
17

Een dikke meerderheid (79%) 
van de Brabanders is trots op 
onze provincie. En ja hoor, de 

typische Brabander bestaat 
echt, zegt 51%. Hoe die is 

(volgens de Brabander zelf 
dan…)? Gemoedelijk, gezellig 
en vriendelijk. Dit en nog veel 

meer blijkt uit een opinie-
onderzoek dat is uitgevoerd in 

opdracht van Omroep Brabant.

TERUG NAAR HET PLATTELAND
Yvon Jaspers, presentatrice van het 

populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw, 

is opgegroeid in het Brabantse Boxtel. Tot 

voor kort woonde ze met haar gezin - man 

Pieter en kinderen Tijl en Keesje - in 

Amsterdam. ‘Als kind liep ik in het voorjaar 

tussen de koeien in de wei en plukte ik 

bloemen. Mijn kinderen zagen als ze buiten 

waren alleen maar asfalt en steen. En dat 

ging bij mij schuren’, aldus Yvon in een 

interview met het tijdschrift Flair. Yvon 

verhuisde afgelopen zomer met haar gezin 

naar het platteland.

Zanger Guus Meeuwis
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79% TROTSE BRABANDERS
Maar liefst 79% van de  

Brabanders is er trots op om een Brabander te 

zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Bureau 

Tangram, uitgevoerd in opdracht van Omroep 

Brabant. Ook 60% van de jongeren onder de  

29 zegt trots te zijn op hun Brabantse afkomst. 

Ze zijn nog trotser dan hun oudere provincie-

genoten, voelen zich nog meer Brabander en 

willen nu al nooit meer weg. Dat is volgens de 

onderzoekers bijzonder. Want in de meeste 

provincies voelen jongeren zich juist niet 

verbonden met hun provincie. Volgens 

socioloog Arnoud-Jan Bijsterveld van de 

Universiteit van Tilburg is dat een compliment 

voor Brabant. ‘Aan de ene kant hebben jongeren 

een wereldwijde blik, ze reizen veel. Tegelijker-

tijd voelen ze zich geworteld in de regio. Dat kan 

alleen maar als de regio een sterke identiteit 

heeft.’ 

44% AMBASSADEUR GUUS
Guus Meeuwis wordt door  

veel Brabanders (44%) gezien als de beste 

ambassadeur van de provincie. Hij wordt op 

grote afstand gevolgd door Jan Marijnissen (9%), 

Frans Bauer (5%), Albert Verlinde (4%) en Dries 

van Agt (4%).  Guus is bij jongeren tot 29 jaar 

(57%) een stuk populairder dan bij 65-plussers 

(31%). 

72% EIGEN VOLKSLIED
Noord-Brabant is de enige 

provincie in Nederland zonder eigen volkslied. 

De meeste Brabanders (72%) vinden dat het tijd 

wordt dat de provincie een volkslied krijgt. Een 

kleine minderheid (13%) is daar tegen. Het lied 

Brabant van Guus Meeuwis werd bijna tot 

volkslied van Brabant gekozen. Maar dat is door 
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Brabander van het Jaar
De 15-jarige Bente van Bergen is in 2011 

verkozen tot Brabander van het Jaar. Ze heeft 

eigenhandig een actie opgezet voor haar 

broertje Roan, die leukemie heeft, en Stichting 

Doe Een Wens. In vier dagen zwom het meisje 

zestig kilometer, dat zijn wel 2400 baantjes. Met 

deze actie wist ze 32.000 euro binnen te halen 

voor het goede doel. De verkiezing Brabander 

van het Jaar is een initiatief van Omroep 

Brabant. Van de vijftig aangemelde Brabanders 

werden er tien genomineerd. Onder wie ook 

Hans Stoop (50) uit Goirle die 57 mensen uit een 

brandend zorgcentrum redde.

VOETBALLER ZINGT BRABANTSE LIEDJES
Björn van der Doelen is vooral bekend 

geworden dankzij zijn carrière als voetballer 

bij de Eindhovense club PSV. Sinds hij zijn 

voetbalschoenen in de dug-out heeft 

gehangen, is hij muzikant geworden. Waar 

veel muzikanten juist voor commercie kiezen, 

zingt Björn van der Doelen in het Brabants. 

‘In het Nederlands liepen mijn teksten niet, 

in ’t Brabants juist wel. Ik vind het dialect 

mooi, vooral het Bossche en het Eindhovense. 

In het Brabants zingen, geeft me dan ook een 

gevoel van thuiskomen.’ Presentatrice Yvon Jaspers

Voetballer/zanger 
Björn van der Doelen
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Bente van Bergen, 
Brabander van het Jaar

Sylvia Hoeks, actrice in De bende van Oss: ‘Op de toneelschool moest het allemaal met een harde g.          Nu mocht het lekker losjes, Brabants. Heerlijk die zachte g. Een verademing’

de provincie nooit o!cieel vast-gelegd. Maar 

liefst 66% vindt het lied geschikt als provinciaal 

volkslied. Ook het lied Het leven is goed op ’t 

Brabantse land is door een kleine groep 

aangemerkt als favoriet. 

33% ALTIJD IN BRABANT 
De meeste Brabanders voelen 

zich erg thuis in hun provincie. Een groot deel 

blijft dan ook een leven lang in Brabant wonen. 

Dat blijkt uit onderzoek van taalwetenschapper 

Gerrit Bloothooft van de Universiteit van 

Utrecht en het Meertens Instituut. Gerrit deed 

onderzoek naar migratie in Nederland. Volgens 

de wetenschapper woont een op de vier 

Nederlanders nog steeds in het gebied waar 

zijn/haar stamvader vandaan komt. In Brabant 

ligt dat gemiddelde nog hoger: ongeveer een 

op de drie. 

51% DÉ BRABANDER?
Jawel hoor, de typische  

Brabander bestaat. Daarvan is 51% van  

de Brabanders overtuigd. Brabanders zien 

zichzelf vooral als levensgenieters. Met als  

meest positieve eigenschappen: gemoedelijk, 

gezellig en vriendelijk. Als we Brabanders in  

één woord willen omschrijven, wordt  

Bourgondisch als meest kenmerkend gezien. 

Maar Brabanders hebben ook minder leuke 

eigenschappen. Praatjesmakers, heilige 

boontjes en koppig, worden als minpuntjes 

genoemd. 

64% HECHTE PROVINCIE
Het oosten, midden en westen 

van Brabant verschillen enorm van elkaar.  

Toch ziet een meerderheid van de Brabanders 

de veronderstelde kloof tussen het oosten en 

het westen niet. Een meerderheid van de 

Brabanders (64%) denkt over Brabant als een 

eenheid en een hechte provincie.

40% SEXY ACCENT
De Brabantse zachte g is het 

meest sexy accent. Dat concludeert datingsite 

Parship. Een Brabander die goed met de g’s 

strooit, valt in de smaak onder singles. Negen 

accenten zijn onderzocht. Het Brabants werd 

door 40% van de ondervraagden genoemd als 

meest sexy. Volgens schrijver en taaladviseur 

Wim Daniëls geven Brabanders die trots zijn op 

hun identiteit zelf ook een hoge score aan de 

taal. Daniëls: ’Voor mensen die op zoek zijn naar 

een relatie zal de zachte g meer vertrouwd 

klinken.’ 
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