangeres.  

Ignace:  Inderdaad, ik weet da dat uiteindelijk haar levensdroom was en die 
is nu al vo een stukje in vervulling gegaan en ik wil haar nu op de 
voorgrond plaatsen want mij kennen ze ondertussen. En ik kan 
alleen maar hopen dat et slaagt, maar wij zijn ten zeerste verheugd 
dat zelfs Radio 2 een Nederlandstalige zangeres uitnodigt... 

Luk:  J’ ebt er zwaar moeten voor betalen, Ignace.  
Ignace: Ja, ik ben moeten meekomen.  
Christel:  Ja, want schlager, ‘k bedoel jij bent nog vrij jong en je kiest dan 

voor dat genre... 
Patricia:  Euh mijn genre da wij gekozen ebben was eigenlijk volkspop. We 

kunnen eigenlijk alles doen, dus euh ’t eerste nummer da ‘k gekozen 

eb was euh is mooi, daarmee da ’t nu ook een schlager is maar euh 
da ’s nie de bedoeling da we schlager blijven doen. Inderdaad, mè 
volkspop kan ik levensliedjes brengen, of misschien ook terug 
schlager. Nee, ‘k kan gewoon alle kanten uit.  

Luk:   Herr Seele, kan ze alle kanten uit? Want jij hebt veel kennis van de 
showbizz. 

Herr:  Wel ik ben een vegetariër e, omda je daar over slagers bezigbent. 
Euh wad is dad eigenlijk een schlager? Is dat wat euh Will Tura 
zingt of zo, wad is dad eigenlijk precies? Wad Eddy Wally zingt, is 
dad een schlager? Kun je ’s heel specifiek voor mij aanduiden... 

Patricia:  Laura Lynn is volledig schlager en da nummer, ik weet nie of u dad 
al goord eeft... 

Herr:  Wat Frank Boeijen daarnet zong, is dat schlager?  
Ignace:  Zo lang ze de polonaise nie dansen, is ’t geen schlager.  
Christel:  Mag ik mijn micro terug?  
Luk:  Want Herr Seele had de microfoon van Christel afgenomen.  
Christel:  Ja, jij bent nogal perfectionistisch ingesteld, je bent een 

controlefreak. Dat zeg je toch in alle interviews. Oe heb je haar 
veranderd? Patricia? Wat ze ziet er ook anders uit dan in ’t begin 
vind ik.  

Ignace:  Nee, ma laat ons eerlijk stellen, ik ben helemaal haar manager niet. 
Ik zal er graag bijzijn waar et kan, ik zal ze proberen een beetje bij 
te sturen waar et kan, maar ik eb geen jota kennis van muziek... 

Luk:  Kunt u da ’s herhalen?  
Ignace:  Ik eb geen jota kennis van muziek.  
Christel:  Ma heb jij haar haarsnit bepaald bijvoorbeeld?  
Ignace:  Nee, da ’s ook haar manager en dat zijn zo allemaal van die zaken 

waarvan ik denk is dad allemaal nodig? Letten de mensen daar op? 
Maar ik wil die manager z’n ding laten doen want uiteindelijk eeft ie 
ook Kate Ryan en Hadise toch vele jaren begeleid, Johan Hendrickx 
en we geloven in em en we hopen dan ook dat ie daarmee de goeie 
beslissing neemt. Ma ’t is ook omdat ze ’t graag had met kort haar, 
omdat ze anders wilde zijn dan et traditionele blonde lange haar en 
ik zie et ook graag zo.  

Luk:  Herr Seele, jij bent kenner van de Vlaamse showbizz, je hebt aar 
nog niet horen zingen. Wat denkt u? 

Herr:  Ik denk dad et een succes wordt. En ik ga snel even de micro 
teruggeven aan Christel.  



190 

 

Christel:  Ja, ’t is ongelooflijk e, je rukt ‘m gewoon uit m’n handen. Geef je 
haar mediatraining bijvoorbeeld? Heb jij aar voorbereid op Luk 
Allo zal ik ma zeggen? 

Ignace:  Nee, ik eb aar proberen gerust te stellen want Luk Alloo is nie de 
eerste de beste... 

Luk:  Voila, we gaan de vraag stellen aan u geliefde, meneer Crombé. Oe 
is et zo ver kunnen komen eigenlijk? ’t Is Trisha e, Trisha e? Tricia 
van Patricia? 

Patricia:  Ja, da klopt. Dus euh, da ’s een Engelse afleiding van nobel, euh 
Patricia, Trisha, da lijkt allemaal op elkaar. 

Luk:  Wat vindt u eigenlijk van de uitlatingen van de NV-A, de Minister 
van Sport, Philip Muyters over Xavier Malisse en Yanina 
Wickmayer? Hij slalomt een beetje rond de problematiek errond. 
Wat vindt u daar van? 

Ignace:  Zeg ma meteen da da nieuws is van gisteren en w’ ebben de 
bloemetjes buitengezet tot vanochtend 4 uur. 

Luk:  De kranten staan er vol van, u hoort et nieuws te volgen vind ik. 
Ignace:  Inderdaad, ma we zitten ier vanaf 7 uur om een soundcheck te 

doen...  
Luk:  U was veel te vroeg, w’ adden u maar uitgenodigd om half 10.  
Ignace:  Nee, de soundcheck was om 7 uur en w’ ebben ier geen krant 

kunnen bemachtigen.  
Luk:  Wad is dat voor u, de bloemetjes buitenzetten, meneer Crombé? 
Ignace:  Ja, gisteren was dat de verkiezing van Topmannequin waar we 

uitgenodigd waren en ne keer dat die verkiezing achter de rug is, 
dan is et zoveel mogelijk nieuwe mensen leren kennen, 
visitekaartjes uitwisselen en alweer hopen da je zaken kan doen.  

Luk:  Herr Seele, begrijp jij dat? Die interactie, die visitekaartjes?  
Christel:  Nee, je krijgt mijn micro nie.  
Herr:  Nee, ma jij ebt heel veel mooie vrouwen in je leven gezien e, 

Ignace? Wie is de mooiste vrouw die je ooit gezien ebt, de mooiste 
Vlaamse dame? 

Ignace:  Ik zou een naam noemen, ma je bent er ook nog op verliefd geweest, 
nee nee, de mooiste zit naast mij.  

Luk:  Kom, kom, op wie is Herr Seele ooit verliefd geweest? Want ik eb ’t 
één en ’t  ander gemist in de Vlaamse showbizz.  

Ignace:  71 graden Noord? 
Herr:  Ja, inderdaad ja.  
Luk:  Ja, dad is een nieuw programma op VTM weldra...  

Herr:  Nee, ma daar zat een babe tussen e, die inderdaad Miss Belgian 
Beauty geweest was, een Roemeense, hoe heet ze ook alweer? 

Luk:  ’t Is juist, Jo Planckaert zat daar bij.  
Christel:  Ja, ma jij begint nu terug met Miss Belgian Beauty, in 2010 gaat et 

opnieuw van start. Nu, ik vraag me dan af van waarom doe je da nu? 
‘k Bedoel, maak daar schoon schip mee, begin gewoon med een 
misterverkiezing want dat hebben we hier niet meer. 

Ignace:  Ja ma ik zeg altijd schoenmaker, blijf bij uw leest en van misters heb 
ik ook geen kaas gegeten, dus vandaar dad ik er nie aan begin.  

Christel:  Ken je niks van mooie mannen? 
Ignace:  Euh, niet zo meteen.  
Luk:  Ma nochtans ebben wij ier een getuigenis in de zaal, meneer 

Crombé, dat u 5 jaar lang samen ebt gewoond med een man in 
Kortrijk, in de jaren 82-86. Klopt dat, dat verhaal? 

Ignace:  Ik eb gestudeerd... Nee, ik kan nie denken mè wie... 
Luk:  Herr Seele, jij ebt ier in et voorgesprek gezegd, deze morgen aan et 

ontbijt, ik eb nog samengewoond met Ignace Crombé.  
Herr:  Nee, maar ik vind euh, hij heeft wel iets vind ik persoonlijk. Ik vind 

em wel grappig om naar te kijken, we zitten nu naast mekaar, maar 
ik weet dat meneer Crombé mij een beetje, dat was destijds voor de 
Missverkiezingen ook, mij een klein beetje, tussen aanhalingstekens, 
gevaarlijk vond. Ij denkt dad ik soms een klein beetje overdrijf 
waarschijnlijk en ik denk da dat een nadeel was van die Miss 
Belgian Beauty verkiezingen, dad et een klein beetje braaf moest 
zijn. Terwijl ik juist vind, een vrouw moet ballen ebben en  moet 
juist de guts ebben en ik denk da dad een klein beetje ontbreekt bij 
de verkiezingen, je moed eigenlijk... Je probeert toch mediavrouwen 
te vinden en ze moeten juist da tikkeltje lef hebben en et zijn vaak 
toch te veel seutjes.  

Luk:  Herr Seele en Ignace Crombé, daar staat een zangeres klaar om te 
zingen. Herr Seele, ze gaa beginnen zingen ma jij kan op elk 
moment zeggen : Stop, genoeg.  

Christel:  Nee, nee, zo is ie nie e. Nee, nee, zo gevaarlijk is ie nie. Voila, hier 
is Tricia.  

 
Christel:  Trisha en dankjewel Ignace Crombé en Herr Seele, ’t is ier gedaan, 

euh fijn weekend allemaal.  
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Radio-uitzending van 14 november 2009 

Luk:  Ja we staan ier backstage met onder andere Christel Van Dyck, 
goeiemorgen.  

Christel:  Goeiemorgen. En ik sta ier bij Andrei Lugovski. Dat is de man die 
we nog kennen van Idool, die eeft een geweldige cover mee waar 
van alles inzit. Wat is dat allemaal, Andrei? Ik zie ier keelpastilles?  

Andrei:  Euh ja, je ziet ier een beetje van alles, van die pillekes, euh 
tandenborstel... 

Christel:  En zelfs schoensmeer. Propere jongen hebben we hier vandaag.  
Luk:  Voila, ook gast uit de hete actualiteit is Alain Remue, 

verantwoordelijke en ook gezicht van de Cel Vermiste Personen. 
Alain, niet zo goed nieuws e, deze week? 

Alain:  Nee, jammer genoeg nie. ’t Is slecht afgelopen, wat jammer genoeg 
te verwachten was. Maar langs de andere kant is ’t wel belangrijk 
dad et geëindigd is, dat et kind gevonden is.  

Luk:  Ja, we gaan ’t daar straks over hebben. 
Christel:  En Thé Lau zit hier ook nog, Thé Lau van The Scene. Hij ziet er 

wakker uit maar hoe zit et met de rest van de muzikanten?  
Thé:  Die zijn meer wakker nog. 
Christel:  Nog meer wakker dus dat belooft. Wij kunnen der aan beginnen.  
Luk:  Zo is et.  
 
Luk:  Voila gaan we beginnen of gaan we een plaatje draaien meteen? 
Christel:  Euh we zullen der maar aan beginnen, goeiemorgen. Allemaal van 

harte welkom hier. Euh heel wat gasten, je hebt de mannen van The 
Scene al gehoord, Alain Remue is er, Andrei Lugovski, maar ook 
Tom Lenaerts, de man die eigenlijk alles beu is na meer dan 2 jaar, 
ma die nu zondag toch maar mooi aan z’n achtste seizoen van De 
Pappenheimers begint. En Chris Bus is er ook, Chris is de vrouw 
van Carry Goossens. Ze staat met hem in een nieuw stuk, een stuk 
dat euh vanavond in première gaat. Hoe zenuwachtig is ze? Dat 
willen we allemaal heel graag weten. Van harte welkom, ook jij 
thuis. Goeiemorgen.  

 
Luk:  En zo beginnen we En Nu Serieus met minder goed nieuws 

natuurlijk. Zondagnacht 25 oktober verdween de vierjarige Younes 
uit het ouderlijk huis in Komen. Dat herinneren we ons nog allemaal 
via de verslaggeving. En op dinsdag deze week, 12 november werd 

et kind dan uiteindelijk dood teruggevonden. Diensthoofd euh, 
iemand die de verdwijningzaken op de voet eeft gevolgd en ij  is ier, 
diensthoofd Alain Remue, hoofd van de nationale cel 
verdwijningen. Goeiemorgen, Alain. Euh ja, niet alles loopt goed af 
e?  

Alain:  Nee, euh, dad is zo. Als wij kijken, cijfermatig, meer dan 10 procent 
van de dossiers waarmee we werken, lopen slecht af. Vaak kiezen 
mensen der zelf voor, zelfdoding, maar natuurlijk in et geval van 
een jong kindje ligt et heel anders.  

Luk:  Ma wat heel frappant is, jij voelde het aankomen dat er geen goed 
nieuws zou komen? 

Alain:  Wel, eerst en vooral, et gaat over een kleintje van 4, da ’s simpel. ’s 
Nachts verdwijnen, bizarre omstandigheden, nie onmiddellijk 
gevonden worden. Ja, als ge da allemaal bij elkaar optelt, dan weet 
ge ’t wel. Ofwel hebben we hier iets waar we geen idee van ebben 
en is ’t er een logische uitleg, is et kind bijvoorbeeld in Marokko, ik 
zeg et maar, een dispuut tussen de ouders en noem et op, ofwel is et 
fout gegaan.  

Christel:  Ja, laten we ’s even teruggaan naar dinsdag e, 6 uur, dat kind wordt 
gevonden. Hoe snel ben jij dan op de hoogte? 

Alain:  Ik denk euh een tweetal minuten na de vondst wordt de lokale 
politie gebeld en ’t eerste wat de korpschef daar doet, is ons bellen. 
Ik denk 4, 5 minuten na de vondst wisten wij dat er een lichaam 
gevonden was. 

Christel:  En wat gebeurt er dan? Want er mogen dan toch, denk ik, geen 
sporen gewist worden? 

Alain:  Nee, maar natuurlijk, ge zit daar met et geval, we zitten in ’t water, 
wat sowieso al een moeilijk milieu is voor sporen. Maar wat er dan 
gebeurt... Voor ons is ’t er één raadgeving dan, hou alles clean, kom 
nergens aan, laat et kind in et water, zorg gewoon dat et nie meer 
verdwijnt, da ’s ’t enige en voor de rest blijft er af. En dan komen 
experts, dan komt et identificatieteam, dan komen gespecialiseerde 
mensen die gaan kijken van bon, zijn er sporen te detecteren? We 
beschikken bijvoorbeeld bij de federale politie over een duiker die in 
et water de nodige vaststellingen eeft verricht, foto’s eeft genomen... 

Christel:  In et water? 
Alain:  In et water.  
Christel:  Wa kan je daar vinden? 
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Alain:  Wel, het is van belang van et milieu waarin et kind gevonden wordt, 
zo intact mogelijk te bekijken onmiddellijk na de vondst. Misschien 
zijn er op et lichaam bepaalde voorwerpen aanwezig, sporen 
aanwezig die  ’t water nog nie eeft weggewist. Als je dan da 
lichaam, zonder, ‘k zal maar zeggen voorzorgen, uit et water gaat 
sleuren, dan loopt et nie goe, daar wordt speciaal materiaal voor 
gebruikt. 

Christel:  Ah, dus da kind blijfd  in et water liggen tot jullie... Ah ja...  
Luk:  Zeg, en dan is er ook een autopsie... 
Alain:  Die is dan nadien gebeurd, dan laat mij zeggen, dan is et eigenlijk 

voor ons afgelopen. Zo zit et bij verdwijningen in mekaar. Wij zijn 
de Cel Vermiste Personen. 

Luk:  Gevonden of niet gevonden, of in welke toestand dan ook 
gevonden... 

Alain:  Als et niet gevonden wordt, Luk, dan gaat et voor ons door. Een 
dossier blijft bij ons open zolang de persoon nie gevonden wordt. 
Eens de persoon gevonden wordt, stop et. En dan gaat natuurlijke et 
tactisch onderzoek verder, tactische recherche, wetenschappelijke 
politie. Voor ons gaat de deur dan eigenlijk dicht. 

Luk:  Ma jij volgt et nog in je hoofd waarschijnlijk? 
Alain:  Natuurlijk. 
Luk:  En heel snel staan een aantal dingen online op sites van kranten.  
Alain:  Ja, da ’s natuurlijk een heel ander paar mouwen, waar ik nie altijd 

gelukkig mee ben.  
Luk:  Want ik lees ook online dan en dan blijkt dat Younes gestikt zou 

zijn in een kussen. Alvorens et kindje in et water zou zijn euh... 
Alain:  Kijk, tot op vandaag blijf ik et principe volgen, het geheim van et 

onderzoek. Sommige mensen nemen dat er blijkbaar nie zo nauw 
mee. 

Luk:  J’ ebt ’t over de pers? 
Alain:  Ik.. Ja, ik eb et over de pers, maar de pers haalt z’n informatie van 

ergens. Ik weet 1 zaak, van mij halen ze ze niet.  
Luk:  Nee, ma der zijn lekken? 
Alain:  Wel, het kan ook niet anders... Wanneer ik lees euh de dag na de 

vondst van euh et kind zal vermoord zijn, want... Dan zeg ik amai, 
die zijn goed op de hoogte. Of die weten al meer dan de 
wetenschappers.  

Luk:  Ma ben je dan boos? 

Alain:  Wel, ik kan mij daar mateloos in ergeren want waar men nie bij 
stilstaat blijkbaar op da moment, dad is dat er nog 2 ouders zijn, dat 
daar nog familie is die misschien op dat moment toch nog zich 
afvragen van wad is ’t er gebeurd? En plots staat da daar in grote 
letters in de krant zo van het kind is vermoord en inderdaad, zoals 
gij zegt, daar wordt zelfs al een hypothese geopperd ah ’t zal wel 
met een kussen gestikt zijn of, amai... 

Christel:  Ja, ma wat jullie al wel ebben toegegeven is dat er geen water in de 
longen zat vooraleer et kind gevonden was. 

Alain:  Weet ge dat wij ook dat niet formeel ebben toegegeven? Het parket, 
de onderzoeksrechter eeft gezegd van kijk, ik wil et onderzoek in 
alle sereniteit voeren, er komt een autopsie, wij zullen ten gepaste 
tijde uitleg geven over ’t resultaat van de autopsie. Die uitleg is er 
officieel nog altijd niet gekomen. 

Christel:  Maar et is wel zo? Er was geen water in de longen? 
Alain:  Ik ga da ier nie bevestigen of ontkennen. Ik hou mij aan de 

spelregels. Anderen doen dat blijkbaar niet, ik vind dat nie zo fijn.  
Christel:  Ja, als we nu even teruggaan naa de avond van de verdwijning, de 

nacht van 25 op 26 oktober, jullie krijgen dat bericht. Is dat dan 
meteen een verontrustende verdwijning? In dit geval wel neem ik 
aan? Wat doen jullie dan als eerste? 

Alain:  Wel, we krijgen die melding heel snel van de lokale politie, die 
hebben echt kort op de bal gespeeld. Om 6 uur de aangifte, om 7 uur 
was mijn eerste ploeg aan et rijden, omda we dan zeggen van dit 
klopt niet, want je hoort dan al dat et kind al een paar uur vermist is. 
Een kleintje van 4 op blote voeten... 

Christel:  Vin  je da dan nie raar dat er dan een paar uur al zijn overgegaan 
vooraleer men dat aangegeven heeft?  

Alain:  Wel, daar ligt et dan bij de ouders weer en da ’s al een eerste vraag, 
waarom wacht iemand zo lang? Ik zweer et u, moest mijn kind 
vermist zijn, ik schreeuw heel de wereld bij mekaar de eerste 5 
minuten e. Ma bon, dat hebben we dus als basisgegeven. En vandaar 
begin je na te denken over wat hebben we hier. De eerste vraag die 
wij ons stellen bij een verdwijning is, wie zoeken wij eigenlijk? 
Wanneer et antwoord daar is, ’t is een kleintje van 4 jaar, het is op 
die en die omstandigheden verdwenen, dan weet ge ’t wel, dan komt 
et erop aan, het moet vooruit gaan. En alle hypotheses blijven open. 

Christel:  Ma wat doen jullie dan? Jullie gaan da huis binnen en dan?  
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Alain:  Wel, onze eerste ploegen die gaan naa daar, we kijken ten eerste al 
waar zitten we hier, want Komen is net iets anders dan Maldegem 
en Maldegem is Dinant nie. Dus je kijkt welke middelen kunnen we 
hier inzetten, wa zijn de omstandigheden, is ier water in de buurt? 
Speurhonden worden ingezet, nen elikopter wordt onmiddellijk ter 
plekke gestuurd, mijn mensen gaan ter plaatse om de herkenning 
van et terrein uit te voeren, zijn ier risicoplekken, wa kan er met da 
kind gebeurd zijn, der wordt heel snel beslist op buurtonderzoek en 
een hele machine komt heel snel op gang, Child Focus wordt 
verwittigd, want we denken ier onmiddellijk we hebben getuigen 
nodig.  

Christel:  Nu, ik neem aan da jullie, als ik et zo hoor is et wel zo, jullie gaan 
heel rationeel te werk e. Ma hoe sterk werkt jouw buikgevoel, jouw 
intuïtie in dat soort zaken? 

Alain:  Ik denk da dad essentieel is. Weet ge, we zijn ook ondertussen bijna 
15 jaar bezig met vermiste personen. In elke zaak die je doet, leer je 
iets en die ervaring, die kennis zal ik maar zeggen, die neem je mee. 
En heel snel voel je bijna met je elleboog van ier klopt iets nie.  

Luk:  Ma had je dat nu ook? 
Alain:  Wel, ja, toch vrij snel. Vrij snel ebben wij naar mekaar gekeken en 

gezegd van euh, ier is iets nie juust e. Dit kan niet.  
Luk:  Ja, we praten straks even verder.  
 
Christel:  We praten hier vandaag met Alain Remue, hoofd van de Cel 

Vermiste Personen. De man ook die de zoektocht naar de kleine 
Younes begeleid heeft. En je hebt et daarnet al gezegd euh Alain, 
der is nogal wat tijd verloren gegaan tussen de verdwijning en et 
aangeven van die verdwijning, iets wat jij op zich al heel raar vindt 
als ouder. Nu, de meeste mensen vinden de houding van de vader 
inderdaad wel wat raar, de man reageert heel afstandelijk, heel 
onverschillig. Maakt hem dat vo jullie dan ook verdacht?  

Alain:  Niet noodzakelijk. Ik eb geleerd in de 15 jaar dad ik dit werk doe, 
mensen op de meest uiteenlopende manieren kunnen reageren op de 
verdwijning van un kind. ‘k Heb et meegemaakt dat mensen zichzelf 
verdacht maken door niets meer te zeggen, door zelfs niet meer te 
antwoorden op de vragen die ze krijgen. Da ge zegt van wa ’s da 
voor iets? Diene eeft ermee te maken. Ma langs den andere kant heb 
je mensen die compleet hysterisch worden, total out of control. En 
tussen die 2 uitersten zitten alle mogelijkheden van een reactie. Et is 

voor mij niet zo dat, door niet meer te reageren, door afstandelijk te 
zijn en wat dan ook, dat iemand per definitie verdacht wordt. 
Natuurlijk gaat da vragen oproepen, zoals andere reacties vragen 
oproepen. 
Luk: Ma als je dan ook te weten komt dat de moeder van Younes 
verklaart in et opvangcentrum ja, ik wil scheiden van m’n man, 
versterkt dat dan geen vermoeden? 

Alain:  Wel, natuurlijk, da zijn allemaal gegeven die der bij komen. Ik weet 
ook nie wat er in et koppel al is voorgevallen voor dit is gebeurd, ja. 
Waar wij et moeten mee doen zijn de gegevens die we krijgen, 
vooral uit onze tactische en wetenschappelijke vaststellingen. 

Christel:  Ma voel jij vanuit je ervaring soms aan de toppen van je tenen dat 
iemand schuldig is? 

Alain:  , soms heb je dat, maar soms heb je dat totaal niet. Ik eb et 
meegemaakt met de kleine Yasmine in Sint-Job-In’t-Goor, waar een 
klein meisje van 2 vermist was, waar de moeder ons de ganse dag 
helpt zoeken, waar we ’s avonds samen zitten, de ganse dag 
overlopen, ’s nachts wordt er doorgezocht, de volgende dag, de 
ganse voormiddag wordt er gezocht, ’s middags wordt er een zak 
gevonden med een kinderlijkske in en ’s avonds om 6 uur bekent de 
moeder de feiten. En z’ ad nen gansen dag med ons meegezocht, dan 
zit je dus, ja... Dan zeg je van eeft mijn gevoel mij nu volledig in de 
steek gelaten?  

Christel:  Ja ma van de moordenaar van Stacey en Nathalie heb jij toch 
gezegd van meteen toen ik die man in de ogen keek, voelde ik et 
kwaad. 

Alain:  Ja, dit is iets anders, ja, dit is wel iets anders. Ik heb ook meestal 
geen rechtstreekse contacten met de betrokkenen, gelukkig. Wij 
werken in steun van de onderzoekers, maar in de zaak Stacey en 
Nathalie was ik toevallig die avond nog op de commandopost toen 
Abdallah Ait-Oud zich kwam aangeven en heb ik de kans gehad om 
efkes heel kort mè em te praten en op da moment krijgt ge da koud 
gevoel, zo van dit is niet juist... 

Luk:  En dan zit je altijd juist dan met dat gevoel? Zeg Alain, wad ik mij 
altijd afvraag, oe ga je daarmee om met die ellende? Jij bent ook 
vader van kinderen, jij wordt dan geconfronteerd met kinderlijkjes, 
met vermiste kinderen die gevonden worden, niet gevonden worden. 
Oe plaats jij dat? 
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Alain:  Wel, eerst en vooral natuurlijk, voor ons is et ons beroep, ja, je bent 
er een stuk op voorbereid, mentaal. Ge kunt mensen voorbereiden 
om natuurlijk met de dood om te gaan, er zijn veel beroepen die met 
de dood te maken ebben. Waar je mensen nied op kunt 
voorbereiden, is om een dood kind uit de gracht te halen, laat dat 
heel eerlijk zijn. En et doet natuurlijk iets met iemand, zeker als je 
zelf kinderen ebt, die van mij zijn ondertussen gelukkig al heel wat 
groter, maar euh, je moet et kunnen ventileren en daar gaat alle 
verdienste bij ons naar de groep. W’ ebben een schitterende groep, 
we zijn mè 16 die fantastisch aan mekaar angt. Nu, ge zij nooit 
alleen en da ’s belangrijk. Da ’s altijd een klankbord, zelfs al is et de 
rit van Komen terug na Brussel, dan kun je al ventileren. En als j’ op 
den bureau komt, dan is er nog wel volk, is er tijd voor ne flauwe 
grap of wat dan ook. Maar tegen da je ooit weer thuiskomt... 

Luk:  Moet et weg zijn? 
Alain:  Dan moet da voor een groot stuk weg zijn want professioneel moe je 

kunnen blijven functioneren. 
Luk:  Ma eb je dan een uitlaatklep? Eb je dan iets euh... 
Alain:  Goh, een schitterende familie. Een madam die mij heel goe verstaat, 

die nooit aan mijn kop zaagt van en zijde nu weer weg. Wij zijn al 
20 jaar samen en zij weet perfect waar ik mee bezig ben en zonder 
aar zou ik et ook nie kunnen.  

Luk:  Ma je moet geen marathons lopen.. Jij moet nie euh u energie 
ventileren? 

Alain:  Nee, ik ben nie de sportiefste, laat dat eerlijk zijn. Ne goeien Leffe 
achteraf is vo mij evenveel waard.  

Luk:  Zeg, begrijp je dat heel veel mensen denken dat et niet zo goed gaat 
in de wereld? Of wordt dat nu extra uitvergroot door heel de pers of 
is et altijd zo geweest? 

Alain:  Weet ge, dit soort zaken brengt natuurlijk de focus op alle ellende. 
Euh zijn er vandaag meer verdwijningen die slecht aflopen? Neen. 
Het is van alle tijden. En om de X tijd hebben we zo’n zaak, denk 
terug e. We hadden Dutroux, we hadden Pandy, we hadden 
Fourniret, we hadden Stacey en Nathalie, w’ adden Annick Van 
Uytsel, nu hebben we Younes, binnen x tijd is er weer één. Zijn der 
meer? Neen.  

Christel:  Ma wad ik mij dan ook afvraag, ik liep gisteren mè mijn zoontje op 
straat, 7 jaar is mijn jongste. ’t Was donker, ij  was een beetje bang 
en ij  zei ik hoop maar dat er geen ontvoerders komen. Zo’n kind 

vangt ook wel al ’s iets op e en ik vind et heel moeilijk als moeder 
om daarmee om te gaan. Oe dee jij da mè je kinderen? 

Alain:  Wel, et enige wat wij... Ja, natuurlijk, mijn kinderen die zaten een 
beetje in een heel bizarre situatie, papa hoofd van de Cel Vermiste 
Personen. Zij horen mij ook wel ’s aan de telefoon bezig, zij zijn 
eigenlijk opgegroeid in dat soort zaken. Waar et voor mij vooral op 
aankomt denk ik, is et vertrouwen langs 2 kanten. Euh die van mij 
hebben altijd beseft van kijk onze pa gaat em enorm opjagen als em 
nie weet waar da we zitten. 

Christel:  Ma moe je, ja, moet je je kinderen dan bang maken?  
Alain:  Bang maken? Alstublieft neen. 
Christel:  Of waarschuwen ... 
Alain:  Nee, laat en gewoon de middelen die ze hebben gebruiken. Ik krijg 

et wanneer mijn dochter weer ne keer aar GSM nie oppakt. Da ge 
zegt van, schat waarom ebde da spul eigenlijk? Smijt et dan weg e. 
Want als ekik bel toevallig eeft ze ’t nie goord, gans de wereld mag 
aar bellen, ze pakt altijd aren GSM op, maar als papa belt dan eeft ze 
’t toevallig nie goord. Ma neen, ik denk da ’t van belang is om mè 
kinderen over veiligheid te spreken, van kijk, laat mij weten waar je 
bent, veranderen de plannen? Laat et me gewoon weten.  

Luk:  De gouden raad van nonkel Alain, neem uw GSM op. Zeg, Alain, ik 
zeg et nooit tegen mensen, maar ik hoop da je de komende jaren 
heel weinig werk hebt.  

Alain:  Dank u vriendelijk. 
Christel:  Alain Remue, dank je wel. Muziek verzacht de zeden zegt men wel 

’s en ik denk dat we met deze mannen perfect toe in staat zijn op 
deze zaterdagochtend. We kennen em van Idool. Hij eeft nu ook een 
nieuwe CD uit. Et jammere is alleen, die naam is soms zo moeilijk. 
Andrei Lugovski, spreek ik et goed uit? ’t Is helemaal juist. 
Alsjeblief.  

 
Christel:  Ja wad een stem. Waarom die keelpastilles in zijn koffer zijn? ‘k 

Weet et nie. Wat een stem. Hij blaast hier iedereen van z’n sokken. 
Andrei Lugovski en we horen hem nog ’s terug straks na 9 uur. Hij 
noemde haar ooit z’n grote redding want euh anders zat ie nu 
misschien nog tussen de miskende genieën aan de toog en nu staan 
ze samen in een stuk. U applaus voor de vrouw van Carry Goossens, 
voor Chris Bus. Goeiemorgen Chris. 
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Luk:  Ja, Chris, nu kunnen we ne keer roddelen over Carry, ij  is er toch 
nie. Wad is er gebeurd met Carry? 

Chris:  Wel ik ad liever gehad dat ij hier zat, maar deze morgen stond hij op 
en euh ja, stemproblemen.  

Christel:  En heeft dat te maken met de première gisterenavond van et stuk? 
Chris:  Euh ja da zal een samenloop zijn geweest van omstandigheden. Een 

beetje vermoeidheid, stress, een verkoudheid.  
Christel:  Ja, ij  hangt aan de lijn want ij  is wel ziek, ma vanuit zijn bed kan ie 

toch nog bellen. Goeiemorgen Carry. 
Carry:  Goeiemorgen. 
Luk:  Carry, je bent een verdomde goeien acteur, ‘k geloof er niks van. Je 

hebt gewoon ne kater, een kater, te veel gedronken na de goeie 
première denk ik.  

Carry:  Ja, was et maar waar.  
Christel:  Wad is er gebeurd? 
Carry:  Euh ja, zo opgestaan en ik ben wel terug van de dokter nu en zoals 

Chris zei ’t is gewoon stress en vermoeidheid. Ik eb euh de 
wonderspuit gekregen en ze heeft beloofd dad ik euh vanavond 
terug stem zou hebben, ja.  

Christel:  De wonderspuit? Wa zit daar in Carry? Is da wel allemaal koosjer?  
Carry:  Euh koosjer is da nie, maar dad is et paardenmiddel als premières en 

belangrijke voorstellingen moeten doorgaan.  
Christel:  J’ ebt je whereabouts toch ingevuld, Carry, met zo’n spuit?  
Luk:  Zeg, Carry, en de spuit dan voorspelbaar in de poep? 
Carry:  In de poep, ja. 
Luk:  Is dat echt waar? Zoals vroeger? 
Carry:   ja, dad is zo, ik eb dad ook vroeger ene keer in de toneelschool 

laten doen. En inderdaad, een paar uur later had ik terug stem.  
Luk:  En geen Dafalgan of rum?  
Carry:  Nee, nee.  
Luk:  Hij klinkt wel echt ziek.  
Christel:  Ja, ik denk dad et nie gespeeld is e, Chris?  
Chris:  Nee, absoluut nie nee. 
Christel:  Is ’t ne flauwe zieke eigenlijk? 
Chris:  Euh, als et em uitkomt.  
Christel:  Zo zijn de meeste mannen toch e, oei oei oei. 
Luk:  Carry, ik zou nu gewoon inhaken en vanavond geeft er ne lap op e 

jong.  
Carry:  Zal ik zeker doen. 

Christel:  Want wij gaan een beetje roddelen over jou dus zet inderdaad die 
radio maar uit. Ma ’t is ne flauwe zieken e? 

Chris:  Goh ja, hij doe z’n best oor. Het is met de jaren ook wel verbeterd 
zo, dat ij zegt van ja ‘k ga ’t efkes flink houden.  

Luk:  Ij  wordt nie vaak ziek e? Eén keer om de 2, 3 jaar? 
Chris:  Ja, voila.  
Luk:  Ma vanavond staat em er terug. Waar spelen jullie vanavond?  
Chris:  Euh wij spelen in zaal Elckerlyc.  
Christel:  Laten we ‘t ’s even over et stuk hebben, want w’ ebben et nu 

eigenlijk alleen nog maar over jouw man gehad e. Au Bouillon 
Belge, eigenlijk een stuk dat al aardig oud is vermoed ik, van 
Wouter Van Den Broeck. Kan je ’s even in et kort vertellen 
waarover et gaat? 

Chris:  Euh wel et is gecreëerd in 81 en et is eigenlijk een communautaire 
komedie. Et gaat over ja, de situatie in België, die nie altijd zo 
simpel is. Dus et stuk is ook nie euh, alé ’t is langs de ene kant, et is 
ieder eeft z’n gading in et stuk, mensen die nie echt in de politiek 
geïnteresseerd zijn ebben evengoed een eel goed euh aangenaam 
toneel... 

Christel:  Ma jullie spelen mè 3 acteurs en jullie zijn eigenlijk de gestalten 
van België e. Carry vertegenwoordigt Wallonië, Dirk Van Vooren is 
Vlaanderen en jij bent Brussel. Waarom wordt Brussel als een 
prostituee voorgesteld?  

Chris:  Wel euh, prostituee, et is een mooie prostituee, ’t is geen ordinair 
hoerke zou ‘k zeggen, maar euh god ja, waarom? ’t Is een keuze e.  

Luk:  Ma jij praat ook Brussels, zijn praten allemaal een eigenzinnig 
dialect. Praat ’s Brussels, want ik... j’ ebt  er echt voor moeten 
studeren? 

Chris:  Ik eb er echt voor moeten studeren, want ik ken geen woord 
Brussels dus ik eb mijn tekst dus helemaal terug moeten hertypen en 
zo fonetisch vanbuiten moeten leren. Maar euh met de 
voorstellingen, als ze zo’n beetje lopen dan euh... 

Christel:  Ma kan je dat nu? Zou jij dat nu zo kunnen, Brussels praten?  
Chris:  M’n tekst, ja, flarden van m’n tekst kan ik wel in et Brussels euh... 
Christel:  Zeg ’s iets.  
Luk:  Da ’s wel sexy e. Carry luistert toch nie mee. Zeg ’s iets over Carry, 

dat hij een schat van een man is in et Brussels of zo.  
Chris:  Wel, ik zal ne zin uit et stuk zeggen e en dan roddelen we echt e. 

(zegt iets in het Brussels) 
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Luk:  Da ’s schoon. Gaat dad over Carry dan? 
Chris:  Awel ja, en dan kan ik alleen maar op toneel zeggen e. 
Luk:  Zeg, is et makkelijk om samen een stuk te spelen vo jullie beiden? 
Chris:  Ja, da marcheert, ja. 
Luk:  Ja? Had je ’t anders verwacht? 
Chris:  Nee, ik had... Ik heb daar ook geen angst van euh et euh, wij weten 

da, wij ebben ook afspraken. Et is werk en euh et is privé 
gescheiden en discussies gaan wij niet tijdens de repetitie houden.  

Christel:  Ma hij is jouw baas nu, want hij regisseert, hij is regisseur ook e. En 
soms zegt hij wel dingen waarvan je denkt, zeg manneke alsjeblief 
e? 

Chris:  Ja, maar wij ebben wel... Wij ebben afspraken. Op de repetitie wordt 
er echt nie gediscussieerd.  

Luk:  Waar dan wel? 
Chris:  In de auto. 
Luk:  In de auto? Oe gaat dat dan? Stel, we zitten ier in nen otto e, en 

Christel is Carry en wa zeg jij dan over de repetitie bijvoorbeeld?  
Christel:  Dan zou kik  zeggen, zeg nu ebde toch wel een beetje overdreven. 

Zoiets? 
Luk: Wa doe je dan?  

Christel:  Da zeg jij dan tegen em e, want hij is dan ambetant geweest op jou 
e?  

Chris:  Ah, ik zeg da tegen em? Ja dan antwoordt ij van schatteke, ik zen 
den baas e en euh... 

 Luk:  En dan is ’t uitgeklapt e? 
Chris:  Bijna ja, bijna. ’t Hangt er vanaf e. 
Christel:  Dus euh, oe langer de rit duurt, oe beter vo jullie? 
Chris:  Ja, die discussie is gewoonlijk wel afgelopen tegen da we thuis zijn. 
Luk:  Zeg nog een beetje roddelen over Carry. Eigenlijk is da één van de 

weinige rollen die hij neerzet waarin hij niet zo fris en sympathiek 
tot uiting komt e Carry? Vroeger, in alle andere rollen was ij  de 
flapuit, de bon vivant, de geestige, de komiek. Heeft ij  et daar 
moeilijk mee? Zit ij in de therapie daardoor?  

Chris:  Nee, ’t is voor em ook ’s leuk e om ’s iets anders te spelen van euh, 
et is uiteindelijk zijn werk en hoe breder dat palet kan getoond 
worden, oe aangenamer.  

Christel:  Nu, jullie zijn eigenlijk 24 uur op 24 samen nu e. Jullie wonen 
samen, eten samen, slapen samen, werken samen, man is da nie 
belastend? 

Chris:  Nee, als et te veel is, dan trek ik na boven, na mijn, naar mijn 
zenruimte en ga ik efkes euh... 

Christel:  Da eb je toch nodig, zo ’s even terugtrekken? 
Chris:  Ja, ij gaa naar de paarden en ij verzorgt de stallen en zo en ik ga... 
Luk:  Die zenruimte, Chris, oe ziet die eruit? Dad is euh, oké, een kamer 

en dan? Een riviertje in et midden? 
Chris:  Nee, net nie. Yoga. 
Christel:  Elke dag? 
Chris:  Ja, elke dag. 
Luk:  En zo hou je het langer uit dan één jaar met Carry Goossens?  
Chris:  Nee, zonder yoga hou ik et dad ook uit ze . 
Christel:  Nu, jij bent nog maar een vijftal jaar bezig met professioneel theater. 

J’ ebt vroeger altijd amateurtheater gespeeld. Eb je daar nu zo lang 
mee gewacht omda je toch een beetje in de schaduw van Carry zat?  

Chris:  Nee, dat is bewust gekomen omdat euh de eerste professionele 
opdracht die ik gekregen heb, dat was echt buiten Carry om. Da was 
nie euh nie omwille van Carry, dad is echt iemand die et mij is 
komen vragen.  

Christel:  Ma is et nie moeilijk om uit die schaduw te komen?  
Luk:  Nee, het is moeilijk voor Carry om uit haar schaduw te komen.  
Chris:  Nee, ma da was den aanzet en ik was daar heel blij om ook da dat 

buiten Carry was want da was, dan eeft em gezegd van oké, nu 
kunnen we vertrekken.  

Luk:  Gisterenavond première, vanavond waar spelen jullie? 
Chris:  Ook in Elckerlyc.  
Luk:  En waar ligt dat precies? 
Chris:  Antwerpen.  
Luk:  , uitverkocht? 
Chris:  Euh bijna uitverkocht ja. 
Luk:  Mag ik u vragen om 180 te rijden, het mag, naar Carry toe om hem 

te verzorgen? 
Chris:  Ja absoluut.  
Christel:  Oe ga j’ em soigneren? 
Chris:  Oh, ik ga em pamperen e.  
Luk:  Nie te letterlijk nemen natuurlijk .  
Christel:  Ziek zijn bij Chris Bus, et moet fantastisch zijn.  
 
Luk:  Da ’s een fantastisch nummer. Ook een ode aan Carry Goossens, 

paardenfluisteraar e Christel. 
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Christel:  Ah, ja ook al. Voila, alsof we ’t er voor gedaan ebben e.   
Luk:  Bon, nog muziek. 30 jaar geleden richtte hij The Scene op en na een 

stop van 5 jaar ligt hun veertiende CD nu in de winkel met als titel 
Liefde Op Doorreis. En et is een zeer goed album en de 
frontmanzanger komt ie wat van promotie voorzien. Thé Lau. Een 
zeer goeiemorgen Thé. Ik kwam even voordat we der aan begonnen 
bij jullie vragen in de groep van ja, hoe lang hebben jullie nu uit 
roulatie gezeten? Wij dachten persoonlijk 11, 10 jaar en jullie wisten 
et zelf niet. 

Thé:  Nee, ik was in de war. W’ ebben 11 jaar geleden voor et laatst een 
studioplaat gemaakt en dat was et. 

Luk:  Maar toch, 5 jaar, daar is een consensus over e? Niet makkelijk in 
ons land.  

Thé:  Euh, daar is consensus over, ja.  
Luk:  5 jaar plat gelegen en dan nu terug met de eerste volwaardige CD 

sinds 11 jaar, Liefde Op Doorreis.  
Thé:  Ja, een beetje een poëtische verwoording van de beste seks is met je 

ex. 
 Luk:  Is dat zo?  
Christel:  De beste seks is met je ex? Is da zo? 
Thé:  Dat zegt men in Nederland... 
Christel:  ‘k Eb da nog nooit goord. Wa bedoelen ze daar dan mee? 
Thé:  ‘k Eb et nog nooit meegemaakt, dus ‘k zou et nie weten.  
Luk:  Je blijft een pater. Zeg, nummer 14, de veertiende CD in 30 jaar. We 

zijn bijna 60 ondertussen, het leven flitst voorbij. 
Thé:  Ja, ’t gaat af en toe wel hard e. 
Luk:  Is dad angstaanjagend vo jou? 
Thé:  Nou, bij vlagen, maar meestal niet. Euh ik ben niet zo bang voor de 

dood. 
Christel:  Zeg, ma daar denk je toch nog nie aan? Je bent nog geen 60. 
Thé:  Nou, toch denk ik daar regelmatig aan. 
Luk:  Is ’t waar? 
Thé:  Ja.  
Luk:  Op welke momenten dan? 
Thé:  Nou, dad heeft denk ik te maken met... Ik heb een periode van 10 

jaar meegemaakt, dat alle mensen om me heen doodgingen. Van 
kinderen tot ook gewoon mensen die der aan toe zijn dus ’t zit in 
mijn hoofd iets meer verankerd dan gemiddeld. Ma zullen we het 
over iets anders... 

Christel:  Ja, awel, over die nieuwe plaat bijvoorbeeld e. Want jullie zijn dan 
een tijdje uit elkaar geweest en dan plotseling besluiten jullie dat die 
liefde er toch nog is en gaan jullie samen terug aan ’t werk. Is ’t zo 
gegaan? 

Thé:  Nou, we hebben in 2007 een soort reünietour gedaan en dat vind ik 
geweldig om te doen. 

Luk:  Ook succesrijk e?  
Thé:  Ja, succesrijk, maar ook de onderlinge sfeer was helemaal goed. 

Oude irritaties, die waren der niet meer, dus ja dat was eigenlijk wel 
duidelijk. 
Christel: Wat waren die oude irritaties bijvoorbeeld? 

Thé:  Nou, om iets te noemen, om één keer te kunnen repeteren moesten 
er 27 telefoontjes gepleegd worden en dat soort dingen. 

Christel:  En da ’s allemaal weggewerkt? Jullie zijn volwassener geworden 
eigenlijk? Mannen ebben daar wat meer tijd vo nodig e meestal.  

Luk:  Zeg, Thé, ma toch vind ik et raar. De plooien lijken gladgestreken, 
jullie omarmen jullie zelf terug, e, de liefde is terug. Ma dan nemen 
jullie die plaat apart op, iedereen thuis voor z’n computer, dan 
sturen jullie dat door elektronisch... Een groep hoort een CD samen 
te maken toch?  

Thé:  Ja dat zou idealiter wel... Maar w’ ebben van de nood een deugd 
gemaakt, euh iedereen weet dat de hele platenindustrie ongeveer 
euh... 

Luk:  Op z’n gat ligt? 
Thé:  Ja, in elkaar gestort is. Dus euh et budget dat we vroeger kregen om 

een plaat in de industrie op te nemen, dat krijg je niet meer. Daar 
moet je bij voorstellen dat als we vroeger een plaat gingen opnemen, 
dan werd er 2 ton of euh... 

Luk:  200.000 euro of gulden?  
Thé:  Gulden, toen nog, werd er besteed. Geen sprake van dat je dat nu 

nog kunt doen.  
Luk:  Is dat de reden waarom jullie apart in de huiskamer alle partijen 

voor jullie rekening hebben gehouden?  
Thé:  Onder andere. Andere euh...Waar ik op hoopte, was euh dat de 

bandleden elkaar niet op hun nek zouden zitten omdat de band heel 
anders speelt e, dat gebeurt heel vaak. En dad is ook helemaal zo 
uitgepakt. Wat ik binnenkreeg aan partijen, was echt heel origineel 
allemaal...  
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Christel:  Ma ‘k vin et toch zo’n beetje lijken op soloseks, terwijl et toch 
samen veel leuker is... 

Thé:  Ja, dat ligt voor de hand om dat te denken maar euh het is dat de 
anderen er niet bij zitten, maar iedereen was heel blij met deze 
manier van werken. 

Christel:  Ik vin ’t ook te modern vo jullie. ‘k Bedoel, jullie zijn allemaal 
veertigers, vijftigers... 

Thé:  Ja, ik ben 57 en ik ga der prat op dad ik goed met de computer 
overweg kan. 

Luk:  Zeg, Thé, ma heel concreet, jij zit thuis aan je computer en je krijgt 
een basslijn binnen, je krijgt een gitaarlijn binnen, je krijgt een 
drumsolo binnen, je krijgt euh...  

Thé:  De drums hebben we wel in de studio gedaan... 
Luk:  Ja, is da nie heel apart om dan te puzzelen eigenlijk met al die 

partijen? 
Thé:  Nee, dat viel reuze mee, want euh, de basspartijen die waren in et 

begin zo bizar dat ik dacht van oeps, wat moet dit worden? Laat ik 
ze even 3 dagen laten liggen en dan weer ’s luisteren en meestal 
wordt de conclusie ja, ik had et zelf niet kunnen bedenken maar et is 
beter dan wat ik zelf wel had kunnen bedenken. 

Luk:  Oeveel op 10 geef je de nieuwe CD?  
Thé:  Euh, ja, da’ s een moeilijke vraag natuurlijk, ja, tussen 8 en 9 denk 

ik. 
Luk:  Tussen 8 en 9? Zeg, j’ ebt  dan een nummer Vrouw en daar zeg je 

waar ik meer dan van muziek, meer dan van mezelf, waar ik et 
meest van hou is de eenzame grootsheid van een vrouw. Is dat zo? 

Thé:  Die song is gebaseerd op een aantal verhalen eigenlijk die ik heb 
gelezen over vrouwen als Josefien Baker en Marlène Dietrich. En de 
rol dat die in et openbare internationale leven hebben gespeeld en 
daar is dat beeld uit ontstaan.  

Luk:  Ma dat zijn... Dad is een beetje ancien régime. Hebben we zo’n 
idolen nie meer? Zo’n  sterke vrouwen? Zijn die nog voor handen? 

Thé:  Ik denk et wel ja, misschien niet in et artiestenvak waar we ’t nu 
over hebben, maar ik denk dat iemand zoals Hilary Clinton wel zo’n 
vrouw is. 

Christel:  Jullie gaan ook weer beginnen touren, in februari pas. Eel veel in 
België ook e? België, jouw warm bad, zo heb je ’t ooit ’s genoemd 
e? 

Thé:  Ja, dat is voor mij ook zo. Er wordt mij vaak gevraagd euh als je zo 
dol bent op Vlaanderen waarom ga je der dan niet wonen? En euh 
de reden daarvoor, ik eb daar wel ’s over zitten nadenken, maar de 
reden daarvoor is, is dat et dan voor mij... Et exotische is dan weg. ’t 
Is toch als ik de grens oversteek... 

Luk:  Heb je ooit gezegd Vlaanderen is mijn maîtresse? En nergens zo’n 
goede seks als med een maîtresse?  

Thé:  Nee, dat heb ik geloof ik niet gezegd. Ja, en op een gegeven moment 
waren er toch ook wel die gesprekken over eventueel Vlaanderen en 
Nederland samen gaan, daar ben ik alleen al om die redenen, 
persoonlijke redenen dus, volstrekt tegen. Wisten jullie trouwens dat 
euh, een paar maanden geleden las ik dat er een paar documenten 
boven water gekomen zijn waaruit blijkt dat Leopold 2 Nederland 
wilde binnenvallen.. 

Luk:  Dan toch nog iemand med een beetje lef. Ij  ad et beter gedaan.  
Christel:  Thé Lau, ’t is heerlijk praten mè jou, maar als we jouw nummer nog 

willen horen, dan moeten w’ er nu aan beginnen want ’t nieuws van 
9 uur komt er ook nog aan... 

Luk:  Wa ga je zingen? 
Thé:  Mijn Land. 
Luk:  Mijn Land. Dus over Vlaanderen toch e?  
Thé:  Nee, wel over Nederland.  
Christel:  Thé Lau, hier samen met The Scene med een nummer uit de nieuwe 

CD. Mijn Land.  
 
Christel:  Dat was The Scene live, hier in et Amerikaans Theater. Blijf nog 

zeker bij ons. Het nieuws komt er wel aan, ma The Scene komt na 9 
uur ook nog terug, samen met Lady Linn, gelukkig dat zij er ook 
nog is, aar auto had et begeven, ja ma z’ is in allerijl... 

Luk:  Ja? En Frank Deboosere eeft aar met de fiets meegenomen? 
Christel:  Ja, zoiets. Dus we horen mekaar terug zeker e? Na 9 uur, tot dan.  
 
Christel:  Een heel goeiemorgen. Heel fijn dat jij ons weer gezelschap houdt 

tussen 9 en 10. W’ ebben heel wat leuke gasten alweer, zoals elke 
week. Als je bijvoorbeeld last hebt van een lekkende kraan, dan 
kunnen wij jou misschien helpen vandaag. Is iedereen ondertussen 
eigenlijk al aangekomen Luk, daar in de backstage? 
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Luk:  God, Christel, nergens zo’n goeie, boeiende, intrinsieke 
supportieve gesprek als backstage. Tom Lenaerts gebruikt Frank 
Deboosere nu gewoon als Kazoo. Nooit gezien, Tom. 

Tom:  Wel, ik gebruik Frank Deboosere als Kazoo? Euh ja, Frank 
Deboosere blijft multi-inzetbaar.  

Luk:  Zeg Frank, je kunt op elk lichaamsdeel van jou blazen hé? 
Frank:  Ja het resoneert en vibreert fantastisch.  
Luk:  Voila, et gaat over nie anders dan erotiek, Christel.  
Christel:  Aha, muziek hebben we ook. Andrei Lugovski, de man heb je 

daarstraks al gehoord, een fantastische stem. The Scene is er ook 
nog en Lady Linn is ondertussen ook gearriveerd. Wat was er toch 
aan de hand met jouw auto?  

Lady Linn:  Ik ben nogal vergeetachtig en die zat in de garage, dus die zit in een 
onderhoud en ik dacht ja, ik ga dus met de auto naar Brussel en ik 
sta op en dan denk ik, als ik moe vertrekken pas, oké ‘k eb mijn auto 
nie. En dan moest ik dus met de trein en daarom euh, ja, gelukkig 
zijn er nog treinen.  

Christel:  Gelukkig. En je was op tijd, want je zit hier al klaar voor ons aan de 
piano. Mag ik een daverend applaus voor de Lady van 2009, Lady 
Linn.  

 
Christel:  Ja, normaal gezien komen onze artiesten hier al toe rond 7 uur want 

dan moeten ze even soundchecken, even een technische repetitie. Zij 
heeft et nie kunnen hebben natuurlijk euh vanwege die auto en die 
verstrooidheid, maar w’ ebben ons zorgen vo niks gemaakt.  

Luk:  Wij zouden ook beter nog ’s repeteren, want straks komt Tom 
Lenaerts. Moeten we daar niks voor repeteren eigenlijk?  

Christel:  Euh, jij mag op de kazoo blazen oor, ik doe het niet.  
Christel:  Goeiemorgen Frank. 
Frank:  Goedemorgen iedereen.  
Luk:  Applaus voor de grote Frank Deboosere, de enige constante in 

Vlaanderen.  
(weerpraatje)  
 
Christel:  Ja ja, we worden oud, dat hebben we  hier net besloten want deze 

plaat blijkt toch alweer meer dan 20 jaar oud zeker.  
Luk:  Zo is et en vanaf morgenavond ziet et straatbeeld er in Vlaanderen 

weer zo uit: lege autostrades, geen bankovervallen, bioscopen en 
frietkoten die leeg blijven, geen gezinscrisissen Frank en de regering 

zal zeker niet vallen op een zondag tussen half 9 en half 10 en daar 
is één schurkje voor verantwoordelijk, Tom Lenaerts. Goeiemorgen 
Tom. Welkom. Is et vroeg vo jou nu om kwart over 9? 

Tom:  Euh w’ ebben gisterenavond opnames had en dan is dat vroeg, ma 
eigenlijk in principe nie. Ik eb 3 klein mannen en dan is half 9 al 
middag.  

Christel:  G’ ebt toch nog een beetje glazige ogen... 
Tom:  Ja, ma da gaa tegen een uur of 4 ’s middags pas weg, Christel.  
Luk:  Zeg Tom, der is één constante in die 8 seizoenen van de 

Pappenheimers en dat is?  
Tom:  Euh, wacht, dan moet ik heel goe nadenken euh vragen, 

antwoorden? 
Luk:  ’t Eeft iets met vestimentaire code te maken.  
Tom:  Ah, m’n schoenen. Ah ja, natuurlijk, dad is euh... 
Luk:  Elke aflevering, 111 al. 
Tom:  Ja 111 afleveringen en altijd dezelfde schoenen.  
Christel:  Zijn da deze schoenen?  
Tom:  Nee, da zijn niet deze schoenen, ik draag die schoenen alleen maar 

tijdens de opnames van De Pappenheimers.  
Christel:  Krijgen we die ooit te zien eigenlijk? 
Tom:  Nee, dad is belachelijk. Mijn schoenen zijn nooit in beeld, en ik 

draag die dus... Ja ik eb die de eerste opname gedragen en die 
opname viel mee vond ik en sindsdien draag ik die schoenen. Na die 
opnames gaan die ook in ne plastieken zak voor et volgend jaar en 
voor de rest draag ik die nie, dus die zijn eigenlijk zo goed als 
nieuw. 

Christel:  En da zijn gewone, zwarte schoenen? 
Luk:   Ma zitten die goed of welk geheim hebben die? 
Tom:  Goh, ik ben nen ele rationele mens, ik geloof bijna in niks, behalve 

in mijn schoenen en da komt omdat die ja, heel goed zitten. Die 
zitten een beetje gekanteld en ik denk, je kan et vergelijken met een 
vrouw voelt zich beter als aar aar goe zit...  

Luk:  Is dat zo, we gaan dad ’s vragen aan Christel.  
Christel:  Ja, dad is verschrikkelijk belangrijk. Ma ge moet ook ne goeien BH 

en een goei onderbroek ebben.  
Tom:  Ja, ma ik alé, ik wou et nie te persoonlijk maken.  
Luk:  In Christel aar geval een G-string en die moet goed zitten. Zeg Tom 

en zijn dat dan schoenen van Torfs? 
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Tom:  Wel, ik ga zeggen, ik eb dit jaar een experiment gedaan met 
geweldige nieuwe bottinen van Filippa K, omda ik dacht van ik moe 
ne keer veranderen, ik eb z’ aangedaan tijdens de repetitie, 
superschoenen maar toch voor de opname heb ik terug mijn oude 
handgemaakte schoenen uit de Elzas... euh, lelijke schoenen ook e. 
Maar gemakkelijke.  

Christel:  Ma, alé, et typeert jou wel want jij bent in alles eigenlijk zo’n 
gewoontedier e?  

Tom:  Is ’t waar? 
Christel:  Ma ja, jij werkt ook altijd met dezelfde ploeg, of ongeveer dezelfde 

ploeg samen. 
Tom:  Nog altijd met dezelfde vrouw getrouwd.  
Christel:  Ja, ook al. Op jouw bureau ligt alles perfect, der ligt niks schots en 

scheef... 
Luk:  Is dat zo?  
Tom:  Euh, ik eb autistische trekjes... 
Christel:  Gelukkig da jij et zelf zegt.  
Tom:  Nee, ma alles moet in orde zijn om goed te kunnen werken.  
Luk:  Ma ben je echt zo’n maniak dan? 
Tom:  Euh ik ben contextgevoelig, zo druk ik et liever uit.  
Luk:  Op jouw werk, wat doe je dan als de vuilnisemmer op Woestijnvis 

vol zit? 
Tom:  Ah geen probleem, daar eb ik echt geen probleem mee. Nee, ma bij 

mij thuis moet de keuken opgeruimd zijn voor ik goed kan beginnen 
werken.  

Luk:  Als jouw T-shirt uit jouw broek hangt tijdens... 
Tom:  Geen probleem. Nee, et is heel selectief. 
Christel:  Ja, ma is da dan omdat er in jouw hoofd toch een zekere chaos zit 

en dat dan de buitenkant de rest... Om dat dan een beetje te 
compenseren? Ma eeft et mè chaos in jouw hoofd te maken? 

Tom:  Goh, nee, ik weet et nie, ’t heeft gewoon mè helderheid, mè 
duidelijkheid te maken... 

Luk:  Ma als Steven Van Herreweghe dan tijdens een lunch wa choco aan 
zijn mond heeft, zeg je da dan tegen Steven, der hangt wat choco 
aan u mond? 

Tom:  Euh, ik trek ne zak over z’n oofd.  
Christel:  Zeg, die titel, De Pappenheimers, wie eeft dad eigenlijk bedacht? 
Tom:  Oh, onze eindredacteur. W’ adden tot kort voor de opnames, adden 

we nog altijd geen titel, w’ adden dolle werktitels zoals Kapitein 

Kennis en goh we wisten et nie en op zeker moment op de valreep 
kwam ij af met de Pappenheimers en ik von dad onmiddellijk goed, 
omdat et is et soort... De uitdrukking was op dat moment eigenlijk 
totaal vergeten euh, van je Pappenheimers kennen. 

Christel:  En wa betekent da volgens jou? 
Tom:  Euh weten wie wat waard is in je team.  
Luk:  Is dat zo, Frank Deboosere? Jij als intellectueel, wat wil de 

Pappenheimers eigenlijk zeggen? 
Frank:  Ik dacht daar net zo over.  
Tom:  Iemand weet wie wat weet en eigenlijk klopt dat perfect med de 

inhoud van et programma en ik vind ’t ook een mooi woord, 
Pappenheimers.  

Christel:  Ma ’t heeft ook te maken met jouw mensen kennen e. W’ ebben 
een aantal van jouw pappenheimers, mensen die jou kennen even 
opgebeld en die zeggen toch wel rare dingen over jou. 

 Luk:  Ja, een harde screening, Tom. Je gaat slecht gezind naar uis gaan. 
Christel:  Ja, et schijnt... Der is iemand die zegt da jij gewoon een freak bent... 

Alé ’t moet bijna gestoord zijn wat de... 
Tom:  Christel, ik wil namen e.  
Christel:  Wat de versheidsdatum van producten betreft, wie zou dat over jou 

kunnen gezegd hebben, da jij zo’n gruwelijke freak bent? 
Tom:  Over versheiddata van producten? Da zou mijn moeder kunnen zijn 

of mijn vrouw waarschijnlijk... 
Christel:  Wie denk je? Kies. 
Tom:  Ons moeder.  
Christel:  Ons moeder. We gaan even luisteren.  

(fragment) 
Luk:  Eerst even over jouw waarde als neus. Ruik jij zo goed helder 

dingen? 
Tom:  Ik ruik wel graag, ja, ma ja ik wee nie, ’t moet in orde zijn. En ja, ik 

ben altijd, ja, ik ben bang om ziek te worren... Ma ik ben gene 
viezerik of zo e, euh, maar zo ja, als ’t over tijd is, is ’t over tijd, da 
staa nie voor niks op da potje, terwijl ons moeder die denkt als da 
een week over tijd is, goh, da zal nog wel goe zijn.  

Christel:  Jij ook nie blijkbaar Frank? 
Frank:  Nee, absoluut nie, altijd kijken in de warenhuizen en helemaal 

achteraan, heel lange arm en dan het laatste yes, 2 dagen meer. 
Christel:  Is ’t waar? Ah nee, ik eet nog iets op dad een week over tijd is... En 

ik zie der toch nog goed uit, denk ik? Of nie?  
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Tom:  Absoluut. Ik ken weinig gepensioneerden die der uit zien zoals 
Christel.  

Christel:  Euh iemand anders die zegt, want je bent van Antwerpen, dat je echt 
verschrikkelijk chauvinistisch bent.  

Luk:  Wie zou dat kunnen zijn? 
Tom:  Chauvinistisch? 
Luk:  Jouw moeder, jouw vrouw?  
Christel:  Of nog iemand anders? 
Tom:  Och, euh chauvinistisch? 
Christel:  Ja, in jouw Antwerps zijn. 
Tom:  Ah als Antwerpenaar? Ja dad is... 
Christel:  Ma wie zou da kunnen gezegd ebben? 
Tom:  Euh, iedereen uit mijn omgeving zeker?  
Christel:  Ja? Herken je deze stem? 

(fragment)  
Luk:  Lieve Tom, Frank Deboosere heeft Euro coins mee en ij  gaat 

muntstukken in u voorhoofd steken en dan ga jij The Strangers 
zingen.  

Christel:  Ma nog even zeggen wie da was e. Heb jij ‘m herkend?  
Tom:  Ja, Tom Van Deyck. Een heel fijne vriend die euh, alé tot nu was da 

mijn vriend. Ik ben een geweldige chauvinist, ma jukebox van The 
Strangers? Ik ben ook wel fan van the Strangers, dad is één en al 
jeugdsentiment. 

Luk:  Stop. Ij  eeft et gezegd, we kunnen verder gaan. 
Christel:  Frank, steek da kwartje... 
Frank:  Ik steek een kwartje der in en dan wil ik nu horen wa da doet.  
Tom:  Maar ik eb een probleem mè liedjes, de teksten en da meen ik echt 

waar. Ik kan gelijk wa nummer onmiddellijk na 5 seconden 
herkennen aan de melodie en verder zingen... 

Luk:  We gaan nog ’s proberen. 
Christel:  Een herkansing.  
Luk:  Voila. 10 op 10.  
Christel:  Da ’s goed.  
Luk:  Ma vertel ‘s, The Strangers, waarom die adoratie voor The 

Strangers? 
Tom:  Ja, da ’s redelijk logisch. ’t Waren populaire melodieën waar ze 

Antwerpse teksten op maken, da ’s gewoon heel goe gedaan.  
Luk:  Ebben we nog eentje Christel?  
Christel:  Ik denk et wel e. Da ’s ook perfect. 2 op 3 dus... 

Tom:  Dank u wel.  
Christel:  Zeg, ik eb wel gelezen da jij een nieuwe kazoo gekocht ebt.  
Tom:  Ja ik eb een nieuwe kazoo gekocht omdad ik de vorige geveild heb 

voor SOS Kinderdorpen. 
Luk:  Ma waar vind je da dan? Waar ga je zoeken? Ga je dan een 

wereldreis organiseren in alle Scandinavische landen? 
Tom:  Nee, ma in de echt goeie muziekwinkels kan je de topkazoo’s 

vinden, bijna onbetaalbaar, ma ja, een investering die altijd weer 
oplevert.  

Christel:  En eb je goe geoefend?  
Tom:  Euh, ik kan kazoo spelen, ja, der zijn weinig Vlamingen die kazoo 

onder de knie ebben, maar ik kan dat Christel. 
Christel:  Ja, The Strangers, alé, rap een nummer van The Strangers. 
Luk:  Oh, Mijnen Blauwen Geschelpten. Eb je der nooit aan gedacht om 

een CD op te nemen met Vlaamse melodieën in een kazoo?  
Tom:  Euh dat voorstel is mij meermaals gedaan, Luk, maar nee, nee.  
Christel:  Gelukkig maar denk ik dan.  
Tom:  Christel alstublieft. Ik ben ier gast, je moet gewoon vriendelijk tegen 

mij blijven. 
Christel:  Ja, ma je bent fantastisch, ma wat stem betreft ebben we toch voor 

iets beter gezorgd, j’ ebt  em misschien al goord al tussen 8 en 9, 
Andrei Lugovski, de man die we kennen van Idool. Zelfs om 8 uur 
’s morgens heeft ie een stem, enfin, als een orkaan. Andrei 
Lugovski. 

 
Christel:  Andrei, kom maar naa hier. Even aan de grote muziekkenner Frank 

Deboosere vragen wad ij  er van vond.  
Frank:  ’t Is schitterend en zo vroeg ’s ochtends, dad is magnifiek gedaan 

jong, echt waar. 
Andrei:  Dank u wel.  
Luk:  Tom, ik eb er eigenlijk niks van begrepen ma ‘k vond ’t lekker.  
Tom:  Euh indrukwekkend e. Ja, echt waar, proficiat.  
Christel:  Da ’s ’t woord e. Ij  is ook al lang met muziek bezig, van je vijfde al 

e, Andrei?  
Andrei:  Euh ja, van mijn vijfde, zesde jaar ja.  
Christel:  Wie eeft jou die liefde gegeven? 
Andrei:  Euh, mijn eerste zangcoach, mijn eerste zangpedagoog, ‘k was toen 

6 jaar, ja.  
Christel:  En toen woonde je nog in Wit-Rusland e?  
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Andrei:  Ja da was heel lang geleden, inderdaad, ik woonde nog in Wit-
Rusland.  

Christel:  Ja en dan ben je op je zeventiende na hier gekomen terwijl je daar 
eigenlijk toch al een beetje faam had in de muziekwereld. Da moet 
je dan allemaal achterlaten. 

Andrei:  Euh, eerlijk gezegd nie, helemaal nie. Toen ik 11 jaar was, ik ben 
volledig gestopt mè muziek en pas hier, ja toen ik 22 was. 

Christel:  Ma je deed toch mee daar aan wedstrijden en zo en da ging toch... 
Andrei:  Wel de laatste zangwedstrijd was toen ik 13 jaar was.  
Luk:  Ma ben je nu Belg?  
Andrei:  Euh nee. 
Luk:  Mogen wij jou naa ’t Eurosongfestival sturen? 
Andrei:  Nee, eigenlijk niet. Spijtig. 
Luk:  Moeten we daarvoor op straat komen vraag ik dan aan Frank en 

Tom. Zeg, vooraleer we de unilaterale betrekkingen aansnoeren, wil 
ik toch, ik maak altijd gebruik van ja, de taak van de openbare 
omroep is toch een beetje pedagogie. Rare taal oor... Voila, mooie 
taal wel e? 

Christel:  Ik vind da wel, da ’s een poëtische taal, waarom zing jij niet in ’t 
Russisch? 

Andrei:  Ik zing in ’t Russisch, maar soms. Der staan zelfs 2 Russische 
nummers op mijn eerste debuut-CD en ja, ma ik zing af en toe in ’t 
Russisch. 

Christel:  Ja, enfin, da gaa jou natuurlijk heel gemakkelijk af, ’t is jouw 
moedertaal e. Want jouw ouders die zijn eigenlijk naa hier gekomen 
omdat ze jullie een beter leven wilden geven e? 

Andrei:  Ja, inderdaad, beter leven, betere kansen om zich te realiseren, ja, 
gewoon meer kansen om te leven, om er een mooie toekomst van te 
maken. 

Christel:  En is da gelukt allemaal? 
Andrei:  Awel, als ik moet echt eerlijk zijn, ik voel mij hier veel beter dan in 

Wit-Rusland en ik voel me gewoon ja, veel meer geïntegreerd... 
Luk:  Eb j’ ier  een liefje? 
Andrei:  Nee, ‘k eb geen lief. Ik heb geen tijd er voor.  
Luk:  Da ’s jammer e Christel?  
Christel:  En woon je nog thuis bij mama en papa? 
Andrei:  Euh ja nog altijd ja. 
Christel:  Ja, da ’s makkelijk natuurlijk e... 
Andrei:  Ja soms...  

Luk:  Soms, w’ ebben geen onnozel publiek e, pas op e. Wat bedoel je 
met soms, Andrei? 

Andrei:  Euh als ik moet ergens optreden, ver van huis, dan blijf ik hangen 
ergens aan de toog... 

Luk:  Met een fan? 
Andrei:  Nee, nee, zeker nie. 
Luk:  Heb jij last van groupies? 
Andrei:  Nee, nog niet. Misschien later wel ja... Ma voorlopig heel rustig. 
Luk:  Je bent nog jong e? Oe oud ben je? 
Andrei:  Euh 26. 
Luk:  26, daar zit nog een mooie carrière in e?  
Andrei:  Ja, hopelijk. 
Christel:  Je bent zo bescheiden man.  
Luk:  Hij is onder de indruk van Frank Deboosere.  
Christel:  Nee, nee, dat gaat jou allemaal heel erg goed gaan, daar ben ik van 

overtuigd. Bedankt da je hier was vanochtend, bedankt dat wij jouw 
stem hebben mogen horen.  

 
Luk:  En Thé Lau zit net klaar. 
Christel:  Awel, ik wou net zeggen wij springen ier gewoon van et één op et 

andere, wad een luxepositie hebben wij toch.  
Luk:  Zeg, ma ik wil nog één vraagje stellen aan Thé Lau, zeg, jij hebt... 

Jij gaat toch op tournee? En toch zeg je in bepaalde interviews, god 
ik treed eigenlijk niet zo graag op. Optreden is zo een beetje zoals 
sterven. En toch blijf je ’t doen.  

Thé:  Dat zal ik nooit gezegd hebben denk ik want  euh, ik ben een zanger 
uit noodzaak, ik zou ’t liefst gewoon gitaar spelen of drummen. Ik 
eb in ’t verleden altijd met andere zangers gewerkt, maar dat was 
altijd euh ambras.  

Luk:  Ma waarom ga je dan door? Waarom schrijf je dan geen boeken of 
neem je geen soloplaten op?  

Thé:  Weet je hoe moeilijk et is om een boek te schrijven?  
Christel:  En weet je hoe moeilijk et is om hier ’s ochtends live te zingen? Ma 

ze gaan et toch doen, The Scene med un nieuwe single Nachttrein.  
 
Christel:  Wat goed toch dat ze mekaar terug ebben gevonden, der is die 

nieuwe CD en euh begin volgend jaar vind je ze ook weer overal in 
ons land met hun tournee, The Scene.  
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Luk:  Helaas moeten we nog wachten tot volgend jaar en Tom, jij glundert 
e, als je die strakke rock van The Scene... 

Tom:  Ja, ma ik ben geweldige fan, euh ik vin dad echt geweldig. Ja ik zit 
ier nu op 2 meter, ik ben sowieso al jaren fan van Thé en ja, maar ’t 
is de ja... Maakt geen enkel slecht nummer. Nee, Thé. 

Christel:  Zeg, komt er gewoon even bij Thé Lau, want anders e, je zit zo ver 
af, als we nog een stoel vinden dan euh dan kan je der bij... 

Luk:  Zo is et en we halen der nog een gast bij e. Na SOS Piet, SOS 
Goedele, SOS Herman Van Rompuy hebben we nu SOS Sanchez, 
met snor, de werfleider van et programma The Block, te zien op 
VT4. Die heeft nu 3 doe-et-zelfboeken, SOS living , SOS badkamer, 
SOS keuken, Sanchez. Voila, Sanchez, je bent een fenomeen e? 

Sanchez:  Euh da blijkt ja, meer en meer. 
Luk:  Ah ge zij van ’t stad, ‘k oor et.  
Sanchez:  Da klopt ja. 
Luk:  En hou je ook van The Strangers dan? 
Sanchez:  Euh een echte fan van The Strangers. 
Luk:  Is ’t waar? 
Sanchez:  Echt waar, ‘k eb spijt da ze gestopt zijn.  
Luk:  Ja, maar ze komen altijd terug e.  
Sanchez:  Ja, ’t is da.  
Luk:  Zeg, et is een man uit Andalusië Christel, een Spanjaard die hier is 

aangespoeld. Jij hebt overal tips over e? Jij begeleidt mensen met 
euh klusproblemen, interieurproblemen... 

Sanchez:  Inderdaad, en blijkt da dad ook nodig is. 
Luk:  We gaan ‘t ’s vragen. Frank, heb jij een probleem thuis?  
Frank:  Oh, ik eb 2 linkerhanden dus euh graag ja, ’t is 1 groot probleem.  
Luk:  Tom, verbouwing, doe jij dat zelf? Soms? Of klusjes? 
Tom:  Euh nee, totaal nie, nee. En dad is uit respect vo mijn vrouw en mijn 

kinderen en et huis.  
Luk:  Thé, mag ik et vragen, jij als erudiet Hollander, sla jij soms een 

plankje in de muur? 
Thé:  Nou, heel soms, eens in de 7 jaar. 
Luk:  Dus een eigen douche aanleggen doe jij niet? 
Thé:  Nee. 
Luk:  Dat laat je doen door dergelijke fenomenen? 
Thé:  Ja, absoluut. 
Christel:  Ja, ma we kunnen natuurlijk nu ook euh jouw boeken kopen en 

daarin staat alles uitgelegd. J’ ebt 3 boeken uitgebracht. Ik vin dad 

eigenlijk beetje een stomme zet, want ja, jij zit in de bouw, jij bent 
werfleider en dan geef je een boek uit waardoor mensen dad 
allemaal zelf gaan doen en da jij nie meer aan den bak komt.  

Luk:  Je schakelt jezelf uit.  
Sanchez:  Da ’s inderdaad goed bekeken natuurlijk e, maar van euh ervaring 

weet ik da z’ eraan beginnen. 
Luk:  We gaan ‘t ’s vragen. Frank, ben jij ook ooit aan iets begonnen? 
Frank:  Euh ja ik eb geprobeerd om zo’n boekenplankje in de muur te steken 

en ik eb 17 gaten geboord en alé da ging nie. Da was 
verschrikkelijk.  

Luk:  Tom, eb jij ooit iets geprobeerd dat niet af kon geraken? 
Tom:  Als veertienjarige zelf een volière gemaakt euh en sindsdien nooit 

nog med een hamer en een nagel gewerkt.  
Luk:  Thé, jij ebt ook zo’n verhaal want jij schrijft daar nummers over.  
Thé:  Euh, nou, een boekenkasje kan ik nog wel maken, maar daar houdt 

het wel op en loodgieterswerk. 
Luk:  Heb je zelf ooit een lekkende kraan proberen te dichten med een 

handdoek en zo? 
Thé:  Nee, maar ik heb een loodgieter in huis gehad die een lekkende 

kraan in de wand van de douche had gemaakt en daar was ik niet blij 
mee. Ik zal nooit zoiets zelf doen. 

Christel:  Ma misschien moeten we ’t met de tijd wel allemaal zelf gaan doen 
e, want stielmannen, ik eb 3 maanden moeten wachten op mijne 
schrijnwerker. ‘k Ben daar nog altijd boos om.  

Sanchez:  Awel, da ’s inderdaad wel, dus euh zoekt ge een stielman, een 
loodgieter of zo, minstens 6 tot 8 weken wachten vo gewoon een 
lekkende kraan. Dus in die boeken staa het hoe da ge ’t moet doen. 

Christel:  Wa zijn zo de meest voorkomende fouten? 
Sanchez:  De meest voorkomende fouten? Dus lekkende kranen, sifons die niet 

goed geplaatst zijn. 
Luk:  Wad is dat een sifon? 
Sanchez:  Een sifon... 
Christel:  Als gij  nie weet wa ne sifon is, dan kun je, dan doe je ook niks thuis 

denk ik.  
Sanchez:  Awel, ik zou zeggen een vrouw weet da wel gemakkelijk. Waarom? 

Omda sifons meer dan 95 procent verkeerd geplaatst zijn, elke 
vrouw kan da beamen. Gewoon in de keuken, ge doe de kas open, 
wa staat er in de weg? Ne sifon. Die volledig de kas beneemt. 
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Luk:  Zeg, wad ik mij dan afvraag e, Sanchez, bel jij dan Piet Huysentruyt 
op om te vragen Piet, mag ik ook SOS gebruiken? 

Sanchez:  Awel, ik denk da eerder Piet dan na mij zal moeten bellen vo klusjes 
en ik na em vo recepten.  

Luk:  Ma heb j’ em al ontmoet? 
Sanchez:  Ik eb gezien op de Boekenbeurs, ma ‘k eb em nie ontmoet, want 

daar stond een rij aan te schuiven van een goei honderdtal man, dus 
ietskes meer als bij mij, maar euh ik zou em graag ontmoeten ja.  

Luk:  Wel... 
Christel:  Ebben w’ em? Nee, w’ ebben em niet. Zeg, ma zijn vrouwen even 

goeie klusjesmannen? 
Sanchez:  Awel, ‘k moet zeggen, nog nie lank geleden eb ‘k cursus gegeven 

loodgieterij aan 60 vrouwen. 
Christel:  Je zucht er nog van.  
Sanchez:  Nee, da was een leuke ervaring en alle tips da ‘k toen gegeven em, 

zijn goe aangekomen geweest door de vrouwen. ’s Avonds eb ik 
begrepen dat alle mannen un sifons ebben moeten veranderen in un 
keuken, dus da ’s ’t teken da die tips goe aangenomen zijn geweest 
e. 

Luk:  Thé Lau, kan et boek een hit worden in Nederland? Weet jij wad 
een sifon is? 

Thé:  Ja, nou, dat heb ik nu inmiddels begrepen, dat zit onder de afvoer, 
dad is die... Wij noemen dat de zwanenhals geloof ik.  

Luk:  Jullie ebben voor alles zo’n mooi woorden, Thé.  
Thé:  Da ’s tegen et verstoppen van de afvoer e, ja...  
Christel:  Op wiens... We gaan ’s eventjes zo wat goochelen met termen e, uit 

de bouwwereld. Op wiens smoel zou jij ’s graag willen timmeren, 
Sanchez? 
Sanchez: Op wiens smoel? Goh, da ’s een moeilijke vraag.  

Christel:  Tom? 
Tom:  Op wiens smoel timmeren? Euh, geen idee. Op niemand. Waarom 

Christel?  
Luk:  Dad is een christelijk figuur e, Tom, die doet helemaal... 
Tom:  Nee, ik kom in vrede.  
Luk:  Zeg Thé Lau, wie is de isolatie in je leven, om even verder te gaan? 

We doen interviewtjes met bouwelementen. He, dad is iets nieuws 
op de Vlaamse radio.  

Thé:  Euh degene die me warm houdt?  
Luk:  Bijvoorbeeld, als dad u interpretatie is.  

Thé:  Ja, da ’s mijn vrouw.  
Luk:  Ja, niet jouw ex-vrouw waarmee je et beste seks ebt? J’ ebt et zelf 

verteld.  
Thé:  Ja, ma ‘k eb er ook bij gezegd dad ik er zelf geen ervaring mee heb.  
Christel:  Wie zaagt er volgens jou te veel, Frank? 
Frank:  Goh, euh, nee, ‘k weet niet, de nagel van mijn doodskist dad euh 

weet ik ook niet meteen.  
Luk:  En dan eb ik nog ne goeie vo Tom. Tom, wie is de cement in jouw 

leven? 
Tom:  Mijn vrouw.  
Christel:  Oh, ze zijn toch zo braaf. Ze zijn echt christelijk ja.  
Luk:  Christel, ‘k zal één aan u vragen, zaag jij ook thuis? 
Christel:  Euh, mannen vinden toch altijd da vrouwen zagen. Dus ik zaag 

overal. 
Luk:  Is da zo? 
Christel:  Oh, gij  vindt dad ook da kik  zaag, ma jawel.  
Luk:  Jij zaagt niet, jij bedrijft de poëzie als jij zaagt. 
Christel:  Als ik jou zo bel in de week van we moeten vergaderen, dan vin jij 

dad ik zaag.  
Luk:  Goed, we gaan nog een plaatje draaien zeker?  
Christel:  Alé, vooruit, subiet ebben w’ ier  nog ruzie. Nee, nee we gaan geen 

plaatje draaien, nee, kijk wie der weer achter de piano zit. De dame 
die gewoon heel 2009 gekleurd heeft, z’  eeft verschillende prijzen 
gekregen, enfin, ook van Radio 2 , z’ is fantastisch. Lady Linn.  

 
Christel:  Lady Linn. Ooit begonnen bij Man Bijt Hond met et lied van de 

week en nu is ze dus de boomingzangeres van et afgelopen jaar. Ze 
stond op alle festivals, ze kreeg een MIA-award en ook de Radio 2 
Zomerhit dus euh Lady Linn. Wie houdt jou eigenlijk met de voeten 
op de grond? 

Lien:  Euh ik. ‘k weet nie, ja. 
Christel:  Da ’s toch moeilijk denk ik e, al die lof. 
Lien:  Nee, ja, da ’s leuk, ma da ’s nie moeilijk om met de voeten op de 

grond te blijven vin ik. ‘k Denk toch da ‘k da doe, ‘k hoop et.  
Christel:  Wa dach je toen je hoorde wa Eddy Grant over jou zei? Want van 

Eddy Grant heb je ’t nummer gecoverd I Don’t Wanna Dance. Eeft 
fantastische woorden van lof over jou gesproken e?  
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Luk:  Dat horen we normaal nu... Maar Thé, jij kunt Eddy Grant nadoen, 
wat zei Eddy Grant want et geluidsfragmentje laat op zich wachten. 
Wat zou ij  gezegd hebben? 

Christel:  Nee, wonderful, wonderful, wonderful, zo sprak ie over jou, 
fantastisch e.  

Lien:  Ja. Da ’s wel heel leuk. En ook fantastisch. ‘k Eb die nog live zien 
optreden een paar jaar geleden en da was ongelooflijk, ook zijn band 
was ongelooflijk.  

Luk:  Kunnen wij je plezieren met vandaag Sanchez mee te nemen naar 
Gent? Kan ij  dingen doen bij u thuis?  

Lien:  Goh, eigenlijk is alles in orde in mijn uis. Behalve opruimen, ma ja, 
daarvoor euh, da kan ik zelf wel.  

Luk:  Je kan Tom Lenaerts meenemen straks om op te ruimen.  
Christel:  Jij ebt de liefde van de muziek van je ouders gekregen. 
Lien:  Ja, van mijn grootouders, alé, eigenlijk van... 
Christel:  Jouw grootvader? 
Lien:  Ja, mijn grootvader ook ja, die luisterde naar euh, ja, veel naar jazz 

eigenlijk, ma mijn ouders ook, die luisterden nie veel naa jazz, ik 
kende eigenlijk nie veel van jazz voor ik begon euh aan ’t 
Conservatorium maar euh. Dus daar eb ik ook wel, ‘k ad altijd liefde 
voor muziek maar euh daar is ’t wel gegroeid.  

Christel:  Ja jouw grootvader had een heel grote platencollectie ook e? 
Lien:  Euh vooral, ja ij eeft CD’s laat ons zeggen, ij ad veel CD’s.  
Christel:  En heb jij die geërfd dan? 
Lien:  Nee.  
Christel:  En heeft ij jou wat gestuurd, op de weg gezet? 
Lien:  Ja, ij eeft mij heel veel nummers leren kennen. Ij zei altijd van oh, 

da moe ge ne keer zingen of da en euh ja, zo leerde ik wel nieuwe 
dingen kennen.  

Luk:  Ik vraag me dan altijd af, Thé, jij kent Lady Linn een beetje? 
Thé:  Van naam...  
Luk:  J’ ebt aar nu gehoord voor de eerste maal waarschijnlijk, echt live. 

Dan vraag ik me altijd af, en dat wil ik altijd eens weten, wat vind jij 
van dit Vlaams talent? 

Thé:  Ja dat is geweldig. Wat ik et mooie daar aan vin, ’t is een behoorlijk 
moeilijk repertoire om te zingen, zeker op dit uur van de dag, euh 
enkele moeite kost, ongelooflijk, ja.  

Christel:  En jij kiest zo vo die retromuziek e?  

Lien:  Bwa, ik vin da geen retromuziek, ik vin muziek is muziek en euh vo 
mij is da nie zo een gimmick van euh ‘k ga ne keer euh.. Ja, ‘k weet 
et nie, ik hoor even graag house, elektro of... Ja, house is eigenlijk 
ook al retro e. Maar enfin, alé eigenlijk alle popmuziek van nu hoor 
ik ook heel graag. Ma da’ s gewoon, vo mij et makkelijkste om te 
zingen is... Alé, of ’t leukste, vin ik vo mijn stem is wel die stijl een 
beetje... 

Luk:  Ma ga je dad aanhouwen?  
Christel:  Nee, ma alé, ’t hele imago der rond, want ik zag jou nu 

bijvoorbeeld in Feeling deze maand en dan sta je daar ook zo 
helemaal opgekleed als een glamourdame en dan zie ik je zo in een 
nachtclub achter de piano zitten. 

Lien:  Ja, maar da ’s ook natuurlijk de Feeling die zegt zij past daar in en 
wij kleden aar zo en alé, ik loop eigenlijk nie zo gekleed, ma ik doe 
da gewoon. Alé, ik vin gewoon da past als je me een jazzgroep 
optreedt vin ik oké, welke kleren doen we aan? Ah ja, een jurk en 
jullie doen een kostuum aan, da ’s zo beslist 7 jaar geleden en da ’s 
nog altijd zo, dus ’t is nie da ’k daar zo euh ja, in et dagelijks leven 
loop ik zeker nie zo gekleed.  

Luk:  Jij ook nie e? 
Christel:  Ik loop altijd op hoge hakken. Altijd. 
Lien:  Ja, ik ook wel.  
Christel:  Wij moeten wel zeker e? Oe groot ben jij? 
Lien:  , 1 meter 60. 
Christel:  Ah, ik ook. ‘k Zal ma nie vragen oeveel da je weegt want da wil ik 

nie weten zeker. 
Luk:  Frank Deboosere, kun jij daar mee leven, jij bent 2 meter en 2? 
Frank:  Ja, da valt mee, ja, en altijd dezelfde schoenen.  
Christel:  Voila sie, ’t is 5 voor 10, Luk.  
Luk:  Ik wil nog één ding vragen, oelang ebben we nog? W’ ebben nog 

een minuut en half. Lieve Sanchez, hoe ziet u weekend eruit? Ga jij 
nog klussen bij Hans Otten?  

Sanchez:  Ja, morgen e, morgen is et kijkdag in The Block in Gent Dampoort. 
We verwachten toch een goeie 5, 6000 man. 

Luk:  Alé, da ’s evenveel zoals et totaal aantal kijkers van VT4 eigenlijk? 
Sanchez:  Da ’s euh ietsjes meer geloof ik. Nee nee nee, da ’s euh... 
Luk:  Lady Linn, wa ga jij doen? 
Lien:  Ik ga vandaag eerst nog slapen en vanavond ga ik dansen.  
Luk:  Dus als je nu naar uis gaat, ga je terug onder de dons?  
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Lien:  Ja, ‘k ben echt moe.  
Christel:  Slaap op de trein Lien. En jij Tom? Wa ga jij nog doen dit 

weekend? 
Tom:  Ik ga et programma voor morgenavond afwerken euh, De 

Pappenheimers voor morgenavond afwerken.  
Luk:  En kun je al zeggen wie er zal winnen? 
Tom:  Euh nee, maar wel da ’t heel spannend zal zijn.  
Luk:  Dat geloof ik, echt waar.  
Christel:  En jij Thé Lau, wa zijn jouw plannen nog? 
Thé:  Euh ik ga vieren dad ik met de kop af 25 jaar met mijn isolement 

ben. Ja, ’t ging toch over isoleren?  
Luk:  Met jouw geliefde? Jij bent een kwart eeuw samen met jouw 

geliefde. Fantastisch. Een applaus.  
Christel:  En Frank? 
Frank:  Ik ga et weer afmaken vandaag dus euh... 
Luk:  En jezelf ook hoop ik?  
Frank:  Nee, nee morgen zijn we der weer.  
Christel:  ’t Is een werkdag zoals alle andere. Goed, we zijn er. ’t Is gedaan, ’t 

is 10 uur ma volgende week dan zijn we der weer natuurlijk. Tot 
dan.  
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BIJLAGE 2 

L IJST ONOMASIOLOGISCHE ALTERNATIEVEN EN LEXICALE 

AFWIJKINGEN  
 
achter   
   (i.p.v. na)  
 
akkoord zijn  
   (i.p.v. akkoord gaan)  
 
als ik van u was  
   (i.p.v. als ik u was) 
 
ambetant  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): onaangenaam, vervelend 
 
ambras   
   (i.p.v. ruzie) 
 
appelsien    
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): sinaasappel 
 
bak    
   (spreektaal): gevangenis 
 
bang hebben    
   (i.p.v. bang zijn, schrik hebben) 
 
blèten  
   (i.p.v. huilen)    
 

boke  
   (i.p.v. boterham) 
 
camion  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): vrachtwagen, vrachtauto 
 
cervela 
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): cervelaatworst 
 
chance   
   (i.p.v. geluk) 
 
cinema  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): bioscoop 
 
curieus  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): nieuwsgierig 
 
curryworst 
   (Belgisch-Nederlands): frikandel 
 
daarachter    
   (i.p.v. daarna) 
 
dagdagelijks    
   (Belgisch-Nederlands): dagelijks, elke dag, alledaags 
 
doorgaan    
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): plaatshebben, plaatsvinden 
 
effe / efkes  
   (informeel): even 
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fruitsap    
   (Belgisch-Nederlands): vruchtensap 
 
gans  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): geheel, heel  
 
gazet  
   (Belgisch-Nederlands): krant 
 
gesjareld zijn 
 
gezien  
   (i.p.v. aangezien)  
 
goesting  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): lust, trek, zin 
 
gratis en de voor niets   
   (volkstaal)  
 
het één en het ander   
   (i.p.v. het één en ander) 
 
iets aan doen    
   (i.p.v. iets aanzetten) 
 
juust     
   (informeel): juist  
 
kappen    
   (i.p.v. ergens iets in gooien) 
 

klacht indienen   
   (Algemeen Nederlands: een klacht indienen)  
 
(uit)klappen   
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): praten, babbelen, keuvelen 
 
kleed(je)    
   (Belgisch-Nederlands): jurk 
 
de klem    
   (verouderd taalgebruik): tetanus  
 
kop  
   (spreektaal): hoofd van mensen 
 
langs  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): aan, op, naar...toe, naar    
 
‘k ga u laten   
   (leenvertaling uit het Frans: je vous laisse) 
 
living    

(Belgisch-Nederlands): verkorting van livingroom (woonkamer, 
huiskamer) 

 
madam   

(Belgisch-Nederlands, spreektaal, ook schertsend): mevrouw, 
echtgenote 

 
maken    
   (i.p.v. ervoor zorgen dat) 
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marcheren 
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): zijn normale functie verrichten,  
   functioneren, werken 
 
mekaar   
   (spreektaal): elkaar 
 
nauw aan het hart liggen    
   (Belgisch-Nederlands): na aan het hart liggen 
 
ne keer    
   (i.p.v. eens)  
 
neeje / neet  
   (informeel): nee 
 
noemen 
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): heten 
 
oftewel     
   (spreektaal): met andere woorden 
 
omwille van    
   (Belgisch-Nederlands): om reden van, wegens, uit hoofde van  
 
op ’t eerste zicht  
   (Belgisch-Nederlands): op het eerste gezicht 
 
overslapen  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): zich verslapen 
 
 

patat    
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): aardappel 
 
plezant  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): plezierig, aangenaam 
 
pollen    
   (Belgisch-Nederlands, kindertaal): klein, poezelig, mollig handje    
   (van een kind); hand 
 
precies  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): blijkbaar, kennelijk, als ’t ware 
 
scharten    
   (i.p.v. krabben) 
 
schoon    
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): mooi  
 
schup    
   (i.p.v. schop) 
 
sjakoche  
   (i.p.v. handtas) 
  
smoor   
   (i.p.v. rook) 
 
speculoos    
   (i.p.v. speculaas) 
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speken   
   (i.p.v. spuwen) 
 
stort  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): stortplaats, vuilnisbelt 
 
subiet    
   (gewestelijk): onmiddellijk  
 
terug    
   (Belgisch-Nederlands): opnieuw, weer  
 
tetten / tieten   
   (informeel): vrouwenborst 
 
toer   
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): beurt  
 
een trek geven   
   (i.p.v. een slag geven, iemand slaan) 
 
uurwerk    
   (Belgisch-Nederlands): horloge, polshorloge 
 
van de zomer    
   (i.p.v. deze zomer of de voorbije zomer) 
 
van voor  
   (i.p.v. aan de voorkant) 
 
van zodra  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): zodra 

vanachter   
(Belgisch-Nederlands, spreektaal): aan de achterzijde, aan de 
achterkant, achteraan 

 
vanboven  
   (i.p.v. bovenaan)  
 
vandemorgen    
   (i.p.v. vanmorgen) 
 
vannamiddag 
   (i.p.v. vanmiddag) 
 
vanonder    
   (i.p.v. onderaan) 
 
vent     
   (informeel): man 
 
verschieten    
   (i.p.v. schrikken) 
 
verschot    
   (i.p.v. spit) 
 
versheidsdatum     
   (i.p.v. houdbaarheidsdatum) 
 
verstaan 
   (Belgisch-Nederlands: begrijpen, snappen) 
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met iemands voeten spelen 
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): iemand voor de gek houden 
 
volle(n) bak    
   (i.p.v. heel, erg, veel) 
 
watte / wadde  
   (informeel): wat  
 
we zijn vertrokken    
   (i.p.v. we zijn begonnen) 
 
weddingschap    
   (i.p.v. weddenschap) 
 
 
 
 

weeral    
 (Belgisch-Nederlands, spreektaal): weer, alweer, opnieuw 
 
wreed  
   (jeugdtaal): heel mooi, zeer goed.   
   (i.p.v. erg) 
 
zat    
   (informeel): dronken 
 
zich zetten (zoals in zet u)  
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): gaan zitten, plaats nemen 
 
zot   
   (Belgisch-Nederlands, spreektaal): gek, bespottelijk, mal 
 
 
 

 

 

 
Bronnen: DE RIDDER, F. (2007) ‘Vlaamse tussentaal op televisie: een analyse van het fictieve reportageprogramma In De Gloria’.  

                           Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling. Universiteit Gent.  
 

     PRISMA HANDWOORDENBOEK NEDERLANDS. Derde druk, door Martin, W. & Smedts, W. Uitgeverij Het Spectrum, 2009.  
 
     http://taaladvies.net/ 
 
     http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml  
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BIJLAGE 3: TABEL MET ABSOLUTE CIJFERS 

FONOLOGIE  
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
H- procope 192 62 619 117 362 430 330 346 
Apocope en syncope bij korte functie- en inhoudswoorden 52 41 422 13 534 179 425 272 
Apocope van eind-sjwa voor vocaal 12 5 81 8 42 58 65 41 
Apocope auslaut-d in werkwoordstammen eindigend op /nd/ 1 0 10 0 3 4 11 1 
Insertie verbindings-n tussen twee vocalen 0 0 0 0 1 0 0 0 
Auslaut –t wordt –d voor vocalen  15 11 119 7 88 71 51 70 
Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 0 0 0 0 0 0 0 0 
Invoegen van klanken/lettergrepen 0 0 2 0 0 0 0 0 
Der 4 14 41 2 36 49 43 23 
 
MORFOLOGIE  
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Verbuiging van lidwoorden 0 1 24 0 52 32 8 12 
Verbuiging van telwoorden  1 0 2 0 6 2 0 3 
Verbuiging bezittelijke, aanwijzende en onbepaalde vnw 0 0 11 0 28 10 5 2 
Afwijkende verbuiging adjectieven 0 0 2 0 7 5 4 18 
Afwijkend gebruik van persoonlijke vnw 4 1 32 3 66 10 22 31 
Afwijkende bezittelijke vnw 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diminuering van substantieven met –ke, -eke, -ske 6 0 32 0 44 84 4 0 
Diminuering van bijwoorden met –(e)ke(s) 0 1 4 0 17 5 2 1 
Clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden 0 0 10 0 26 4 4 1 
Afwijkende meervouden 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkende werkwoordsvormen  0 0 19 0 24 5 9 19 
Afwijkend formeel paradigma van het werkwoord zijn 2 0 7 0 7 2 0 2 
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LEXICON  
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 16 5 103 3 110 67 38 31 
Hypercorrecties 0 0 0 0 0 0 0 0 
Functienamen op –er 0 0 1 0 0 0 0 0 
Aanwijzend voornaamwoord zo’n in plaats van zulke  2 0 0 0 0 0 1 4 
Gebruik van vanals i.p.v. zodra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkend gebruik van lidwoorden 0 0 1 0 0 1 0 1 
Fout tegen het enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tussenwerpsels 6 1 26 0 36 19 17 3 
 
SYNTAXIS (1) 
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Consecutieve en finale dat-zinnen 1 0 1 2 1 1 1 0 
Expletief ‘dat’ 0 1 4 0 14 0 2 3 
Afwijkend gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden 1 0 0 0 1 1 0 1 
Hulpww moeten in negatieve zinnen in plaats van hoeven 1 0 6 3 1 0 1 4 
Hulpww moeten in hypothetische zinnen 0 0 0 0 0 0 0 0 
Voorzetsels i.p.v. achterzetsels 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doorbreking werkwoordelijke eindgroep 1 0 4 0 1 3 3 3 
Geen –s bij adjectieven na iets, veel 2 0 1 0 1 2 1 0 
Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door voor ipv om 0 0 0 0 3 2 0 0 
Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door van ipv om 0 0 1 0 1 0 0 1 
Beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord 0 0 0 0 0 0 0 0 
Werkwoorden zonder te  3 2 2 0 7 3 1 5 
Afwijkend gebruik van gaan 2 0 7 0 13 10 2 3 
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SYNTAXIS 2 
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Het gebruik van lidwoorden bij persoonsnamen 0 0 3 0 16 19 0 1 
Subjectreduplicatie 0 1 3 0 7 2 4 1 
Presentatief ’t in plaats van er 1 2 3 1 1 2 0 0 
Afwijkend gebruik van de betrekkelijke vnw die en dat  0 0 1 0 1 0 1 1 
Redundant gebruik van geworden/geweest in passief 0 0 0 0 3 0 0 0 
Dubbele negatie 0 0 0 0 2 1 0 2 
Afwijkend gebruik van voornaamwoorden 0 0 1 0 0 4 1 4 
Gebruik van het congruerend voegwoord 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet  0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking 0 0 1 0 3 0 0 0 
Als als voegwoord van tijd 0 1 1 0 1 1 0 0 
Gebruik van vz + vnw i.p.v. vnw bijwoord 0 0 0 0 3 0 0 4 
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BIJLAGE 4: TABEL MET PROCENTUELE CIJFERS 

FONOLOGIE  
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
H- procope 3,09 2,55 2,46 3,08 2,65 2,27 2,89 3,08 
Apocope en syncope bij korte functie en inhoudswoorden 0,84 1,69 1,67 0,34 3,91 0,94 3,73 2,42 
Apocope van eind-sjwa voor vocaal 0,19 0,21 0,32 0,21 0,31 0,31 0,57 0,37 
Apocope auslaut-d in werkwoordstammen eindigend op /nd/ 0,02 0 0,04 0 0,02 0,02 0,10 0,01 
Insertie verbindings-n tussen twee vocalen 0 0 0 0 0,01 0 0 0 
Auslaut –t wordt –d voor vocalen  0,24 0,45 0,47 0,18 0,64 0,37 0,45 0,62 
Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 0 0 0 0 0 0 0 0 
Invoegen van klanken/lettergrepen 0 0 0,01 0 0 0 0 0 
Der 0,06 0,58 0,16 0,05 0,26 0,26 0,38 0,20 
TOTAAL 4,44 5,48 5,13 3,86 7,80 4,17 8,12 6,70 
 
MORFOLOGIE  
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Verbuiging van lidwoorden 0 0,04 0,10 0 0,38 0,17 0,07 0,11 
Verbuiging van telwoorden  0,02 0 0,01 0 0,04 0,01 0 0,03 
Verbuiging bezittelijke, aanwijzende en onbepaalde vnw 0 0 0,04 0 0,20 0,05 0,04 0,02 
Afwijkende verbuiging adjectieven 0 0 0,01 0 0,05 0,03 0,04 0,16 
Afwijkend gebruik van persoonlijke vnw 0,06 0,04 0,13 0,08 0,48 0,05 0,19 0,28 
Afwijkende bezittelijke vnw 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diminuering van substantieven met –ke, -eke, -ske 0,10 0 0,13 0 0,32 0,44 0,04 0 
Diminuering van bijwoorden met –(e)ke(s) 0 0,04 0,02 0 0,12 0,03 0,02 0,01 
Clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden 0 0 0,04 0 0,19 0,02 0,04 0,01 
Afwijkende meervouden 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkende werkwoordsvormen  0 0 0,08 0 0,18 0,03 0,08 0,17 
Afwijkend formeel paradigma van het werkwoord zijn 0,03 0 0,03 0 0,05 0,01 0 0,02 
TOTAAL 0,21 0,12 0,59 0,08 2,01 0,85 0,52 0,81 
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LEXICON  
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 0,26 0,21 0,41 0,08 0,80 0,35 0,33 0,28 
Hypercorrecties 0 0 0 0 0 0 0 0 
Functienamen op –er 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aanwijzend voornaamwoord zo’n in plaats van zulke  0,03 0 0 0 0 0 0,01 0,04 
Gebruik van vanals i.p.v. zodra  0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkend gebruik van lidwoorden 0 0 0 0 0 0,01 0 0,01 
Fout tegen het enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tussenwerpsels 0,10 0,04 0,10 0 0,26 0,10 0,15 0,03 
TOTAAL 0,39 0,25 0,51 0,08 1,06 0,46 0,49 0,36 
 
SYNTAXIS (1) 
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Consecutieve en finale dat-zinnen 0,02 0 0 0,05 0,01 0,01 0,01 0 
Expletief ‘dat’ 0 0,04 0,02 0 0,10 0 0,02 0,03 
Afwijkend gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden 0,02 0 0 0 0,01 0,01 0 0,01 
Hulpww moeten in negatieve zinnen in plaats van hoeven 0,02 0 0,02 0,08 0,01 0 0,01 0,04 
Hulpww moeten in hypothetische zinnen 0 0 0 0 0 0 0 0 
Voorzetsels i.p.v. achterzetsels 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doorbreking werkwoordelijke eindgroep 0,02 0 0,02 0 0,01 0,02 0,03 0,03 
Geen –s bij adjectieven na iets, veel 0,03 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0 
Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door voor ipv om 0 0 0 0 0,02 0,01 0 0 
Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door van ipv om 0 0 0 0 0,01 0 0 0,01 
Beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord 0 0 0 0 0 0 0 0 
Werkwoorden zonder te  0,05 0,08 0,01 0 0,05 0,02 0,01 0,04 
Afwijkend gebruik van gaan 0,03 0 0,03 0 0,10 0,05 0,02 0,03 
TOTAAL 0,19 0,12 0,10 0,13 0,33 0,13 0,11 0,19 
 



217 

 

SYNTAXIS 2 
 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
Het gebruik van lidwoorden bij persoonsnamen 0 0 0,01 0 0,12 0,10 0 0,01 
Subjectsreduplicatie 0 0,04 0,01 0 0,05 0,01 0,04 0,01 
Presentatief ’t in plaats van er 0,02 0,08 0,01 0,03 0,01 0,01 0 0 
Afwijkend gebruik van de betrekkelijke vnw die en dat  0 0 0 0 0,01 0 0,01 0,01 
Redundant gebruik van geworden/geweest in passief 0 0 0 0 0,02 0 0 0 
Dubbele negatie 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0,02 
Afwijkend gebruik van voornaamwoorden 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,04 
Gebruik van het congruerend voegwoord 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet  0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking 0 0 0 0 0,02 0 0 0 
Als als voegwoord van tijd 0 0,04 0 0 0,01 0,01 0 0 
Gebruik van vz + vnw i.p.v. vnw bijwoord 0 0 0 0 0,02 0 0 0,04 
TOTAAL 0,02 0,16 0,03 0,03 0,27 0,16 0,06 0,13 
 
 

 Sofie Bram Tomas Linde Ann Dave Christel Luk 
TOTAAL 5,25 6,13 6,36 4,18 11,47 5,77 9,30 8,19 
RANGSCHIKKING 7 5 4 8 1 6 2 3 
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BIJLAGE 5: TABEL MET DE MEEST EN MINST GEBRUIKTE TU SSENTALIGE KENMERKEN 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 8 RADIOPRESENTATOREN  
H-procope Fonologie 
Apocope en syncope bij korte functie – en inhoudswoorden Fonologie 
Apocope van eind-sjwa voor vocaal Fonologie 
Auslaut –t wordt –d voor vocalen Fonologie 
Der Fonologie 
Afwijkend gebruik persoonlijke voornaamwoorden Morfologie 
Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen Lexicon 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 7 RADIOPRESENTATOREN  
Tussenwerpsels Lexicon 
Werkwoorden zonder te Syntaxis (1) 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 6 RADIOPRESENTATOREN  
Apocope auslaut-d in werkwoordstammen eindigend op /nd/ Fonologie 
Verbuiging van lidwoorden Morfologie 
Diminuering van bijwoorden met –(e)ke(s) Morfologie 
Consecutieve en finale dat-zinnen Syntaxis (1) 
Hulpww moeten in negatieve zinnen in plaats van hoeven Syntaxis (1) 
Doorbreking werkwoordelijke eindgroep Syntaxis (1) 
Afwijkend gebruik van gaan Syntaxis (1) 
Subjectreduplicatie Syntaxis (2) 
Presentatief ’t in plaats van er Syntaxis (2) 
 
 
 
 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 5 RADIOPRESENTATOREN  
Verbuiging van telwoorden Morfologie 
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Verbuiging van bezittelijke, aanwijzende en onbepaalde vnw Morfologie 
Afwijkende verbuiging adjectieven Morfologie 
Diminuering van substantieven met –ke, -eke, -ske Morfologie 
Clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden Morfologie 
Afwijkende werkwoordsvormen Morfologie 
Afwijkend formeel paradigma van het werkwoord zijn Morfologie 
Expletief ‘dat’ Syntaxis (1) 
Geen –s bij adjectieven na iets, veel Syntaxis (1) 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 4 RADIOPRESENTATOREN  
Afwijkend gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden Syntaxis (1) 
Het gebruik van lidwoorden bij persoonsnamen Syntaxis (2) 
Afwijkend gebruik van de betrekkelijke vnw die en dat Syntaxis (2) 
Afwijkend gebruik van voornaamwoorden Syntaxis (2) 
Als als voegwoord van tijd Syntaxis (2) 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 3 RADIOPRESENTATOREN  
Aanwijzend voornaamwoord zo’n in plaats van zulke Lexicon 
Afwijkend gebruik van lidwoorden Lexicon 
Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door van ipv om Syntaxis (1) 
Dubbele negatie Syntaxis (2) 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 2 RADIOPRESENTATOREN  
Beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door voor ipv om Syntaxis (1) 
Afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking Syntaxis (2) 
Gebruik van vz + vnw i.p.v. vnw bijwoord Syntaxis (2) 
 
 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 1 RADIOPRESENTATOR  
Insertie verbindings-n tussen twee vocalen Fonologie 
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Invoegen van klanken/lettergrepen Fonologie 
Functienamen op –er Lexicon  
Redundant gebruik van geworden/geweest in passief Syntaxis (2) 
 
 

KENMERKEN GEBRUIKT DOOR 0 RADIOPRESENTATOREN  
Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie Fonologie 
Afwijkende bezittelijke vnw Morfologie 
Afwijkende meervouden Morfologie 
Hypercorrecties Lexicon 
Gebruik van vanals i.p.v. zodra  Lexicon 
Fout tegen het enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen Lexicon 
Hulpww moeten in hypothetische zinnen Syntaxis (1) 
Voorzetsels i.p.v. achterzetsels Syntaxis (1) 
Beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord Syntaxis (1) 
Gebruik van het congruerend voegwoord Syntaxis (2) 
Rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet Syntaxis (2) 
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BIJLAGE 6: DVD MET ALLE RADIO-OPNAMES 

 
 

  1. De Wereld Van Sofie (Studio Brussel, 13 oktober 2009 12u) 
  2. De Wereld Van Sofie (Studio Brussel, 14 oktober 2009 12u) 
  3. De Wereld Van Sofie (Studio Brussel, 19 oktober 2009 12u) 
  4. De Wereld Van Sofie (Studio Brussel, 6 november 2009 12u) 
  5. De Wereld Van Sofie (Studio Brussel, 23 november 2009 12u) 
  6. Tomas staat op! (Studio Brussel, 19 oktober 2009, 6u) 
  7. Tomas staat op! (Studio Brussel, 20 oktober 2009, 6u) 
  8. Tomas staat op! (Studio Brussel, 30 oktober 2009, 6u) 
  9. Tomas staat op! (Studio Brussel, 10 november 2009, 6u) 
10. De Ann & Dave Show (MNM, 15 oktober 2009 6u) 
11. De Ann & Dave Show (MNM, 21 oktober 2009 6u) 
12. De Ann & Dave Show (MNM, 12 november 2009 6u) 
13. De Ann & Dave Show (MNM, 17 november 2009 6u) 
14. De Ann & Dave Show (MNM, 19 november 2009 6u) 
15. En nu serieus! (Radio 2, 10 oktober 2009 8u) 
16. En nu serieus! (Radio 2, 24 oktober 2009 8u) 
17. En nu serieus! (Radio 2, 31 oktober 2009 8u) 
18. En nu serieus! (Radio 2, 7 november 2009 8u) 
19. En nu serieus! (Radio 2, 14 november 2009 8u) 

 


