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Bèrgs verhaal wint ‘Iven Prijs’
Het mooiste verhaal
in Brabants dialect
komt uit de pen van
de 61-jarige Riny
Boeijen, ‘unnen
echte Bèrgse’: „Dit
jaar kan niet stuk.”
door Mari van Rossem
LITH – Dat-ie zichtbaar verrast is,

mag op zijn minst een understatement heten. Dat Riny Boeijen als
de enige, echte 2014-winnaar van
de Willem Iven Prijs met een blij
gemoed door het schrijversleven
gaat, is hoorbaar een feit: „Dit jaar
kan nú al niet meer stuk. En dan
te bedenken dat ik als mede-initiatiefnemer nog maar net gewend
ben aan ’t succes dat we als schrijverscollectief in mijn geboortedorp Berghem met het boek Vijftig klurre Bèrgs en ’t Bèrgs Liisplènkske hadden. Beide uitverkocht, inclusief herdrukken, met
daarbij alleen maar positieve kritieken. Logisch dus dat hier een
uiterst tevreden man zit, die -en
dat beken ik eerlijk- ook wel een
beetje meedeed aan dit Brabants
Boekenweekboek om te winnen.
Ik ben wel iemand voor het wedstrijdelement. Maar bovenal probeer ik in m’n dialectverhalen thema’s uit de maatschappij naar het
heden te tillen. Nee, dialect hoeft
helemaal niet oubollig te zijn.”
De uitreiking van de vierde Willem Iven Prijs is deze zondagmiddag in een vol gemeenschapshuis
De Hoeve in Lith één van twee officiële plichtplegingen. Eerst is er
de overhandiging van het eerste
exemplaar van Alle kanten op!, het
Brabantse Boekenweekboek van
dit prille jaar; nadien beklimt burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss nogmaals het podium om de kleurrijke en ‘hanige’
sculptuur aan de maker van het
korte verhaal Noes uit te reiken.

䡵 Riny Boeijen de winnaar van de Willem Iven Prijs tijdens zijn voordracht. foto Thomas Segers

Met een keuze uit exact 51 inzendingen -proza én poëzie- oordeelde de jury, bestaande uit dialectkenners Leo Hoeks, Rosé Lokhoff
en Piet Vos, dat Boeijens Noes het
meest tot de verbeelding spreekt.
„Het is zo’n vertelling die zomaar
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waargebeurd kan zijn en misschien ook nog wel is. Een verhaal waarin personages tot leven
komen en de mens tonen in zijn
eenvoud en naïviteit. Prachtig gewoon en, eerlijk gezegd, ook wel
in schril contrast tot sommige inzendingen die jammer genoeg af
en toe meer op tonpratersverhalen lijken, met de nodige platte
humor”, stelt voorzitter Hoeks namens de driekoppige jury.
Dat het dialect in de verdrukking
zit, mocht voor de samenstellers
van het 140 pagina’s tellende Alle
kanten op! geen aanleiding zijn
om dit jaar geen Brabants Boekenweekboek uit te brengen. „Er is in
deze provincie animo genoeg om
te blijven publiceren in dialect”,
stellen Cor Swanenberg en Jan

Luysterburg vooraf. „En elke keer
weer staan er mensen op die het
‘antiek’ willen oppoetsen”, aldus
Cor Swanenberg. „Na deze negende editie halen we zeker ook nummer tien, verzekerde uitgever Johan van de Berg me zojuist nog.
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En dat is een nobel iets, als je bedenkt hoe moeilijk de boekenwereld het momenteel heeft.”
Waar de Osse burgemeester Buijs
bekent dat ze haar aangeboren Tilburgse dialect, inclusief zachte ‘g’,
door het globetrotten volkomen
kwijt is (‘mijn Bussums accent gelukkig ook’), blijkt Bart van de
Graft (36) uit Beek en Donk juist
te hinken op twee dialecten. Als
jongste auteur vertelt hij, twee dagen na de Internationale Dag van
de Moedertaal, dat zijn allereerste
probeersel in dialect een combinatie van Donks en Helmonds is:
„Ik wilde een lied schrijven voor
m’n vader die in dialect zingt en
heb best veul moeite me in dialect
uit te drukken. Als ict’er is het allemaal Engels wat de klok slaat.”

Design en duurzaamheid leidend bij Brabantia
VALKENSWAARD – Huishoudmerk

Brabantia heeft een nieuwe koers
uitgezet voor het bedrijf. Begrippen als design, kleur, diversiteit,
materiaal en duurzaam zijn leidend.
Bij het van oorsprong Aalster bedrijf Brabantia werken momenteel wereldwijd duizend mensen.
In Nederland heeft Brabantia alleen nog in Valkenswaard eenhoofdkantoor met honderd banen. Het bedrijf heeft daarnaast
(productie-)vestigingen in België,
Letland, China en Groot-Brittannië. Dit laatste land herbergt historisch de belangrijkste markt
voor het huishoudmerk. In Europa heeft Brabantia 22 verkoopkantoren. In China zijn, in Beijing en
Shanghai, 31 eigen winkels geopend. Algemeen directeur Tijn
van Elderen zegt verder ’te merken dat we groeien in het Midden-Oosten’. Het merk is inmid-

䡵 Directeur Tijn van Elderen omringd door Brabantia-producten.
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dels te koop in meer dan negentig
landen. Het bedrijf boekt volgens
Van Elderen op jaarbasis een omzet van ongeveer 100 miljoen euro. Brabantia is sinds de oprichting in Aalst in 1919 een familiebedrijf. De aandelen zijn in handen
van twintig familieleden. Naast algemeen directeur Tijn van Elderen, werken er nog vier andere leden van de familie in het bedrijf.
Om bestendig de toekomst in te
kunnen komt Brabantia met een
nieuwe stijl op de markt. De nieuwe collectie heeft meer kleur en
design gekregen. Van Elderen:
„Wij zijn meer consumentgeoriënteerd geworden. We willen
benadrukken dat ons bedrijf als
het ware gericht is op het blijer
maken van de mensen die onze
producten gebruiken. Die spullen
zijn immers mooier, intelligenter
en duurzamer geworden. De moderne mens wil verandering in
zijn huis. Een van de oplossingen

die we daarvoor aandragen zijn
de diverse kleurschakeringen van
onze artikelen. De standaard metallic kleur blijft, maar we vullen
ons asssortiment aan met hetzelfde artikel in allerlei zachte of juiste felle tinten.”
Om het nieuwe gezicht duidelijk
te maken pakt Van Elderen er een
wat hij noemt ‘flat back’ bij. Het
is een modern vormgegeven pedaalemmer, met een platte achterkant in een denimblauwe kleur.
Van Elderen: „Deze past door de
platte achterkant dus beter tegen
een muur.” De klep sluit vertraagd. De binnenemmer kan halfweg worden vastgezet. „Gemakkelijk om de plastic zak aan te brengen.” Van Elderen geeft aan het als
zijn taak te zien op verantwoorde
wijze om te gaan met de omgeving waarin we leven. „Dat komt
tot uiting in de producten die wij
voeren en de manier waarop we
ze produceren.”

