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Brordus & Brorda 

Geschiedenis van Boer Brordus en zijn achternichtje Brorda 

Onze eigen Vughtse Boer Brordus is voor het ontstaan en de geschiedenis van Dommelbaorzedurp 

van groot belang. Op vakantie in Spanje herontdekte hij het geslacht De Nezroab é Lemmod à 

Lavanrac en daarmee Prins Alfredo.  

Als onze moerasdemper zoals Brordus wordt genoemd, eens per jaar met carnaval zich in 

Dommelbaorzedurp vertoont, draagt hij een boerenkiel en een baarzenmasker zodat niemand hem 

kan herkennen.  

Naast hem staat zijn achternichtje Brorda en zij houdt hem tijdens carnaval gezelschap op het Jan 

van Geeneplein. Zij staat symbool voor het jeugdcarnaval.  

Onmiddellijk na aankomst van Prins Alfredo worden Brordus en Brorda onthuld en hartstochtelijk 

toegejuicht door alle baorzen en baorzinnen.  

Op dinsdagavond worden zij nog éénmaal toegesproken door Prins Alfredo en toegezongen met het 

volkslied “De Toren”. Daarna worden zij neergehaald en naar rustigere plaatsen gebracht om bij te 

komen van dit Feest der Feesten en zich gereed te maken voor carnaval volgend jaar. 

 

 

Uit: Het Dommelbaorzedurps protocol… zoals het in mekaor zit, werkt en heurt te werken…! 
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Vraag  

 

Als jullie Brordus en/of Brorda zouden zijn, wat denk je dat jullie allemaal zien en meemaken tijdens carnaval? 

 

Als verdiepende vraag zou nog meegenomen kunnen worden wat de leerlingen zouden willen meemaken als zij Brordus en/of 

Brorda zouden zijn. 

 

 

 

Maak groepjes in de klas, bestaande uit 3-4 leerlingen. Geef ze een groot (A3) vel en laat ze tezamen allerlei kreten en 

woorden opschrijven op dit papier. 

 

Ze kunnen daarna deze woorden en kreten samennemen per dag of per evenement of per gezichtsveld. 

Dit kan daarna gepresenteerd worden aan de andere groepjes in de klas. 

 

Zeker als de verdiepende vraag wordt meegenomen kunnen er verrassende gezichtspunten verschijnen. 

 

Als verdiepende vraag zou nog meegenomen kunnen worden wat de leerlingen zouden willen meemaken als zij Brordus en/of 

Brorda zouden zijn. 

 


