
 

Hóudoe!  
Wim Daniëls, droeg een steentje bij aan 

de Internationale Vrouwendag 2019.  

Een boeiende en vaak lachwekkende lezing van deze “taalvirtuoos!” 
Wie kent Wim tegenwoordig niet? Schrijver van 115 boeken, is taalkundige en 

bekend van radio en tv, zat in vele praatprogramma’s zoals Pauw & Witteman, Twan 

Huys en Jinek. Ook leverde hij wekelijks zijn bijdrage aan het radioprogramma “Klare 

Taal” van de Wereldomroep en had hij een “gesproken column” in het Vara-

radioprogramma “Spijkers met Koppen.” en is hij voorzitter van de Stichting Brabants 

Dialectenfestival. Dit is een kleine greep van wat hij allemaal heeft gedaan en nog 

steeds doet.  

Wim is geboren in Aarle 

Rixtel, niet ver van 

Helmond in 1954. Ze 

hadden het niet breed 

en zoals hij het zo mooi 

verwoordt:” ik ben 

“BOEKLOOS” 

opgegroeid en 

helemaal in het 

“dialect:”  Er was dus 

geen boek in huis te 

vinden. In die tijd ging 

je naar de lagere 

school en daarna 

werken zoals zijn vader deed. Zijn vader zat ook op toneel, dus moest goed kunnen 

spreken, het is dus ook een groot misverstand dat laaggeletterde mensen niet slim 

zouden zijn terwijl zij wèl die naam hebben.                                                                                                        

Toen Wim 14 was moest hij naar de “sportkeuring” in Helmond. Op de hand blazen 

moesten alle jongetjes, zo ook Wim en toen hij blies trok de vrouwelijke keuringsarts 

zijn broekje naar beneden en zei:” ‘t is goed!” Maar ze zei nòg  iets waar hij mee 

naar de huisarts moest wat hij niet durfde. Toen is hij naar de Bibliotheek gegaan 

om de  “medische naam”  op te zoeken waar hij mee naar zijn huisarts ging. Deze 

vroeg wat er aan scheelde, hij noemde de Griekse benaming waarop de arts zei: 

”wat is dàt?” Bleek hij alleen de klemtóón verkeerd gezegd te hebben, zodat hij niet 

begrepen werd! en tòen is zijn liefde voor de taal begonnen, met het uitzoeken van 

alle betekenissen van dialecten en waar het vandaan komt. Hij is van onderaf 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y9y54fPgAhXNbVAKHdbrCtsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Dani%C3%ABls&psig=AOvVaw0AspH0AfGy9TGUIxED4wbt&ust=1552176297478287


opgeklommen om uiteindelijk Nederlands te gaan studeren aan de Universiteit.                                                                                                                                                          

Zijn laatste boek heet HOUDOE! De Brabantse groet, maar het betekent niet “hoe 

gaat het ermee, of tot ziens, nee het betekent “HOUD OU GOED!”                                         

Het woord MALARIA bv. komt van MAL= slecht, ARIA = LUCHT, dus “slechte lucht.” 

Ze dachten vroeger dat de vieze lucht boven een moeras 

gebied de ziekte zou veroorzaken. Appelsien of sinaasappel 

= een appeltje uit China  Wie kent de Brabantse 

uitdrukking; Hedde gij al shack  op de stok? Nee? Nou dat 

is de vraag van jongens onder elkaar of je al “schaamhaar” 

hebt!! Je snapt, de lachsalvo’s waren niet van de lucht! en 

zo ging het maar door.                                                                                                                         

Bij PSV zat Wim een keer op  de tribune naast een 

gynaecoloog die hem vroeg wáár in het lichaam van de 

vrouw het “zaadje de eicel” ontmoet, nee dus! Hij wist het 

niet,  ook de supporters rondom hen wisten het antwoord 

niet! Toen vroeg hij aan Wim om er een boek over te 

schrijven en dat hebben ze samen gedaan en  nu weet hij 

alles over de baarmoeder, dat is ook de naam van het boek geworden. Wij mochten 

hem àlles vragen over de 

“baarmoeder “ Lachen 

natuurlijk! 

Willemina Tussenbroek, 1893-

1980, de allereerste vechtster 

voor het “vrouwenrecht” (de 

dolle mina’s zijn naar haar 

vernoemd) en Aletta Jacobs, 

eerste vrouwelijke arts in 

1878, hebben baanbrekend 

werk verricht voor de 

“emancipatie van de vrouw!”                                                                                  

Schitterende verhalen over de 

jaren 50 en 60 met wéér vele nieuwe woorden, zoals Brommer en Solex, 

Bermtoerisme, de Baby Dol en Bordeelsluipers bij ons allemaal wel bekend! Over wat 

“de vrouwen” allemaal nìet 

mochten zoals studeren, 

paardrijden en fietsen. Alles 

werd geregeerd door 

“mannen!” Er werd eens 

door een man gezegd:,, Die 

vrouw studéért en ze rijdt 

nog paard óók!!”  De 

vrouwen kwamen in 

opstand! In die jaren gingen 

er véél dingen veranderen! 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/D01d05SW0AAjnBv.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/wimdaniels&docid=uLqlXF9ExBaHtM&tbnid=ZesN9Uh_9GrVCM:&vet=10ahUKEwii2eq34fPgAhWCMewKHfDPDGMQMwiFASg1MDU..i&w=900&h=1200&bih=652&biw=1366&q=wim daniels helmond&ved=0ahUKEwii2eq34fPgAhWCMewKHfDPDGMQMwiFASg1MDU&iact=mrc&uact=8


VROUWENEMANSIPATIE!  DE PIL kwam eraan in 

1963. Hun slogan was: MET DE PIL MÉÉR MENS! 

Maar tot grote woede van de vrouwen zong Gerard 

Cox toen; Nu kunnen de mannen hun gang gaan!!! 

Mooi niet dus!  Maar…. de vrijheden in de Hippie 

tijd was óók niet mis, de seksuele revolutie was 

begonnen!  

In 1965 kwamen de PROVO’S, (van het woord 

provoceren). De hoog getoupeerde kapsels, (de 

suikerspin) en de Beatles kapsels bij de jongens.             

Dankwoord van Erna.                                                  

Tegenwoordig worden bijna alle banen óók door 

vrouwen bekleedt, alleen het “salaris” blijft nog 

steeds een heet “hangijzer,” maar….gelukkig géén 

“strijkijzer!”  

Wim eindigde met te zeggen hoe belangrijk hij de viering van de “Internationale 

Vrouwendag” vindt en dat die zéker ieder jaar gevierd moet worden!! Ja ja wij zijn 

nog stééds de baas over ons zelf (èn in eigen buik, weten jullie nog dames!)                      

WIJ STÁÁN ONS “MENNEKE” WEL!! 

Het was weer een héérlijk avondje lachen voor 83 dames in de Pekhoeven, die 

afgesloten werd met een hapje en een drankje en velen vertrokken met een 

gesigneerd boek onder de “errem” naar huis! Wij weten weer hóe belangrijk en leuk 

onze “Nederlandse taal” is!                                               

HOUDOE Wim en HOUDOE allemáál!       

Marijke Smit. 

 

  

 

  

 

 

 


