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5VOORWOORD

Het voorwoord bij het Jaarboek 2012 van Veldeke Limburg werd opgesteld door 
een redactie die van zichzelf schreef dat die nog een voorlopige samenstelling 
kende. Inmiddels lijkt die een meer definitieve vorm te hebben gekregen. Pierre 
Bakkes, oud-redactielid van het tijdschrift van Veldeke en voormalig streektaal-
functionaris, heeft het stokje overgenomen van Mybeth Lahey die door drukke 
werkzaamheden in verband met haar proefschrift aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen haar medewerking aan het jaarboek noodgedwongen heeft moeten 
beëindigen. Niet alleen tijdgebrek, maar ook de geografische factor – de redactie 
vergadert doorgaans in Roermond – hebben hierbij een rol gespeeld. De redactie 
bedankt haar nogmaals hartelijk voor haar werkzaamheden in de afgelopen 
periode en wenst haar alle succes toe bij de afronding van haar proefschrift. 

In de statuten van de Vereniging Veldeke Limburg staat dat zij zowel de 
Limburgse taal als de Limburgse volkscultuur wil bevorderen. De vereniging 
ontplooit daartoe diverse activiteiten en zij doet dat op provinciaal niveau, maar 
vooral – via de lokale kringen – ook op plaatselijk niveau. De redactie is van 
mening dat die activiteiten een nadrukkelijke plaats in het jaarboek verdienen. 
Zij geven immers niet alleen een mooi beeld van het beleid dat de vereniging 
voor ogen staat, maar ze kunnen ook stimulerend en inspirerend werken en zo 
een voorbeeldfunctie voor anderen hebben. 

Een voorbeeld van zo’n lokale en tegelijkertijd ook provinciale activiteit is 
de declamatiewedstrijd voor de jeugd. Nadat plaatselijk, bijvoorbeeld in Echt, 
Weert, Roermond en Venlo een aantal voorronden heeft plaatsgevonden, volgt 
als afsluiting de grote provinciale finale. In 2013 werd die georganiseerd in DOK 
6 in Panningen. Naar aanleiding van het tienjarig jubileum van de declamatie-
wedstrijd in zijn huidige vorm beschrijft Jos Stassen in zijn bijdrage de historie 
van dit evenement en komt tot de verrassende conclusie dat de wortels daarvan 
veel verder teruggaan dan dit decennium.

Een andere, lokaal georganiseerde, maar door het provinciaal bestuur van 
Veldeke gestimuleerde activiteit is het zichtbaar maken van het Limburgs in de 
openbare ruimte. Nadat al eerder dankzij de Krink Mestreech in Maastricht een 
gedicht van Frans Budé kon worden onthuld, zijn er in 2012 door een initiatief 
van de Krink Ech in het centrum van deze gemeente tegels geplaatst met daarop 
spreuken in het dialect van Echt. Piet Aben, een van de initiatiefnemers, doet in 
zijn bijdrage verslag van de wijze waarop dit project in samenwerking met de 
gemeente kon worden gerealiseerd.

Limburgs in de openbare ruimte is eveneens het thema van de bijdrage 
Waegkruutser mit tekste in Remunj en van een nieuwe rubriek, waarmee in dit 
jaarboek een start wordt gemaakt: Limburgs op de sjtraot. 
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6 Ook in dit jaarboek wordt in een aantal bijdragen weer verslag gedaan van 
wetenschappelijk onderzoek naar het Limburgs. Silvia Weusten heeft in haar 
masterscriptie Taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen de attitudes 
van Limburgers onderzocht ten aanzien van hun eigen en van een aantal 
andere Limburgse dialecten. Het resultaat van het onderzoek is in veler opzicht 
opmerkelijk. Zij ontving voor haar masterscriptie onlangs de scriptieprijs 2013 
van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.

Anne Hovens onderzocht aan dezelfde universiteit voor haar bachelorscriptie 
Taalwetenschap hoe het in 2013 is gesteld met het gebruik van het Venloos dialect 
bij oudere en bij jongere sprekers. De verwachting was dat er in het taalgebruik 
tussen beide groepen inmiddels een duidelijk verschil te constateren zou zijn. 
Samen met Roeland van Hout bespreekt ze de resultaten van haar onderzoek.

Frens Bakker beschrijft in zijn bijdrage de streektaalbenamingen van de 
Limburgse plaatsnamen in relatie tot het klankkarakter en de klankgrenzen 
in Noord-Limburg. In de meeste gevallen blijken die mooi te passen in het 
klanksysteem van de lokale dialecten, maar er blijken toch ook een aantal uitzon-
deringen voor te komen.

Taalkundige criteria zijn ook het onderwerp in het artikel Goed Nederlands 
met een Limburgse ondertoon van Pierre Bakkes. Hij bespreekt daarin een thema, 
waarover tot op heden nog niet vaak werd gepubliceerd, namelijk de rol die 
linguïstische kenmerken van het Limburgs zouden moeten spelen bij de 
therapeutische aanpakken door logopedisten.

Op 5 juni 2013 werd de website www.limburgsespelling.nl gelanceerd door 
gedeputeerde van Cultuur Noël Lebens. Een van de sprekers tijdens die dag, 
Gijsbert Rutten, beschreef toen het taalkundig debat dat er in de achttiende 
eeuw in de Zuidelijke Nederlanden ontstond rond de normering van de spelling 
en hij trok parallellen met de huidige situatie in Limburg. De bijdrage van zijn 
hand in dit jaarboek is een bewerkte versie van deze lezing. 

Ben van Melick vervolgt zijn reeks waarin hij Limburgse schrijvers en dichters 
portretteert. In vorige afleveringen van het jaarboek werden al de Maastrichtse 
dichter Frans Budé, schrijver Wim Kuipers uit Maasniel en Ger Bertholet uit 
Sittard geportretteerd. Dit keer gaat hij in gesprek met Colla Bemelmans uit 
Nuth, auteur van diverse dichtbundels, kinderboeken, beschouwingen, artikelen, 
eenakters en niet te vergeten van een woordenboek: Nut(h)se kal is geine nötte kal.

De Limburgse letterkunde is ook het onderwerp van de bijdrage van Lou 
Spronck. Hij doet daarin verslag van de vorderingen rond een project dat door 
de Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap is geïnitieerd, namelijk een Geschiedenis van de literatuur 
in Limburg.

Aandacht voor de Limburgse literatuur natuurlijk eveneens bij de Veldeke 
Literatuurpries 2012. Ook dit jaar stuurde weer een groot aantal schrijvers 
bijdragen in die door een deskundige jury werden beoordeeld. In het juryrap-
port dat door voorzitter Guus Urlings werd uitgesproken, wordt verwoord welke 
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7criteria bij de selectie van de prijswinnaars een rol hebben gespeeld. Uiteraard 
zijn ook de bijdragen van de twee genomineerde schrijvers Godelieve van 
Gemen en Paul Weelen en van de prijswinnaar Marleen Schmitz in dit jaarboek 
opgenomen. 

Eind 2013 werd door gouverneur Theo Bovens de Jo Hansenprijs voor 
Volkscultuur uitgereikt aan Annie Schreuders-Derks. Zij ontving deze prijs voor 
haar grote inzet op het gebied van de Limburgse volkscultuur. Bij Veldeke is zij al 
jarenlang zeer actief in de Commissie Volkscultuur. Haar vele verdiensten op dit 
terrein werden nog eens gememoreerd in de toespraak van gouverneur Bovens 
en in het rapport van de jury. Herman Crompvoets schreef een biografie over 
haar, die eveneens in dit jaarboek is opgenomen. 

Mede naar aanleiding van de uitreiking van de Jo Hansenprijs gaat Pierre 
Bakkes in zijn tweede bijdrage in dit jaarboek in op een drietal boeken van Jo 
Hansen die deze op vrij jonge leeftijd heeft geschreven: namelijk twee dichtbun-
dels en de brochure Het recht van ’t Limburgs. In deze laatste publicatie uit 1947 
vertolkt Hansen dan al duidelijk de opinie dat het Limburgs in Limburg naast 
het Nederlands zou moeten staan en niet, zoals dan nog gebruikelijk, als een te 
negeren en minderwaardig taaltje beschouwd dient te worden. Een standpunt 
dat hij zijn hele verdere leven met verve is blijven uitdragen.

De bijdragen van Netty Engels, deskundige op het gebied van de Limburgse 
streekgerechten, zijn al jaren een vaste factor in het jaarboek. Deze keer worden 
de Limburgse vlaai en zijn verre voorgangers belicht.

De rubriek Signalementen bevat korte aankondigingen over een aantal nieuwe 
publicaties die een of meerdere facetten van de Limburgse taal en cultuur als 
onderwerp hebben. Het Jaarboek 2013 wordt traditiegetrouw afgesloten met het 
verenigingsnieuws en een auteursregister. 

De redactie
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Colla Bemelmans



COLLa BemeLmaNs 
INHOUD gaat VOOR aLLes.  
’t mót aaN ’t LaeVe kRatse 

Ben van Melick

Colla Bemelmans (Nuth 1939) is schrijver, sinds 1992 
alleen in het dialect. In 1997 verscheen …Uëverlaeve… 
gedichte in ’t dialect van Nuth als deel 8 in de Veldeke Literair 
Reeks, ‘teksten van hoog niveau in het dialect’, in 2000 
gevolgd door een tweede dichtbundel ’n Aomzeik haet 
ouch ’n laever, uitgegeven in de Lilili-reeks van uitgeverij 
TIC, die al eerder twee geïllustreerde kinderboeken 
van hem liet verschijnen: De voele baer (1998) en De 
kaorewolf (1999). TIC, bemand door Paul Weelen en 
Luiz Oliveira, nu al twee decennia dé uitgever van 
literatuur in het dialect, gaf ook al zijn andere werk uit, 
waaronder twee bundels vol beschouwingen, gedichten, 
anekdotes, eenakters, parodieën: in 2006 Wil Vesper en 
in 2010 2-Talige Reflectie. In 2002 verscheen Nut(h)se 
kal is geine nötte kal, een dictionaire op vrijersvoeten, en 
in 2008 Gehuchtenwandelingen in Groot Nut. Vanaf 1995 
verschijnen van hem artikelen, gedichten, aforismen 
en verhalen in bloemlezingen en tijdschriften, vooral 
in Veldeke. Tijdschrift voor de Limburgse volkscultuur. Hij 
schreef toneel dat opgenomen werd in Alles theater 
(2002) en in Wil Vesper. Een tiental ongepubliceerde 
eenakters waren het resultaat van samenwerking met Wiel
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Oehlen. Vanaf 2010 werkte hij aan drie filmscenario’s
die tot films leidden: onder andere in 2011 de Belgische 
productie High five van Urbain Appelthans.
Bemelmans werkte onder andere mee aan vertalingen 
in het dialect van Asterix en Obelisk, van Suske en 
Wiske en van Donald Duck. Van het tijdschrift Veldeke 
was hij redacteur van 1996 tot de opheffing in 2007, 
commentaren van zijn hand deden nogal stof opwaaien. 
Vermeld dienen ook zijn bijdragen aan de serie Platbook, 
vanaf 2008 een soortement vervanging voor het 
tijdschrift Veldeke, een samenwerkingsverband tussen 
Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Lilili (TIC) en 
Veldeke Limburg. 
Een druk en dienstbaar schrijverschap.

‘Wat is toch ’t geheim
dat ich deil
mit de sjterre en de zieë?’

Een dialect-laatbloeier, noemt Colla Bemelmans (Nuth 1939) zichzelf. Pas rond 
1992 kreeg hij de idee gedichten te gaan schrijven in het dialect, in de taal van 
zijn dorp Nuth. Aanleiding was een leesgang door de dialectbloemlezing Mosalect. 
‘Dat kan ik beter!’, was de reactie.

Jongeman/ schrijver

Dat gevoel had hij niet van een vreemde. Schrijven zit in de genen. Een broer 
van zijn vader, heeroom Sjang Bemelmans, schreef en dichtte, en ergens in een 
kast ligt van hem nog het manuscript De grote minuut. Ook zijn naam lijkt een 
omen: hoewel geboren op 25 april 1939 tijdens de uren dat de Marcus-processie 
uittrok, kreeg hij niet de roepnaam Mark maar Colla, naar het personage uit 
Marie Koenens De korrel in de voor. En hij was geen vreemde in schrijversland: al 
vanaf de vroegste jeugd was schrijven een tweede natuur.

De jonge Bemelmans had het druk, in het Nederlands. Vanaf zijn zestiende 
was hij actief in school- en studentenblaadjes. School, dat was Rolduc, het Klein 
Seminarie – gymnasium voor tot het priesterschap geroepenen –, waar zijn leraar 
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Nederlands Jo Wijnen hem enorm stimuleerde, en twee jaar Filosoficum, ook in 
Kloosterrade. 

Het was de tijd dat de veranderende wereld ook in dat Instituut zichtbaar 
werd, kritische en humanistische ideeën drongen door in de priesteropleidingen 
in Kerkrade en Roermond, er begon iets te gloren van daadwerkelijk engage-
ment binnen de seminariemuren. Geloofsartikelen en hiërarchie waren niet meer 
vanzelfsprekend. En er waren docenten die filosofie serieus namen, niet meer als 
hulpwetenschap voor de theologie, maar als een op zichzelf staande discipline. 
Denken over denken werd kritisch denken. Denken over geloof betekent dan 
denken over religie in relatie tot de wereld. Dit nieuwe denken leidde tot een 
andere praktijk, tot een ander doen: de daad bij het woord. 

Docenten als Jo Buck (godsdienst) en Sjef Stassen (tekenen), die een bewonde-
raar was van Aad de Haas, openden voor de studenten de wereld van de moderne 
cultuur. Men bezocht de opera in Aken en klassiek en modern toneel stonden 
op het programma: Shakespeare, Molière, Goethe en Schiller, maar ook Friedrich 
Dürrenmatt en Jean Anouilh, én de acteur Albert van Dalsum werden een begrip. 
De bühne en het toneel zouden later nog een belangrijke rol in zijn schrijvers-
leven vervullen: hij schreef een aantal eenakters en spreken en lezen voor een 
publiek werd schering en inslag. 

De clubs op school en opleiding waren broeinesten voor denkers en creatieve-
lingen die via de verlichte docenten ook contacten naar buiten onderhielden en 
op atelierbezoek gingen bij moderne kunstenaars als Aad de Haas, Géne Eggen, 
Marijke Stultiëns en Marianne van der Heijden; maar ook bij schrijvers als Hans 
Berghuis. Met name in het studentenblad van het Filosoficum Dimensie klonk 
het nieuwe geluid. Colla B. schreef bijdragen over literatuur, bijvoorbeeld God 
bij Albert Camus, en gedichten onder het pseudoniem Ad van Halzen (‘Mijn 
geweten is een gestreken zakdoek/ een dwerg onder een olifantenoor/ en klein 
duimpje/ in de mouw van mijn jas/ ik eet horlogebrood/ heb geen tijd voor 
sprookjes/ …’). Niet alleen het pseudoniem, de eerste en laatste keer dat hij er 
zich aan bezondigde, vertoont sporen van het taalspel dat al vroeg kenmerk van 
de scribent Bemelmans was, je ziet het ook in het spel met de lezer die hij vaak 
in het ootje neemt met ironie en dubbele bodems: ‘In een toneelstuk zeggen ze 
niets dan leugens. Wanneer in Zondaressen van de nacht de hoofdrolspeler zegt: 
priesters en meisjes zijn de mooiste geschenken die God ons gaf, dan klinkt dat 
aardig, maar iedereen die op het seminarie zit, en daardoor (daarbij?) iets inniger 
contact heeft met de poetsmeisjes moet zeggen: hier klopt iets niet.’ Perfecte 
travestie-parodie, toen al. De licht-spottende, kritische, geëngageerde ondertoon 
kenmerkt al zijn bijdragen. Tot op de dag van vandaag.

Ook op het grootseminarie liet hij van zich horen in het studentenblad De 
adelaar. Bemelmans was korte tijd de drijvende kracht achter het blad dat hij 
samen met onder anderen de latere tekstschrijver en zanger Herman Veugelers, 
die de foto’s maakte, redigeerde. Bemelmans en Veugelers waren de ‘raddraaiers’ 
in de opleiding, zij zetten steeds weer de stap die te ver ging. In artikelen 
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figureren ‘de mummies van het Vaticaan’ en ‘de zaadjes van Onan’, en zegt Colla 
Bemelmans, ‘het zwarte leger der clergé schoot terug met scherp’. Hij herinnert 
zich dat de redactie bij de monseigneur, bisschop Moors, ter verantwoording 
werd geroepen en toegevoegd kreeg: jullie zijn rot tot op het bot. De seminarietijd 
duurde dan ook slechts een paar maanden – genoeg om één dag zwart getoogd 
te lopen, hem werd van hogerhand ‘geadviseerd’ in plaats van voor het priester-
schap te gaan voor het lekenapostolaat.

Literatuur

Dat werd reizen door Europa, maandenlang liftend met een vriend naar Spanje 
en veel lezen. Van 1962 tot 1965 studeerde hij Theologie aan de universiteit van 
Bonn. ‘Tüchtig onderwijs’ was dat, dat wil zeggen ‘de hele traditionele theologi-
sche rimram van A tot Z en achterstevoren’ om je Universitätsabschluss-examen te 
halen. Maar ook daar gloorde enig wereldlijk licht aan de horizon en doceerde 
een enkele witte raaf aangestoken door de moderne literatuur nieuwe ideeën. 
Zijn afstudeerscriptie had als titel Der Sonntag und sein Kultgebot. De student vroeg 
zich af wat dat betekent zondag rustdag, wat is de geschiedenis en betekenis 
ervan afgezet tegen de rustdag bij andere godsdiensten, en hoe je van de zondags-
plicht te kwijten in moderne tijden? Afgestudeerd meldde hij zich wederom bij 
bisschop Moors die niets wist aan te vangen met nieuwlichters en rebellen als 
Bemelmans, die de eerste lekentheoloog was in het bisdom, en hij adviseerde hem 
een administratief baantje te zoeken bij een pastoor; onbezoldigd, dat spreekt.

Bemelmans was klaar met de traditionele kerk, maar bleef druk in de weer met 
het Nieuw-Testamentische gedachtegoed, met name waar dat de ander als levens-
noodzaak veronderstelt: mentale en praktische solidariteit met de medemens is 
richtsnoer in zijn leven. En dat geldt voor alles wat hij doet in zijn persoonlijk 
leven, en in hoge mate ook voor het schrijven, de literatuur. Belangrijk voor 
hem bleven de auteurs die hij in zijn studententijd had leren kennen, schrijvers 
met een open blik naar de wereld, denkende schrijvers die kritisch, onafhanke-
lijk en redelijk humanistische principes hanteerden zoals Heinrich Böll, Francois 
Mauriac, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, maar ook Franz 
Kafka, en op theologisch gebied Ed Schillebeekx en Dorothee Sölle. Waar 
mogelijk zocht hij contact met de schrijvers. Van Böll bijvoorbeeld bezocht hij 
lezingen en hij probeerde met hem in gesprek te komen, wat de vindingrijke en 
vasthoudende Bemelmans ook lukte. 

Zo was hij ook ooit Jan Hanlo op het spoor gekomen, met wie hij een 
intensief briefcontact onderhield en die hij verschillende malen bezocht. Met 
Hanlo correspondeerde hij tussen zijn 17de en 24ste, een aantal brieven uit de 
periode tussen 1961 en 1963 werd in het tijdschrift Raster (nummer 47) gepubli-
ceerd. Aan het contact en de correspondentie kwam een eind tijdens Bemelmans’ 
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studie te Bonn. Het zijn brieven van twee schrijvers die het in hun discus-
sies over filosofie, wetenschap en poëzie vaak oneens zijn, wat tot vermake-
lijke uiteenzettingen leidt: ‘Ik wil alleen verdedigen dat mensen van 1 mm best 
mógelijk zijn’, luidt het in een P.S. van Hanlo, die zijn Nuthse correspondent 
uitdrukkelijk aanspoort hem te blijven schrijven. Hij voelt zich uitgedaagd door 
diens stellingen: ‘Beste Colla. Dank voor je brief van 18 j.l., een brief, die – 
zoals zo dikwijls – mijn schoolmeestersinstinct wakker maakt.’ Wat volgt is een 
lang epistel over bewijzen in de filosofie, de theoretische mogelijkheden bij het 
kookpunt van water en de mogelijke ‘uitgestorvenheid’ van steden. 

De jonge Colla bezocht Hanlo regelmatig in het piepkleine poortwachters-
huisje van Geerlingshof te Valkenburg, waar, op de rand van het bed zittend 
- voor meubilair was geen plaats, eindeloze filosofische gesprekken gevoerd 
werden over kwesties als Wat is het kwade? en Wat is het Niets? Bemelmans 
herinnert zich een mysterie waar Hanlo niet over uit gedacht raakte: de erwt. 
Neem de erwt, ze is rond, groen en klein, naamgeving erwt ligt voor de hand, 
maar als ze groot wordt als een knikker, een appel, een pompoen, Azië en steeds 
groter, zoals de aardbol en nog groter, wanneer kun je, moet je ophouden van 
een erwt te spreken? 

In die tijd schreef hij ook een complete roman – die in de la bleef liggen: 
Keuze, een titel die de mentale conditie van jonge katholieke gelovigen en de 
tijdgeest eind jaren ’50/ begin jaren ’60 weerspiegelt. Het hoofdpersonage, een 
priesterstudent, staat voor de keuze: priester of vrijer. Zijn keuze leidt tot de 
problemen die de kern van het verhaal vormen, een verhaal nog in onbeholpen 
stijl en krom van de dialogen, maar het levensgevoel van de nieuwe generatie 
(katholieken) wordt je meteen in de eerste alinea al ingepeperd: ‘Je zult je naaste 
liefhebben als jezelf. Hoor je dat, als jezelf. Als je dan zelf een slappe lusteloze zak 
bent, hoe kun je dan anderen goed doen, gelukkig maken? Daarom wil ik leven, 
helemaal, ten volle leven. Heerlijk leeeeeeven!!!!’ Bemelmans is nog in het bezit 
van het manuscript, twee dikke schriften vol geschreven met vulpen in een mooi 
gelijkmatig handschrift. Cis Herberghs, echtgenote van de dichter, functioneerde 
nog als kritisch meelezer: sommige stukken is sjuus Heinrich Böll, de rest is nieks. 

In diezelfde vroege jaren ’60 maakte hij met andere progressieve Nuthse 
jongeren het studentenblad Stuif-meel. Op de pastorie gestencilde geniete 
blaadjes vol met licht-subversieve commentaren en speelse parodieën, de Nuthse 
geloofsgemeenschap rezen de haren soms te berge. Devil in disguise waren ze, 
de redacteuren. Bemelmans was dichter (‘nu er tussen je haren vlinders wonen/ 
en in je ogen/ een vijver geplukte sterren ligt/ en…’, en schrijver van commen-
taren en beschouwelijke, soms lange stukken over geloof, bijbel en praktijk – ‘We 
voelen ons niet meer zo erg op ons gemak in de kerk, het is er zo donker. En 
wij verlangen naar licht en ruimte. De kerk is voor ons soms ’n kerker’, over de 
omgang tussen de seksen, de liefde en over het nieuwe levensgevoel. En hij was 
de belhamel, op bijna Dautzenbergsiaanse wijze zuigt hij een hilarisch interview 
met de beroemde acteur Albert van Dalsum uit zijn duim. 
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Poëzie

Geleidelijk werd de poëzie toch zijn grote liefde. Dichten wordt een halszaak. 
Gedichten uit die tijd tonen behalve zijn talent, zijn thematiek, geloof en 
werkelijkheid, individu en wereld, en zijn aanpak, geëngageerd, strijdbaar 
maar niet zonder humor, allusies naar de bijbel en bewonderde dichters. De 
valkuilen zijn ook zichtbaar: expliciet didactisch, opgelegd pandoer in woordspel, 
symboliek en metaforen, en beschrijving en aanduiding in plaats van suggestie 
en verbeelding. 

Het gedicht ‘ik zoek’ is typisch voor de vroege Bemelmans. Het fungeerde in 
een polemiek in Dimensie waarin de moderne poëzie ondoorzichtigheid werd 
verweten, wat de doorzichtige bedoeling verklaard – vergelijk de verwijzingen naar 
de Schrift en Hanlo en Gezelle, en het heeft de volgende intro: ‘(Op verzoek een 
gemakkelijk gedicht, omdat de andere “zo moeilijk zijn”.)’

ik zoek

ik zoek naar een rots
waarin ik me vast kan bijten
of zomaar een lied
dat tjielpt van tak tot tak
en zoek in de watten dood
van mijn jonge leven

als ik het deksel openschuif
ontsnapt wapperend een witte duif

met in haar bek
een groene tak

ze schrijft op mijn schrift
onzeker een grote T

boven op de watten ligt
een velletje dik papier
vechtend tussen geel en blauw
hoogachtend: Nu

tussen de eerste vlokkenrag
ligt een zilveren kistje (lach)
een metalen doosje
spijkers (leed)
dat ik achter me zet
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en een donker flesje
zonder etiket
(Is dit het lied?)
en vlak daaronder
heldere ogen en een mond
zorgvuldig ingepakt
en dieper nog (trouw)
een bundeltje gedichten
gekaft in de kleur van vinkenadem
en de geur van een druppel dauw
(Is dit de band?)

toen kreeg ik 
snerpende getallen van een tot tien
te zien
die ik niet hard kan slaan
omdat ze niet kunnen bloeden

en wazig onder in de wat
een witte fee
doornroosje en de gelaarsde kat

en dan?
en dan niets
en dan de bodem

dit is de bodem
van daniël en abraham
de bodem wordt rondom

wat is er met U heuvelen dat ge springt
en gij jordaan dat ge zingt?
 
en de witte duif
schrijft zonder ook maar even te beven
dit is de weg de waarheid
en het leven

De geestdrift voor de poëzie blijkt ook uit de verschillende schriften vol 
geschreven met gedichten: een beredeneerde bloemlezing uit Met aarden vingers 
van Leo Herberghs (‘niet alleen die mij het mooist toeschenen, ook die goed 
de gesteldheid, het geestelike verlangen van de dichter weergeven’), maar ook 
de complete Vogels en vissen van Guillaume van der Graft, minutieus op gepend 
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zonder schrijffouten en vergissingen en van commentaar voorzien. In Van der 
Graft trof hij een dichter die ertoe deed: geen namaakkunst, ‘echte poëzie’, ‘zich 
bewegend tussen hemel en aarde’ in een aansprekende, toegankelijke beeldtaal, 
geen ‘zwijmelaar’ die zich verliest in allerindividueelste expressie. Ook Paul 
Rodenko, Paul van Ostaijen, Gerrit Kouwenaar, Simon Vinkenoog en Lucebert 
werden overgeschreven, ‘boeken zullen te duur geweest zijn’. En gecommuni-
ceerd. Lezen, literatuur was geen individuele activiteit met ‘een boekske in een 
hoekske’, maar er diende over gesproken te worden, gediscussieerd. Literatuur 
deed er toe in leren, zien en denken, in samenspraak met anderen. Literatuur was 
deel van de belevingswereld van moderne jongeren! 

Binnen de kortste keren bewoog Bemelmans zich een klein circuit waarin 
hij lezingen gaf over poëzie. Nog altijd in het Nederlands, er was geen sprake 
van bijzondere belangstelling voor typisch Limburgse schrijvers en waar die al 
ter sprake kwamen zoals Leo Herberghs of Ton van Reen, dan zeker niet om 
geografische of cultuurpolitieke motieven. 

De jonge Bemelmans dicht niet alleen als de oude, hij spreekt ook al als de 
oude. Een lezing over poëzie, genoteerd in potlood in een oud verzekerings-
schrift van zijn vader, begint hij als volgt (in de aanhef zal een lichte ironie 
hoorbaar zijn geweest en een twinkeling in de ogen zichtbaar): 

Mijnheer de voorzitter, Weledele Heer Moderator, geachte toehoorders.
Wanneer U deze titel (Moderne Poëzie) hoort komt bij U misschien de huiveringwek-

kende gedachte op dat deze lezing een zwaar theoretische uiteenzetting wordt van wat 
moderne poëzie is. Moeilijk zal ze niet zijn, want ook ik weet er niet zo enorm veel over, 
en het weinige dat ik weet, is voor ieder van U goed verteerbare, begrijpelijke kost. 

Vervolgens staat hij lang stil bij de bedoeling van zijn lezing: moderne mensen 
dienen iets van deze poëzie te begrijpen, dat zijn ze aan zichzelf verplicht, daarom 
zal hij voor hen het kaf van het koren scheiden, ‘de korrels van de zemelen’, door 
gedichten van onder anderen Lucebert, Simon Vinkenoog, Hendrik Marsman, 
Sybren Polet en zijn favoriet Paul van Ostaijen voor te lezen en aan een kritisch 
oordeel te onderwerpen. Educatie!

Hier ligt de basis voor het schrijverschap van Colla Bemelmans: de aandrift 
zich uit te spreken en te schrijven is gekoppeld aan de noodzaak te communi-
ceren. Schrijven gaat altijd ergens om. Inhoud gaat voor alles, zegt hij nu nog; en 
met nadruk. Je schrijft om wat je denkt en verzint adequaat te verwoorden èn 
om iets te bewerkstelligen: verandering bij de lezer, gewaarwording, inzicht. De 
kritische houding ten opzichte van de wereld is nooit veranderd, ook niet de 
hoop of de verwachting dat je de lezer kunt raken. Dat heeft nooit geleid tot 
loodzware literatuur die stijf staat van de boodschap van een betweter, want 
schrijven is ook een spel. En de jonge en de oude Bemelmans zijn daar constant 
voor in: kijk uit of je staat op het verkeerde been. Wat in het intermenselijk 
verkeer de communicatie vergemakkelijkt en de seriositeit relativeert, speelt ook 
in de schrijverij van Bemelmans een belangrijke rol: humor. En daarbij, hoe je 
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het ook wendt of keert, de schrijver is ook erflater van de jaren ’60. NIVEA, nooit 
invullen voor een ander, werd het persoonlijk motto voor deze bevrijde uit een 
gesloten wereldbeeld. Idealisme kenmerkt zijn houding en dat is, behalve in de 
literatuur, zichtbaar in zijn werk voor de gemeenschap, in het verenigingsleven, 
in gevangenis, in ziekenhuis, verzorgingshuis, voedselbank en op de wijze waarop 
hij, nu nog, hinderlijk de politiek volgt in zijn dorp.

Geen wonder dat een man met deze eigenschappen, dat deze idealist in het 
onderwijs terechtkomt. Door een genereus gebaar van een schooldirecteur 
kwam hij midden jaren ’60 terecht in vormingswerk en onderwijs, waar hij zich 
onmiddellijk op zijn plaats voelde, aanvankelijk in de materamabilisschool en 
later in mulo- en mavo-onderwijs, beide te Sittard, steeds dus op de onderste 
sporten van de onderwijsladder. Dit onderwijs aan laag geletterden vormde hem 
als mens maar ook als schrijver. Hij heeft het nooit willen verlaten, ook niet 
voor aanbiedingen van de pedagogische academie: ‘ik blijf voor wie het ’t meest 
nodig hebben’, was zijn adagium. Hij werkte er half-time, zijn echtgenote Bertie 
ook, om anderen de kans op de rest van de baan te geven. En hij ontwikkelde er 
zijn talent om zonder ‘boek’ of ‘methode’ interesse te wekken en vast te houden, 
speels, spannende en humoristische verhalen vertellen, onverwachts verrassend 
uit de hoek komen. In de 35 jaar dat hij les gaf, ook aan protestanten, moslims of 
niet-gelovigen, is er, naar eigen zeggen, nooit iemand weggebleven. De basisei-
genschappen van didactisch handelen van de goede leraar, werden de principes 
die hem in zijn schrijven van pas gingen komen.

De geëngageerde, kritische schrijvers uit zijn studententijd bleef hij lezen, 
maar ook Hugo Claus, Harry Mulisch, WF Hermans, G. K. van het Reve, Jan 
Wolkers, Graham Greene en Leonid Tolstoj en Fjodor Dostovjevski en veel 
poëzie: van Guillaume van der Graft tot Neeltje Maria Min en Leo Vroman, van 
Charles Péguy tot Wislawla Szymborska.

Uit het Limburgse las hij Leo Herberghs en Jan Hanlo; dat ze in de buurt 
woonden, was meegenomen. Nu ziet hij Hanlo als een Limburgs schrijver, 
woonachtig te Valkenburg, schoolgegaan op Bernardinus te Heerlen. Ofschoon 
in zijn werk niets Limburgs herkenbaar is op wat klanken in oote boe en tjielp en 
op moelmer na, ‘de enige drie dialectwoorden die hij kende’. Hanlo, zegt hij, was 
toentertijd in zijn ogen alleen bezig met het literaire tijdschrift Barbarber, plaats 
van vestiging Amsterdam. Hij ziet wel een verschil met Bertus Aafjes, die na zijn 
reis naar Rome eind jaren ’40 in Limburg, Kasteel Hoensbroek, verzeild raakt, er 
bleef en er werkte tot in de jaren ’70 om zich daarna te vestigen, en te sterven, 
in het Noord-Limburgse Swolgen. In diens werk is Limburg wel een thema en 
motief, De Staatsmijnen in hun culturele context, lokale anekdoten, landschaps- 
en sfeerbeschrijvingen van het Zuid-Limburgse land, carnaval, schutterijen 
en andere folkloristische evenementen. Limburgse literatuur hoeft niet per se 
Limburgse onderwerpen te behandelen.
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Professie: schrijver

Zijn onvrede met de kwaliteit van de meeste bijdragen in Mosalect. Bloemlezing 
uit de Limburgse dialectliteratuur, een uitgave van Veldeke uit 1976 die hij toen pas 
de maat nam, was de start om het zelf beter te doen. Een cruciaal moment in zijn 
‘schrijverschap’. Vanaf dat moment is Colla Bemelmans professioneel schrijver, 
wat wil zeggen dat hij voortdurend zoekt naar mogelijkheden om wat hem door 
het hoofd gaat op papier te verwoorden, een literair schrijver, op zoek naar de 
vorm die behalve functioneel ook esthetisch verantwoord is. De beslissing in het 
dialect te gaan schrijven, is daarmee de geboorte van een literair schrijverschap. 
Wat sinds zijn jeugd een aandrift was die periodiek functioneel vorm kreeg, 
wordt nu een constante. Maar zijn schrijven is en blijft onverbiddelijk verbonden 
met leven. In 1996 formuleert hij in het tijdschrift Veldeke zijn programma: ‘ich 
sjrief gein gedichte/ uëver berg mit vergezichte/ vakwerkhuuskes, proeme-
bömkes (…) meh waal/ uëver doeëd gaon/ kapot gaon/ verrèkke/ zjwaere/ en 
gebaore waere/ dat uniforme kinne vertrèkke/ rieke noeëts nao zjweit ruke (…) 
ich sjrief neet zoeë mer get/ me pès ’t tuut in de oere/ van die neet wille hure/ 
ich sjrief neet zoeë mer get/ meh mit ’n penseel/ lancet.’

Een en ander wordt meteen zichtbaar in zijn productie en activiteiten. In 
1996 treedt hij toe tot de redactie van het tijdschrift Veldeke. In 1997 heeft hij 
zijn eerste zelfstandige publicatie in de Veldeke Literair Reeks (nummer 8), de 
dichtbundel …Uëver-laeve…, en in 1998 ontvangt hij de Veldeke Literatuurprijs. 

Sindsdien verschijnt er een gestage stroom van geschriften, die niet alle terecht-
komen in afzonderlijke boekpublicaties maar ook in bloemlezingen en particu-
liere uitgaafjes, of die als filmscenario/ toneeltekst ongepubliceerd blijven. De 
beperkte verstaanbaarheid van het dialect en dus de beperkte verspreiding is voor 
de schrijver niet relevant: ‘Van Venlo tot in het diepe zuiden verstaat men elkaars 
schrijfsels zonder al te veel moeite: dat het met Maastricht en Kerkrade wat 
moeilijker ligt, dan maar wat meer moeite. Nederlanders verstaan het ook niet en 
Engelsen verstaan geen Nederlands: wat heet hier beperkt?’ En hij schrijft voor 
een belangrijk deel vooral voor de mensen om hem heen: in Nuth en omgeving, 
gezien zijn vele bijdragen aan kerkklokjes, bokkebladen, verenigingsperiodieken, 
inleidinkjes, speeches bij gelegenheden et cetera. Overigens zonder aan kwaliteit 
in te boeten, wel voor de gelegenheid aangepast; en of de Maastrichtenaar dat 
kan lezen, is dan de laatste zorg. 

Dialect is zijn moedertaal, dat je daarin schrijft is even vanzelfsprekend als je 
uitdrukken in die andere moedertaal, het standaard-Nederlands, omdat je beide 
perfect beheerst. Dat de ene taal niet voor de andere onderdoet, spreekt even 
vanzelf. Omdat dit niet voor iedereen zo is, duikt het thema van de vermeende 
onmogelijkheden van het Limburgs dialect in zijn verspreide beschouwingen over 
taal en literatuur steeds weer op. De bundel 2-talige reflectie (2010), waarin bijna om 
en om teksten in dialect en Nederlands elkaar afwisselen, zou je als bewijs daarvoor 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

18



kunnen zien. In de praktijk blijkt dat ook: Bemelmans beoefent vrijwel alle genres, 
van mini-essay in filosofische toonzetting tot hilarische schets, van persoonlijk 
gedicht tot leerdicht, van anekdote tot parodie, van epigrammen tot eenakter. 
Inderdaad, veelal werk van korte adem: geen doorwrochte omvangrijke essays of 
romans. Dat ligt niet aan tekortkomingen van het Limburgs maar aan de aard van 
zijn schrijverschap: niet te zwaar, niet te lang, vóór de mensen, ter overdenking, ter 
opbeuring, een riem onder het hart, een scherf in de hersens of een schop onder 
je achterste. Terloopse literatuur, literatuur op verdacht, om te lezen of om naar 
te luisteren, ook waar weinig tijd en verdeelde aandacht is. Nooit omwille van 
zichzelf. Dat geldt in de meeste gevallen ook voor de dichter. Bemelmans schrijft 
gebruikslyriek maar gelaagd en geladen, weemoedig en toch levenskrachtig, vaak 
zware thema’s, even vaak licht te verteren. Van light verse tot aardse gebeden.

Of er verschil in aard of kwaliteit bestaat tussen zijn gedichten in dialect of 
Nederlands, is een interessante kwestie. Het speelt ook bij een schrijver als Ger 
Bertholet, wiens teksten in de standaardtaal minder sterk zijn, in ieder geval 
minder zeggingskracht hebben dan in het dialect. Ook bij Frits Criens. Ik heb 
de neiging te zeggen dat dit ook geldt voor de gedichten van Colla Bemelmans, 
hoewel vele vertalingen zijn van zijn dialectgedichten: minder sprekende beelden, 
minder woord- en rijmkracht en minder exotisch, minder de aantrekkingskracht 
van het verrassend toegankelijk moeilijke. Daarmee is natuurlijk niet gezegd 
dat de standaardtaal in dit opzicht te weinig te bieden zou hebben, wel dat het 
gebruik ervan door mensen die bijna in dialect denken minder doorvoeld lijkt, 
alsof het gebruik van dialect een intense stroom talige en beeldende associaties in 
gang zet die bij die andere taal achterwege blijft. 

In het beschouwende en becommentariërende proza is dat veel minder aan de 
orde, al mis je daar enigszins, als je de versies na elkaar leest zeker, een typische 
vertrouwdheid en intimiteit. Bemelmans lijkt zich dat te realiseren. Ofschoon, 
hij gaat vrij ver in wat hij (voor)schrijft en denkt met betrekking tot schrijven 
in dialect. Zo adviseert hij in een stuk in diezelfde 2-talige Reflecties: ‘Zoeë zint 
d’r ouch tipisch Hollesje oetdrökkinge: voor de boeg schieten of bakzeil halen 
of de beste stuurlui staan aan wal, het reilen en zeilen, kielhalen, de wal keert het 
schip. Es me e tipisch Limburgs verhaol sjrief zou me dit saort oetdrukkinge die 
mit water en bote te make höbbe zoeë wieënig meugelik mótte gebroeke.’ Zou 
de term oetdrökking niet ook een vertaling van een Nederlands woord zijn? 
Gelukkig houdt hij zichzelf niet helemaal aan dit advies.

Al met al kun je zeggen dat schrijven in het dialect tot een zelfbewust schrij-
verschap leidde. Hij herijkte er zijn taal in, zijn talent kwam tot volle ontplooiing. 
Dat wil niet zeggen dat Bemelmans leeft om te schrijven, dat de schrijftafel zijn 
leven beheerst. Schrijven is het benutten van een talent waartoe je als ‘levend’ mens 
geroepen bent, maar niet het enige. Tot 2000 was hij halfweeks leraar godsdienst en 
maatschappijleer en onderhield hij have en goed, boerderij en omliggende ‘gaard’ 
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en weide die hij met zijn vrouw en kinderen bewoonde aan de rand van de Oude 
Mijnstreek, een Nuthse variant van ‘Dichter und Bauer’. Een hoedanigheid die op 
de flap van zijn eerste publicatie snedig geformuleerd is als: kallend uëver de hieëmel 
en wirkend aan en op de aerd. Een kwalificatie die inderdaad zijn schrijverschap 
karakteriseert. Grote maatschappelijke betrokkenheid gepaard aan het uitzicht 
op verandering, verbetering. Zelden de expressie van grote gevoelens, nooit de 
neerslag van een uitvergroot ik of de gordijnen voor een getroubleerd brein. En 
geen afzetten tegen de grote kunst. De dichter weet waar Frederik van Eedens 
waterlelie en haar voedingsbodem voor staan, maar diens wereld en poëtica is de 
zijne niet. In een programmagedicht vooraan in zijn eerste bundel zegt hij:

Ich höb de witte waterlelie
waal leef
meh lieëver is mich
de witte hoed van mien vrouw
die neet doeër de zon is verbrend
de gerumpelde hand
van mien tant
de gebroende voes
van de verzètsman
(…)

De wereld van onrecht, de leugen en vals geloof blijft aanwezig maar altijd is 
er het goede, het natuurlijke, de veerkracht, de wereld van bloemen en planten, 
de kunst en de muziek. Vanaf de eerste gedichten in …Uëver-laeve..., de eerste 
publicatie in januari 1997, is die toon gezet en zelfs waar hij in de gedichten het 
meest persoonlijk lijkt, bijvoorbeeld in liefdesgedichten als ‘Doe’ en ‘Trilogie 
vuur de leefste’ verbindt hij in haarscherpe aardse beelden, die bij de dichter en 
de lezer onder de huid gaan, realiteit en verwachting. 

Doe
Dien Venushaor
ruuk nao ’t nès
van ’n aend
de Thais van Massanet
zjwaeft oet de radio
erotische meditatie
dien oksels en wimpersj
ruke nao ’t zelfde nès
es ’n hyacint
gein bloom waor
waor ’t muziek
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de cirkel van de wals
de tango van de harmonie

Ich lèk mien hand zach
tössje dien dijen
legk aan aan dien borsten
en val tössje dien ouge
in sjlaop

dienne aom sjpieëlt
’n berceuse.

Nooit het zichtbare, aanraakbare, het zintuiglijke alleen, transcendentie is de 
voedingsbodem (niet de duister-drassige vijvergrond) van zijn poëzie. Niet in de 
zin van hemelse of andere buitenaardse sferen of traditionele religiositeit, maar in 
de idee dat het zintuiglijke in wezen ook de afspiegeling is van een onbezoedelde 
wereld, die in deze gedichten vaak de vorm aanneemt van het kind, de geliefde, 
de onaanzienlijke, ongerepte natuur van tuin en weide en van de kunst, met name 
de muziek. De muzikaliteit van zijn taal en de talloze allusies op composities en 
verwijzingen naar componisten getuigen daarvan. 

Ook hier tilt het niet zwaar. De combinatie van hoop, verwachting en ludieke 
scepsis, vaak in de vorm van een humoristische wending, relativeert. Waar 
bijvoorbeeld het voorspel tot de daad de zwaarte van een (mis)offer dreigt te 
krijgen, is de daad zelf een ironische anti-climax. Niet als deceptie maar door 
een onverwachte humoristische observatie, mogelijk gemaakt doordat het lyrisch 
ik even uit de orde van het gedicht stapt en de geliefde opeens sjtoekelt mit de 
fundamente / van ós besjtaon.

De hars van de aovend
plekt aan mien wimpersj
ich daal aaf
in dienne sjoeët
’t roeëd sjtiegt nao mien liezen
die vochtig waere
geurend nao ’t vruchtsaap
van de noeëteboum
Zoeë ruke ouch dien sjlaope
ich zoeg sjtein laeg
Doe sjtoekels
mit de fundamente
van ós besjtaon
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Zelfs in deze liefdesgedichten lijken er steeds twee ikken te bestaan: de ik die 
in de anekdote figureert en de ik die daaruit stapt en zich met de regie van de 
communicatie bemoeit, alsof de dichter zich realiseert dat gedichten er zijn om 
gelezen te worden, dat ook in de gedichten de dichter met de lezer spreekt. 
Waar de dichter expliciet wordt, daar schuilt de adder in deze gedichten, daar 
breekt de uitgesproken bedoeling, de boodschap, uit het glinsterend pantser, toont 
het gedicht zijn steigers, vooral waar de woordspeling te opzichtig om aandacht 
vraagt of de grap in de buurt van opgelegd pandoer komt, daar schemert het 
cabareteske. Spel en humor verliezen hun werking, waar zij het enige bouw- en 
betekeniselement zijn. Waar Bemelmans parodieert in alle pannesjteul kinse aete, 
sommige mer eine keer, zegt hij het zelf.

Toch blijft de dichter Colla Bemelmans literair het interessantst. In zijn 
gedichten vinden we wat hij kan het pregnantst, het meest persoonlijk, het 
mooist en indringendst verwoord, daar komen ervaring, gedachte, inhoud en 
vorm het dichtst bijeen. Zijn beste werk vertoont daar een onvervreemdbare 
eigenheid, een vanzelfsprekende zuiverheid verbonden aan schoonheid, daar 
vallen het schone en het goede samen, zoals bedoeld in het motto van Emmanuel 
Levinas in de dichtbundel ’n Aomzeik haet ouch ’n laever: ‘Es d’r geine etiek in 
de estetiek zit, is ’t laeg’. Wat in toneel en scenario’s in enerverende dialogen is 
uitgesponnen, in verhalen in de originele anekdote is verpakt en in commen-
taren en beschouwingen kristalliseert in spitse intelligentie, vindt in het geslaagde 
gedicht de meest doordachte talige vorm.

De vorm, dat is waar de schrijver mee worstelt, wat inhoud is, staat hem 
duidelijk voor ogen; dat blijkt ook uit de titels van gedichten die je maar op een 
rij hoeft te zetten om zijn onderwerpen uit te tekenen. In Veldeke 27 (1998/2) 
schrijft hij in een commentaar op de Veldeke-Dialekpries: ‘E kunstwerk, of dat 
noe e beeld, ’n sjilderie of e gedich is, mót twieë belangrieke dinger höbbe: 
vorm en inhoud. Es ’t allein inhoud haet, dan kint dat ieëmes van Welterhof zin 
dae zien gief oetkratst in ’ne taofel, ziene angs mit bibberende sjtraepe verf op 
e dook zèt, of e hieël belangriek gesjprek tösje ouwesj uëver de opvoeding van 
de kinger, meh dat is nog gein kuns.’ In welk opzicht die vorm onderscheidend 
is, dat blijft in het midden. Zijn commentaar eindigt veelbetekend met de vraag: 
‘Ich zou ieëmes dae versjtand van zake haet (…) gaer ins ’n rubriek hie in Veldeke 
wille zieën sjrieve, woeë-in hae of zie ós oetlègkt woeëvuur dit gedich, dit sjtök 
proza noe waal good is en ’t angert neet.’ 

Dat in die vormgeving het spelelement belangrijk is, zagen we al, dat is ook 
het plezier in het maken. Literatuur als ambacht. Maken is wezenlijk. Vorm en 
techniek moeten kloppen. De gildemeester werkte voor de gemeenschap en 
alleen in opdracht, Bemelmans gaat daarnaast uit van een inhoud die zich aan 
hem opdringt. Hij kan wekenlang, maandenlang broeden op een woord, een 
zin, waardoor hij los raakt van de aanleiding, de ervaring, wat hem bezighield. 
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Zo wordt het gedicht mogelijk dat ontstaat uit zinnen als: me mót mood houwte 
of esse mit ’t gezich nao de zón sjteis dan lik de sjieëm achter dich of napalm ontbladert 
häör. Een eerste versie krijgt vorm in rijm, dat in het schrijfproces dat erop volgt 
systematisch er uitgegooid wordt. Dat is wat Bemelmans noemt het ‘schrijven 
met de gum’: wat overbodig is moet weg. In een recent gedicht, in de maak nog, 
roept zo de haaruitval bij bestraling de gedachte op aan de foto’s van ontbla-
dering in de Viëtnam-oorlog, oorlogsmisdaad die de holocaust oproept en de 
gedachte dat die zelfs te verwerken bleek. Een woord, een beeld, roept hier een 
equivalent in de geschiedenis op en daarmee een continuïteit die de sleutel naar 
de essentie van het gedicht blijkt. 

Wie napalm 
in Viëtnam
óntbladerde
de chemo
häör

Vrede is
dat d’r naeve Zuklon B
ouch nog de ruuëk
van vlier is
op ’ne werme juniaovend 

es de lètste traon
van de daag gevalle is

Betekenis en zingeving vallen dan samen in de juiste vorm: regel wit en 
enjambement botsen en verbinden. In de vergelijking wordt het persoonlijke 
momentane leed geabstraheerd tot historisch en door velen gedragen, krijgt 
peilloos verdriet een dimensie die relativering mogelijk maakt. Catastrofe en 
de geur van de vlier op een warme zomeravond sluiten elkaar niet uit. Maar de 
laatste traan van de dag moet gevallen zijn, men moet uitgehuild zijn, al is het 
maar voor een dag. Brute historische werkelijkheid, ze bestaat; schoonheid en 
troost, ze bestaan, persoonlijk leed heeft een grens maar kent geen eind.

Het is typisch Bemelmans, het poëtisch idioom lijkt het geijkte maar is het niet. 
Hij kan behoorlijk weerbarstig zijn: harde woorden zitten vaak als dissonanten 
in de tekst opgesloten, ze wekken irritatie, verstoren de poëtische orde. Napalm 
en Zyklon B werken als vervreemdingseffect dat de lezer even doet verschieten, 
of hem irriteert, helpt zich te realiseren waar het om gaat. De kwaliteit van deze 
dichter zit ’m niet in de originaliteit van de beelden, in de bijzondere prosodie 
maar in de pregnante verwoording van een gedachte die wel parafraseerbaar is in 
gewone taal maar toch nooit de impact van het gedicht haalt.
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De thematiek van zijn gedichten, op de meest persoonlijke liefdesgedichten 
na, wijkt weinig af van die in zijn ander werk. Bemelmans becijferde dat hij in 
zijn ‘schrijversleven’ zo’n 275 gedichten schreef, dat is meer dan het dubbele 
van wat hij aan columns, anekdoten en parodieën produceerde. De gedichten 
staan verzameld in de twee dichtbundels, en verspreid in zijn andere boekpubli-
caties, een redelijk systematisch allegaartje van allerlei genres, waarvan er een de 
treffende titel Wil Vesper (wilde vespers, wilde boel, alles door elkaar) kreeg. De 
dichtbundels bevatten alleen nieuwe, niet eerder gepubliceerde gedichten, wat 
verklaart dat na 2000 geen nieuwe bundels verschenen: de gedichten zijn nu 
opgenomen in de andere publicaties. 

Maar behalve dichter is Colla Bemelmans verhalenverteller, chroniqueur, 
toneel- en scenarioschrijver, commentator en essayist op de vierkante millimeter. 
Als prozaïst zet hij voort wat hij zijn hele schrijversleven al deed, wat ooit begon 
in de studentenblaadjes en wat in de loop van de tijd van karakter en diepte 
veranderde maar in toon hetzelfde bleef: geëngageerd, spits, humoristisch, en 
vaak lastig, wat staat voor weerbarstig, irritant of troostend. Elk medium is hem 
goed genoeg, om zijn stukjes in kwijt te raken, ook het plaatselijke sufferdje als hij 
er maar de mensen mee bereikt. En zodra ze van voldoende kwaliteit zijn, dan 
komen ze, voorzien van allerlei commentaar in de vorm van leesaanwijzingen, 
motto’s en spreuken en allusies naar bijbel of Thora, bijeen in een TIC-uitgave. 

ander werk 

Als schrijver voor toneel is Bemelmans vanaf 2003 actief. Het begon met het 
schrijven van een- en twee-akters voor lokaal gebruik. Hij was lid geworden van 
de toneelclub ‘Kunst na Arbeid’ (Nuth) min of meer om te pogen de kluchtcul-
tuur te doorbreken. Aangezien er weinig of alleen kapot gespeelde, verouderde en 
rijk-roomsgekleurde teksten in het Limburgs voorhanden waren, moest hij ze zelf 
maken. Die verenigingsactiviteit ontwikkelde zich tot het schrijven van toneel-
teksten voor congressen, instanties en verzorgingshuizen over sociale problemen 
als dementie, omgang met nabestaanden, alleen en eenzaam zijn, palliatieve zorg. 
Het werden indringende teksten met weinig vertoon van theater, gemaakt om 
inzicht te geven, begrip te wekken, discussie los te maken, of troost te brengen. 
Literatuur om effect te bewerkstelligen. Een aantal van die toneelteksten zijn 
verzameld in Alles theater (2002) en in Wil Vesper (2006). 

Bij dit toneel zijn thema en strekking voor de schrijver een gegeven, de 
uitwerking is een ambachtelijk schrijfproces bij uitstek. Vergelijk de leraar die 
zijn rol speelt en daarbij bepaalde technieken hanteert, en als zodanig is dit genre 
de groothartige en kritische persoonlijkheid die met zoveel inzet leraar was op 
het lijf geschreven. Maar hij is meer dan een boodschapper, ook hier, en zeker 
geen moraalridder. Hij schrijft dan wel in opdracht of op aanvraag, maar maakt 
zijn onafhankelijkheid waar. 
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Op vergelijkbare wijze rolde de schrijver de filmwereld in. Vanaf 2010 acteerde 
en schreef hij aan drie producties: Doerein zin (over dementie), High five (over 
kanker) en Alleen verder. Ook in dit opzicht dringt zich opnieuw het beeld op 
van de stadsschrijver in de late middeleeuwen die zichzelf verstaat als vakman 
in taal en content ten dienste van de gemeenschap waarin hij leeft. Saillant detail: 
Bemelmans functioneert in een schrijfgroep waar men elkaars werk kritisch 
bespreekt. 

De betekenis van het leven of hoe zin aan het leven te geven en de vinger 
op de zere plek, dat was het thema in studietijd, in onderwijs en vormingswerk, 
dat bleef in alle mogelijke genres de basis ook in buurt en dorp, in provincie, 
in de wereld. Schrijven is de schrijver eigen geworden. Dat de meest recente 
toneeltekst in het Nederlands is, is mogelijk een aanwijzing daarvoor dat de 
ambachtsman ook in die taal meer van zich zal laten horen. 

In het boek Toscane in Limburg (2011), een omvangrijke verzameling schetsen 
en schilderijen van beeldend kunstenaar Jo Havenith, zijn Bemelmans poëtische 
teksten in dichtvorm van vertaling voorzien. Het zijn geen op zichzelf staande 
gedichten, althans zo wil de schrijver ze in zijn voorwoord niet zien ‘ze 
zouden niet als apart werk uitgegeven kunnen worden, ze horen in dit boek 
en meestal ook nog op deze plaats’. Bemelmans heeft zich door de tekeningen 
laten inspireren tot het maken van ‘gedichten en andere stukjes’, die soms 
alleen illustratie of beschrijving zijn, soms de gedaante van een sententie of een 
epigram aannemen maar ook vaak bijzonder geslaagde specimen van eenvou-
dige gedichten opleveren waarin lyrische trefzekerheid verweven is met flarden 
melancholie.

Zèk taege dat blauw
sjtraepke verf mer
libelle
en neum dat broen mer
vlinder
zèk taege die lank
gebaoge liene mer
leefste
of
kiek mer lieëver
aaf en toe
auge toe
mit dien hart

In eenvoudige, toegankelijke tot de verbeelding sprekende taal een verhaal 
vertellen, dat is Bemelmans wel toevertrouwd. Jammer dat hij zich maar twee 
keer aan het kinderboek gewaagd heeft. In 1998 en het jaar daarop maakte hij 
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in samenwerking met illustrator Wim Simons, die ook aan andere uitgaven van 
Bemelmans meewerkte – heel vaak zijn de boeken van Bemelmans geïllustreerd, 
De voele baer en ’t Verhaol van de kaorewolf. Het eerste is een weinig-kinderboek-
correcte, tamelijk morbide vertelling waarin uiteindelijk de brute beer door 
een Bemelmansige op Münchhausen-achtige wijze binnenstebuiten getrokken 
wordt. Het tweede is een stellingname in uitgebreide fabelvorm om de laatste 
korenwolfpaartjes in zuidoostelijk Limburg voor uitroeiing te bewaren, wat 
lukte. Mooi verzorgde publicaties waarvan vooral de korenwolf tal van pakkende 
bestaande of verzonnen dialect-uitdrukkingen bevat in dansend proza, misschien 
hier en daar wat uitleggerig, maar een feest om te lezen en om voor te lezen. 
Bijna een demonstratie van hoe poëtisch proza in dialect kan klinken zonder 
zoets en met een maximum aan zeggingskracht en een bewijs dat dialect met 
name in directe eenvoudige taal tot zijn recht komt, maar daar zal de schrijver 
het niet mee eens zijn. Die wijst op een treffende eigenaardigheid in met name 
De voele baer. Rijmwoorden in het Limburgs variëren van streek tot streek, van 
dialect tot dialect, met als gevolg dat een gedicht op rijm niet overal hetzelfde 
klinkt, waardoor het rijm verloren gaat, als in vertalingen. Daarom rijmen in 
De voele baer maar twee van de vier regels van de kwatrijnen waaruit het is 
opgebouwd. Alweer de vakman pur sang die hier zijn ‘skills’ aanwendt om de 
voorleesmogelijkheid te optimaliseren.

Besluit

Vanaf de vroegste jaren gaat het in dit werk om onderwerpen als oorlog, 
onderdrukking, vervolging, valsheid, eenzaamheid, geboorte, dood, blind geloof 
en hun tegenpolen kritisch denken, kunst, tolerantie en de liefde, kortom al wat 
‘diep-menselijk’ is. In dit bestek is het onmogelijk alle facetten van Bemelmans’ 
activistisch schrijverschap aan de orde te stellen. Zijn activiteiten op de bres 
voor dialectliteratuur, zijn bijdragen aan Veldeke – erelid zonder lid te zijn! – , de 
voordrachten bij de uitreiking van de Veldeke-dialectprijs, de jury-lidmaat-
schappen, de samenwerking met zijn echtgenote en kameraad Bertie, met TIC 
en Stichting Lilili, de psalmenvertaler, kwamen niet of zijdelings aan de orde. 
Daarmee zijn ze niet minder van belang in dit schrijverschap. De discussie over 
de kwaliteit van dialectliteratuur, medio 1996 aangezwengeld door Frits Criens, 
had minder impact gehad, de literaire emancipatie van de ‘leedsjessjrievers’, van 
Herman Veugelers tot Henk Steijvers, had langer op zich laten wachten en veel 
gekruid commentaar was verdampt zonder de inzet van Bemelmans voor de 
‘sjrieverie’ in Limburg.

Inderdaad, met ‘penseel’ en ‘lancet’ en monkelend kwijt de auteur zich van zijn 
taak als commentator, verhalenverteller en dichter. Wat hij wil en kan zeggen, 
staat op papier. Daar staat wat er staat: het overige is irrelevant. Hij praat niet graag 
over eigen werk, koestert het niet, hij weet waar hij het voor doet. Bemelmans 
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27schrijft niet voor de eeuwigheid, niet in concurrentie met andere auteurs, niet ter 
meerdere eer en glorie van zichzelf. Hij kent zichzelf en de waarde en werking 
van zijn werk en dat is het. Colla is schrijver.

Uitgangspunt voor dit artikel waren twee gesprekken met Colla Bemelmans, die alleen 
zelf aan het woord is waar hij geciteerd wordt; het uitgezegde valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de auteur.

Colla Bemelmans Bloemlezing

trilogie vuur de leefste

(Ein)

Mit de vingertuppe
gaon
langsj de tepels van ’t besjtaon
de autowaeg naat make
mit traone

de doef vluugt truuk
via de driejde klas
de oere sjoere nog

en ’t kösse op de grond
is dan de lila tak
dae uëver de rand van de aovend
mit ruukt

(Twieë)

Aan de óngerkant van dien hoed
wil ich jodium wegzoege
wie ene vlinder dich inaome
en te röste lègke
in de bluj van ’ne granaatappel

zachtjes aaie mit e vaerke
same fossiele zeuke
óm ós óngerein aan ós ieëwig
te herinnere

sjaamteloeës
sjaamteloeëze sjtrieëke bewandele
dich drage
gedrage
dich gedrage drage
op de heng
van e byzantijns koer

oug in oug mit de aovendzón
geluive
dat knakke van ’t reet
verdeept

(Drie)
in de bundel een blanco pagina 
symboliserend het onzegbare. bvm

(1997)
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28 13 jaor

Maeteke
de tulp is nog neet aope
’t vuëgelke haet nog gein vaere
de dröppel aan de tak
is sjoeënder
es de ganse zieë
dien wimpesj óngersjtraepe
dien ouge
en gónt op en neer
wie dien houf appelsiene
ónger ’t T-shirt
zet mer groeëte ouge op
dat vluug baeter
’ne eik
wit
wie sjoeën ’t vuursjpel is

(1997)
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29Zóndigmörge

’n Vleeg kratst
mit häör puëtjes
op de sjpegel
de daag aope
klokke loewe achtergrónd
religieuze koere op de radio,
doe drieëts dich verzichtig óm
en aaits de mörge.
D’r hingt e bietje mist
tösje de lakes.
Ruuk ich koffie?
Wietaaf krieët ’ne haan
eine kier mer
’t tepieët sjpieëlt mit.

Woeëveur bringt de hermenie
ós eigelik gein aubade?

(2000)
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30 Heim in Limburg

(…)

Ich kin toch neet blieve sjrieve
wie sjoeën ós Limburg waor
uëver de heilige kirk der vaad’ren
mit zien veldkruutser en kapelkes
es paters junksjkes vernäöke
bösjöppe ’t neet höbbe gewusst
en nónne die vrueger wirkde
in hospitale en sjoeële
noe allein nog te vinge zint
op de non food.

Ich zou zoeë mótte sjrieve
dat ich vasgeloupe huwelike
los kin puëtere, traone op kin soppe
minstens pès de zöswaekedeens
de hónger hie en dao kinne gumme,
mien pen zou geweites los mótte kratse
zoeëdat luuj weer aone angs
allein op sjtraot dörve te kómme
wandele langsj meanderende baeksjkes
kieke nao vakwerkhuuskes en paerebluj
weer sjtil kinne zin
wie tösje de vaere van mösje.
Dan veul ich mich weer
heim in Limburg.

(2010, fragment)
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31Berceuse 

(sjlaopleedje van Colla vuur Funske)

Kinneke
laot de wolve mer bäöke  
in de boesj  
druim doe mer röstig wier  
ouch al is aorlog ummer óngerwaeg  
ouwesj dónt dao waal get aan  
sjuus wie aan rouwverwirking  
en voedselbanke

laot ’t zigeunerorkesje  
’n berceuse sjpieële  
op wuurd van Auschwitz  
biebel en sinterklaos  
dae muziek is noe vuur dich  
de res  
vuur es te groeët bès

sjlaop noe mer röstig wier  
sjtrak verengers doe de waereld waal   
dan lik dien kiendje in die weeg  
en sjtónt luuj d’r ómhaer    
die zinge: druim mer röstig wier  
op de berceuse van ’ne ooievaar.

(2013)
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32 kal zach

Kal zach
es te get te zègke höbs    
angesj mót dien moeëder   
de broen hummes  
oet de kleierkas haole  
es de soldaote  
op rakette zint ingesjlaope  
ónger bonus-dèkkes  
ómdat de tsunami van laegte  
mer blieft gedoge.  
leve   
kal zach  
es te get te zègke höbs

(2013)



gOeD NeDeRLaNDs met eeN 
LImBURgse ONDeRtOON
Wat elke taaltherapeut die 
Limburgssprekende cliënten behandelt, 
moet weten over het Limburgs

Pierre Bakkes

Natuurlijk worden er Limburgssprekende cliënten 
behandeld door logopedisten en andere taaltherapeuten. 
Dat kan gebeuren om allerlei redenen. Die worden in dit 
artikel niet opgesomd. Wel worden hier sociolinguïstische 
kenmerken van het Limburgs gegeven die van belang 
kunnen zijn voor de taalaanpak van dergelijke specialisten. 
Ook komen er taalkundige aspecten, vooral klankaspecten, 
van het Limburgs aan de orde die anders zijn dan de 
vergelijkbare klankaspecten van het Nederlands.

Het lijkt erop dat therapeutische aanpakken van communicatieproblemen 
bij cliënten meestal gericht zijn op verbeteringsroutes richting standaardtaal. 
Oefeningen en trainingen worden vaak gegeven in de standaardtaal. Er wordt 
naar ons oordeel te weinig gelet op de taalgebruikssituatie waarin dialectsprekers 
zich bevinden. In dit artikel wordt een taalkundige basis gegeven voor behande-
ling van communicatieproblemen waarin een van de Limburgse dialecten 
betrokken is.

Het gaat om mondeling taalgebruik. Vandaar dat het begrip ‘uiting’ erin wordt 
gebruikt. Men mag ‘uiting’ interpreteren als ‘zin’, maar ‘uiting’ kan meer dan één 
zin zijn. Het gaat om één beurt in een gesprek: één spreekbeurt daarin.

enkele belangrijke sociolinguïstische aspecten van het Limburgs

Het Limburgs is een door de Nederlandse regering erkende streektaal. De status 
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van ‘dialect’ heeft het Limburgs niet meer. Het bijzondere aan het Limburgs is, 
dat het geen standaardvariant heeft: geen enkel plaatselijk dialect is verheven tot 
standaard. Elk plaatselijk dialect is van even grote waarde.

Mensen die van huis uit Limburgs geleerd hebben, leven in een samenleving 
waarin die taal een grote en vaak vertrouwde rol speelt. Het advies ‘Ga maar 
Nederlands spreken!’ houdt een miskenning in van de rol van de moedertaal.

Een dergelijke manier van redeneren is natuurlijk alleen maar mogelijk als alle 
Limburgse plaatselijke dialecten onderling goed verstaanbaar en – in schriftelijke 
vorm – ook goed leesbaar zijn.

De status van ‘door de regering erkende streektaal’ heeft het Limburgs niet 
alleen in Nederland. Ook de Saksische dialecten zijn als zodanig erkend.

Een voornaam strijdpunt betreffende de beheersing van het standaard-
Nederlands is, of regionale klankkenmerken hoorbaar mogen zijn in die taal. 
Mag een noord-oosterling elke slot-n laten horen in zijn Nederlands? Mag een 
Fries in de woordgroep ‘bij elkaar’ de klemtoon leggen op ‘bij’, terwijl andere 
Nederlandssprekenden ‘elkaar’ het hoofdaccent geven? Mogen Vlamingen, 
Brabanders en Limburgers de zachte -g- in hun Nederlands laten horen, of 
moeten zij in plaats daarvan -ch- laten horen? Mogen Limburgers een -oo- 
laten horen die niet als een -oow- klinkt, en een -ee- die niet als een -eej- klinkt. 
Mogen Limburgers in hun Nederlands een -e- (als in ‘bed, wet, gerecht’) laten 
horen die ‘opener’ is dan de ‘e’ in andere regio’s?

Therapeuten rekenen het bijna altijd tot hun taak om cliënten naar het 
Nederlands te leiden. Het Limburgs wijkt vaak in klank af van het westelijk 
Nederlands. Wat moeten zij daarmee?

Ons idee over een standaardtaal is, dat die een taal moet zijn waarin regionale 
verschillen in klank mogen voorkomen. Vernauwing van onze standaardtaal tot 
alleen maar de westelijke variant werkt veel te úítsluitend. Het legt de gebruiker 
van buiten West-Nederland een veel te grote veranderingsverplichting op. Veel 
niet-westerlingen zullen dat ideaal niet bereiken. Het is, denken wij, dan ook 
niet nodig en zelfs onwenselijk dat men streeft naar westelijk georiënteerd 
Nederlands. Als het Nederlands van ‘niet-westerlingen’ onmiddellijk voor elke 
Nederlandssprekende verstaanbaar is, is het acceptabel als standaard-Nederlands.

Natuurlijk hebben wij dit coulante standpunt pas na lange tijd ingenomen. In 
de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen wij onze taalstudies begonnen, werd 
er flink gehamerd op ‘verwestersen’ in taalgebruik; wij hebben daar ook aan 
meegedaan. In de loop van de tijd hebben wij ervaren dat dit een zeer úítslui-
tende taalopvatting is die het merendeel van alle Nederlandssprekenden niet 
bereikt, zelfs al zou elke spreker de wil hebben om helemaal westers te spreken.

Strikt genomen komt het er op neer dat er – naast de beperking van de 
onmiddellijke verstaanbaarheid – lexicologische beperkingen zijn, beperkingen 
in het vertalen van figuratief taalgebruik én beperkingen op klanken die de 
verstaanbaarheid in de weg staan.

Lexicologische beperkingen (beperkingen in woordkeuze) liggen voor 
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35de hand. Als een Limburger het woord ‘semares’ (met accent op de -a-) in de 
betekenis ‘alles in beschouwing genomen’ of ‘als je alle argumenten in aanmer-
king neemt’ gebruikt, is hij/zij voor niet-Limburgers onverstaanbaar. Niet alle 
woorden van alle Nederlandse dialecten zijn woorden van het Nederlands. Als 
een Limburger ‘snammedaags’ (met accent op -daags) zegt voor ‘na de middag’ is 
hij niet onmiddellijk verstaanbaar voor iedere Nederlandssprekende.

Als een Limburger klanken gebruikt die in het Nederlands niet voorkomen 
maar in het Limburgs wel, is er ook kans op niet onmiddellijk begrepen worden.

Ook zijn er beperkingen in het gebruik van figuurlijk taalgebruik. ‘Zich de 
kieës neet laote (aaf)numme’ betekent: assertief zijn. De vertaalde uitdrukking 
‘zich de kaas niet laten (af)nemen’ is in het Nederlands niet onmiddellijk te 
begrijpen.

Tenslotte is er nog een taalkundige categorie (de typisch-Limburgse en 
oostelijk-Nederlandse zinsconstructies, b.v. van het type ‘Ik heb de kinderen 
boven slapen’) die nader bekeken moet worden.

enkele belangrijke taalkundige kenmerken van het Limburgs
a. het Limburgs is een toontaal
Het voornaamste taalkundige verschil tussen het Limburgs en het Nederlands is, 
dat het Limburgs een toontaal is, en het Nederlands niet. Toontalen komen over 
de hele wereld maar weinig voor. Het Limburgs is er één van, samen met het 
Belgisch-Limburgs en het Rijnlands. Deze drie behoren tot één aaneengesloten 
taalgeheel.

In een toontaal is de (vastliggende) toon waarop een taal wordt uitgesproken 
bepalend voor de betekenis van het woord. In het Limburgs bestaan er twee 
woordtonen: sleeptoon en stoottoon. In het Nederlands is – gezien vanuit het 
Limburgs – alleen maar stoottoon te horen. Dat betekent dat de sleeptoon de 
vreemde toon is voor niet-Limburgers. Het Duits is, net als het Nederlands, ook 
geen toontaal. Wat dit betreft, lijkt het Limburgs op geen van beide.

Niet alle woorden in het Limburgs hebben sleeptoon of stoottoon. Woorden 
met korte hoofdklinker gevolgd door stemloze medeklinkers hebben beide 
tonen niet (net als het Nederlands, dat daarin geen stoottoon heeft). Voorbeeld-
woorden: kat, los, hof, mis, kis(t), gezich(t), koesj, puuske, friet.

Er zijn geen gegevens bekend over de frequentie van die ‘vreemde’ sleeptoon in 
gesproken Limburgs. Een eigen telling leverde op dat gemiddeld één op de negen 
lettergrepen sleeptoon heeft. Gesproken Limburgs laat dus volgens die telling eens 
per negen lettergrepen een voor niet-Limburgers onbekende toon horen.
De sleeptoon wordt op twee manieren gerealiseerd:
1. de sleeptoon vlak vóór een spreekpauze;
2. de sleeptoon in de dóórgaande (lopende) zin.
Vóór een spreekpauze wordt de ‘ideale’ sleeptoon gerealiseerd. De realisering 
verschilt licht per regio; de volgende kenmerken zijn aanwezig:
a. de klinker is langer dan de gewone lange klinker van het Nederlands: bijna 
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36 anderhalf keer zo lang;
b. de toonhoogte van de klinker stijgt naar zijn einde toe.
De sleeptoon in de dóórgaande zin heeft maar één kenmerk: de toonhoogte 
van de klinker zakt niet, maar houdt van begin tot einde dezelfde hoogte. Deze 
sleeptoon is even lang als de gewone lange klinker van het Nederlands.
Eén en hetzelfde woord wordt anders gerealiseerd (en klinkt dus ook anders) 
1. uitgesproken vóór een spreekpauze. Voorbeeld: ‘Zèk ’ns aa~p.’
2. uitgesproken in een doorgaande zin. Voorbeeld: ‘Doe~ mós ’ns aa~p zègke.’
Limburgssprekenden weten vaak niet dat hun taal een toontaal is, maar ze zijn 
wél opmerkzaam op de afwisseling van sleeptoon en stoottoon. Voorbeeld:
- bei~n (met sleeptoon) betekent het enkelvoudige woord ‘been’ in het 
Nederlands;
- bei\n (met stoottoon) betekent het meervoudige woord ‘benen’ in het 
Nederlands.
In de zinnen
- Doe~ mós det bei~n nee\t oe~tstae~ke
- Doe~ mós die\ bei\n nee\t oe~tstae~ke
worden bei~n en bei\n feilloos van elkaar onderscheiden. Ook mensen met een 
verstandelijke beperking horen en interpreteren het verschil tussen dergelijke 
woorden en zinnen goed.
De ervaring leert dat degenen die hun eerste taal niet geleerd hebben tussen 
mensen die een toontaal spreken, alle moeite hebben om vooral de sleeptoon 
waar te nemen. Nog meer moeite kost het om die toon zelf te articuleren. Die 
sleeptoon op de juiste plaatsen te articuleren is het allermoeilijkst. Maar weinig 
Limburgs-als-t2-sprekenden leren de sleeptoon goed te gebruiken.
b. de toonverschijnselen van het Limburgs zitten in de systematiek van 
het Limburgs
De verdeling ‘sleeptoon of stoottoon’ zit niet alleen vast in bepaalde woorden. 
In verbuiging en vervoeging heeft de afwisseling van beide vaak ook een vaste 
plaats.
De tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘gaeve’ (= ‘geven’) is daar een 
voorbeeld van:
  ich gae\f:         stoottoon;
  doe guue\fs:       stoottoon;
  hae~/zie~/het guue\f:  stoottoon;
  vee~r gae~ve:       sleeptoon;
  gee~r gae\f:       stoottoon;
  zie~ gae~ve:       sleeptoon.
Ook de drie basisvormen van zelfstandige naamwoorden kunnen wisseling van 
toon hebben. Hier de drie vormen van ‘paa~d’ (= ‘pad, smal weggetje’):
  enkelvoud:     paa~d   sleeptoon;
  meervoud:     pa~jer   sleeptoon;
  verkleinwoord:   pae\dje   stoottoon.
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37De toon per woord of woordvorm ligt vast. Als iemand ‘verkeerde’ tonen laat 
horen, valt hij/zij op als t2-spreker van het Limburgs. Veel t2-sprekers van het 
Limburgs hebben moeite met het laten horen van de sleeptoon.
Veel Limburgers laten onbewust, waar mogelijk, de sleeptoon horen in hun 
Nederlands. Voorbeeld: in een zin als ‘Waar lopen deze paden naar toe’ mag men 
‘Limburgse’ sleeptonen verwachten:
  Waar lo~pen de~ze pa~den naar toe? Deze lopen parallel met de sleeptoon in:
  Wo~ lou~pe dee\s pa~jer hae~r?
‘Waar’ (voor ‘wo~’) is een niet-Limburgs woord: dat leert men als stoottonig; 
‘naar’ lijkt op het stoottonige ‘nao\’ en krijgt stoottoon; ‘toe’ bestaat ook in het 
Limburgs, met stoottoon. De andere lange klinkers krijgen vanuit het overeen-
komstige Limburgse woord allemaal sleeptoon. Als alle toontekens in de zin 
staan, is het duidelijk hoe een Limburger een dergelijke zin kan uitspreken:
 Waa\r lo~pen de~ze pa~den naa\r toe\?
Voor niet-Limburgers komen soms wonderlijke dingen voor. Het woord 
‘telefoon’ heeft een stoottonige -oo-, maar de -oo- in ‘telefonisch’ is sleeptonig. 
In het Nederlands van Limburgers is een dergelijke sleeptoon vaak te horen. Een 
voorbeeldzin:
  Met de telefoo\n ku\n je telefo~nisch co~ntact ma~ken. In het Limburgs:
  Mit d’\n telefoo\n kó\ns se telefo~nisch kó~ntak ma~ke.
Het woord ‘Limburg’ spreken veel Limburgers in het Nederlands uit als 
‘Li~mburg’: met de in het Limburgs verplichte sleeptoon.
c. het Limburgs heeft andere intonatiepatronen in zinnen
Het Limburgs heeft twee intonatiepatronen die afwijken van die van het Nederlands:
1. de intonatie van een vraagzin die begint met een persoonsvorm;
2. de intonatie in een zin (of uiting) die aangeeft dat er een spreekpauze volgt in 
een opsomming maar dat de uiting nog niet afgelopen is.
Beide typen eisen nadere uitleg.
1. de intonatie van een vraagzin die begint met een persoonsvorm
Een vraagzin die begint met een persoonsvorm wordt ook vaak een ja-nee-vraag 
genoemd: dat is zo omdat het ideale antwoord op dergelijke vragen óf ‘ja’ óf ‘nee’ 
is. Een voorbeeld:
  Ga je met ons mee? In het Limburgs is die vraag (met vermelding van de tonen):
  Gei~s se mit ós mit?
In het niet-Limburgse Nederlands eindigen dergelijke zinnen op een aanmer-
kelijk hogere toonhoogte dan in de Limburgse pendant. De hogere toonhoogte 
komt op het laatste woord van de zin. Limburgers gebruiken in dergelijke 
vraagzinnen vaak de lagere intonatie die voor het Limburgs typerend is.
2. de intonatie in een zin (of uiting) die aangeeft dat er een spreekpauze volgt, 
maar dat de uiting nog niet afgelopen is, wijkt op een zelfde manier als bij punt 1 
af van het niet-westelijke Nederlands. In opsommingen, maar niet alleen daarin, 
is dat goed te horen. Voorbeeld:

 Ik had bij me: pen, papier, agenda, en een mobiele telefoon. In het Limburgs:
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38  Ich ha\w bie~ mich: pe\n, pepie~r, age\nda, e~n ’ne mobie\le telefoo\n.
De opsomming loopt van ‘pen’ via ‘papier’ tot en met ‘agenda’: drie pauzemo-

menten in de uiting. In het Nederlands gaat de toonhoogte vóór de opsommings-
pauze veel meer omhoog dan in de parallelle Limburgse uiting.
d. resultaat van de punten a, b, c en d samengenomen
Zinnen (uitingen) die Limburgse sprekers in het Nederlands maken met 
de kenmerken van de hierboven besproken punten a, b, c en d klinken voor 
niet-Limburgse Nederlandssprekenden in het begin ongewoon: zij horen dat er 
iets bijzonders is met die zin of uiting. Men zegt dan vaak dat de Limburgers 
zangerig Nederlands spreken. Van het Limburgs op zich zegt men in beschrij-
vingen ook vaak dat het zangerig klinkt. Die ‘zangerigheid’ is, dat blijkt uit het 
voorafgaande, goed te beschrijven.

Na gewenning blijken Limburgers met die kenmerken goed verstaanbaar te 
zijn. Nederlands met welk accent dan ook vraagt enige gewenning.

Personen in Limburg die van huis uit geen Limburgs spreken maar dagelijks 
ondergedompeld zijn in het Nederlands met sleeptoon en de twee genoemde 
intonatietypen, wijken vaak in hun Nederlands niet af van de van huis uit 
Limburgssprekenden. Het Heerlens Algemeen Nederlands, bijvoorbeeld, heeft 
naar onze waarneming alle drie de genoemde kenmerken.

Mag een Limburgssprekende als hij of zij Nederlands spreekt de sleeptoon 
laten horen en de afwijkende zinsintonaties gebruiken? Veel Limburgers 
kúnnen niet anders. Wij vinden deze zaken geen belemmering voor de directe 
verstaanbaarheid.

afwijkende aparte klanken (‘fonemen’)

Sommige klinkers en medeklinkers klinken vanuit het Limburgs een beetje 
anders dan west-noord- en oost-Nederlandse oren gewend zijn.
a. de medeklinkers
1. de zachte gee
‘Limburgers spreken met een zachte gee’ is wel de meest bekende stereo-
type opmerking. Limburgers maken inderdaad onderscheid tussen de -g-, een 
stemhebbende medeklinker, en de -ch-, een stemloze medeklinker. De -g-, de 
stemhebbende medeklinker, is in westelijk, noordelijk en stukken van oostelijk 
Nederlands helemaal verdwenen: op alle plaatsen klinkt daar de -ch-. Die 
westelijke, noordelijke en oostelijke -ch- wordt, vergeleken met de Limburgse 
variant van die -ch-, dieper in de mond uitgesproken: op de grens van het zachte 
verhemelte en de huig. De Limburgse -ch- wordt gearticuleerd op de grens van 
het zachte en het harde verhemelte.

Vooral in spellingdiscussies kan men merken dat de -g- voor veel Nederlan-
ders niet meer bestaat. Er is een westelijke tendens om deze klank uit de taal en 
dus ook uit de spelling te werken.
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39De zogenaamde zachte gee is tot hier toe niet in de ban gedaan door taalbe-
schrijvers of onderwijsgevenden. Maar het is bekend dat die klank minder gewenst 
is voor nationale televisie- en radiomedewerkers en zelfs ongewenst in de wereld 
van de Nederlandstalige toneel- en filmkunst. Het lijkt erop dat de ‘ontlim-
burgsing’ van de taal van aanstaande toneel- en filmsterren bijna onontkoom-
baar is. Wenselijk is dat naar ons idee niet. Ook het Nederlands van podium-  en 
radio- en tv-sterren mag vrijmakend werken.
2. de keel-r
Veel niet-Limburgers denken dat het Limburgs, en als gevolg daarvan ook het 
Nederlands van Limburgers, met een zogenaamde keel-r wordt uitgesproken. 
Historisch gezien, en voor een gedeelte ook nog contemporain, is dat onjuist. 
Het gesproken Limburgs is tot ver in de 20e eeuw door zeer veel Limburgers met 
een tong-r uitgesproken. Het lijkt er zelfs op dat alle Limburgs rond 1850 nog 
met een tong-r werd uitgesproken. Nu nog zijn er Limburgse plaatsen waarin 
de oudste sprekers de tong-r als normale -r- gebruiken. Sprekers uit de steden 
hebben als eersten de tong-r ingewisseld voor de keel-r.
De tong- en de keel-r zijn allebei in het Standaardnederlands toegestaan. De 
Limburgse keel-r wordt over het algemeen dieper in de keel gearticuleerd dan 
de keel-r van andere Nederlanders. Natuurlijk is dit maar een gradueel verschil; 
het heeft geen invloed op de verstaanbaarheid van het Limburgs.
3. de -l- die lijkt op een -lj-
In Noord-Limburg ten noorden van Velden en in Zuid-Limburg in Kerkrade 
en omgeving komt de -l- voor als een -lj-. Dat wil zeggen: de -l- wordt niet 
labiodentaal gearticuleerd maar dorsaal: met de rug van de tong tegen het harde 
gehemelte.
Het is weer een gradueel verschil dat de verstaanbaarheid in het Nederlands niet 
belemmert.
4. de uitspraak van de w-
Niet-Limburgers articuleren de w- door de onderlip te zetten tegen de onderrand 
van de boventanden. Men noemt dat: de labio-dentale articulatie. Limburgers 
doen dat door beide lippen tegen elkaar te zetten. Dat noemt men de bilabiale 
articulatie. De plaatsen waar deze articulaties het meest opvallen, zijn:
1. aan het begin van een zin of uiting;
2. na een spreekpauze.
De bilabiale articulatie wordt vaak als ‘boers’ gekarakteriseerd. Het waarom van 
deze karakteristiek ontgaat ons. Een bilabiale w- hindert de verstaanbaarheid 
niet.
b. de klinkers
1. de -ee- en de -oo-
De -ee- en de -oo- worden door Limburgers uitgesproken zonder overgang naar 
een tweeklank: het klankkarakter van de -ee- en de -oo- blijft tijdens de hele 
uitspraak ervan onveranderd. In westelijk Nederlands klinkt de -ee- met een 
-j-afsluiting als -eej-, en de -oo- met een -w-afsluiting als -oow-. Hinderend 
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40 voor het begrip zijn deze verschillen met het standaard-Nederlands niet. Zelfs als 
deze klanken door Limburgers met sleeptoon uitgesproken worden (b.v.: e~ten, 
we~ken, le~pel; ko~men, lo~pen, voo~rste), is de directe verstaanbaarheid niet 
in het geding.
2. de open -e- in woorden als ‘bed, letten, werk’
In grote delen van Limburg wordt de korte klinker -e- door sprekers in hun 
Limburgs iets opener uitgesproken dan de korte klinker -e- in het Nederlands. 
De -e- wordt dan een beetje ‘geschoven’ in de richting van de korte klinker -a-. 
Weer is de directe verstaanbaarheid niet in het geding.
3. nog eens de open -e- in woorden als ‘bed, letten, werk’
In sommige plaatsen in Noord-Limburg wordt de korte klinker -e- juist iets 
geslotener uitgesproken dan de korte klinker -e- in het Nederlands. In het 
spellingsysteem voor het Limburgs is het teken -è- er de meest adequate aandui-
ding voor. De klank van de korte -è- in het Frans (‘mèttre, lèttre, près’) is dezelfde.
Nederlandssprekenden uit Den Haag laten dezelfde klank horen in woorden als 
‘bellen’ en ‘vertellen’ en de daarvan afgeleide vormen. Ook die varianten zijn in 
het standaard-Nederlands geaccepteerd.
4. de heldere -a-
De korte klinker -a- wordt in Kerkrade en omgeving uitgesproken als een 
zogenaamde heldere -a-: dat is een -a- die ‘opgeschoven’ is in de richting van de 
korte klinker -e-. De verstaanbaarheid is weer niet in het geding.
5. de gematigde uitspraak van de tweeklanken -ei-/-ij- en -au-/-ou-
In westelijk Nederlands worden de tweeklanken -ei-/-ij- en -au(w)-/-ou(w)- 
met een opener beginklank uitgesproken dan in het Limburgs:
voor de -ei-/-ij- gaat die klank in de richting van de korte -e- (van b.v. bed);
voor de -au(w)-/-ou(w)- gaat die klank in de richting van een korte -a- (van 
b.v. kat).
In het Limburgs:
voor de -ei-/-ij- gaat die klank in de richting van de korte -è- (van b.v. het 
Franse mais);
voor de -au(w)-/-ou(w)- gaat die klank in de richting van een korte -o- (van 
b.v. dof).
De Limburgse realiseringen verstoren de verstaanbaarheid in het Nederlands niet.

assimilatieverschijnselen

Taalklanken in spreektaal beïnvloeden elkaar als ze na en naast elkaar optreden. 
Een zinnetje als ‘Wat is dat?’ met de klemtoon op ‘is’, wordt in een groot deel van 
Nederland uitgesproken als ‘Wat is tat?’: de d- van ‘dat’ is dan tot een t- geworden. 
Die verandering van klank wordt in de taalkunde ‘assimilatie’ genoemd. Dit soort 
assimilatie wordt ‘progressief ’ genoemd: ‘vooruitwerkend’, in dit geval vanuit de 
medeklinker -s.
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41In een ander deel van Nederland wordt datzelfde zinnetje ‘Wat is dat?’ met 
de klemtoon op ‘is’ uitgesproken als ‘Wat iz dat?’ De -s van ‘is’ is dan een -z 
geworden. De -s- wordt tot -z- door de stemhebbende d-. Dat noemt men 
‘regressieve assimilatie’: ‘terugwerkend’ vanuit de d-.

Het systeem van assimilaties die in geaccepteerd Nederlands te horen zijn, 
is te ingewikkeld om hier beschreven te worden. Hier worden alleen maar de 
gevallen genoemd die in het Limburgs, en daardoor ook in het Nederlands van 
Limburgers, anders klinken dan in het Nederlands.
1. type ‘dad is’ voor ‘dat is’
In oudere beschrijvingen wordt dit type weleens ‘de trabbop’ en ook wel ‘de 
trabbaf ’ genoemd. Het kan gezegd worden door Limburgers die Nederlands 
spreken als ze zeggen: ‘de trap op’ of ‘de trap af ’. 

Als de eindklanken -p, -t, -k over de woordgrens heen worden gevolgd door 
een klinker, assimileren ze tot -b, -d, -gk. In westelijk Nederlands blijven ze -p, -t, 
en -k. (-gk- is het spellingteken dat in het Limburgs gebruikt wordt voor de klank 
van b.v. de Engelse woorden ‘good, God, get’, de Duitse woorden ‘gans, geben, 
gerade’, en de Franse woorden ‘garçon, garage, guérir’. In het Nederlands komt 
deze klank nauwelijks voor. In het Limburgs komt hij vaak voor. Voor het gemak 
gebruiken wij hier de Limburgse spellingvariant bij het weergeven van Limburgs 
getint Nederlands.) 

Voorbeelden van deze regressieve assimilatie:
 Ga maar de trab op.
 Je zied er nied uit.
 Ik doe een rogk aan.
Weer: de verstaanbaarheid wordt er niet door gehinderd.

2. het West-Nederlands type ‘imbinden’ (-n vóór b- en -p)
In westelijk Nederlands wordt een -n op het einde van een woorddeel of woord 
die gevolgd wordt door een b- of een p- geassimileerd tot een -m. Dat gebeurt 
in woorddelen en over de woordgrens heen.
In woorddelen:
‘aanpak’ klinkt als ‘aampak’;
‘inpakken’ klinkt als ‘impakken’;
‘onbeperkt’ klinkt als ‘ombeperkt’.
Ook over de woordgrens vindt dit verschijnsel plaats:
‘Aan pas ingevoerde wetten…’ klinkt als ‘Aam pas ingevoerde wetten…’;
‘In Berlijn…’ klinkt als ‘Im Berlijn…’;
‘Aan brood…’ klinkt als ‘Aam brood…’.
Het Limburgs kent deze assimilatie niet. In het Nederlands van Limburgers is ze 
vaak niet aanwezig. De verstaanbaarheid komt er niet door in het geding.
3. het West-Nederlandse type ‘ing-gooien’ (-n vóór g- en k-)
In westelijk Nederlands wordt een -n op het einde van een woord dat gevolgd 
wordt door een g- of een k- geassimileerd tot -ng. Dat gebeurt in woorddelen 
en over de woordgrens heen.
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42 In woorddelen:
‘ingaan’ klinkt als ‘ing-gaan’;
‘aangeven’ klinkt als ‘aang-geven’
‘inkijken’ klinkt als ‘ing-kijken’;
‘aankoop’ klinkt als ‘aang-koop’.
Ook over de woordgrens vindt dit verschijnsel plaats:
‘In goede kringen…’ klinkt als ‘Ing goede kringen…’;
‘Aan geld is gebrek’ klinkt als ‘Aang geld is gebrek’;
‘In kleine huizen…’ klinkt als ‘Ing kleine huizen…’;
‘Aan kinderen…’ klinkt als ‘Aang kinderen…’
Het Limburgs kent deze assimilatie niet. In het Nederlands van Limburgers is ze 
vaak niet aanwezig. De verstaanbaarheid komt er niet door in het geding.
4. het West-Nederlandse type ‘imvallen’ (-n vóór w-, v- en f-)
In westelijk Nederlands wordt een -n op het einde van een woorddeel of woord 
die gevolgd wordt door een v- of een f- geassimileerd tot een eigenaardig soort -m. 
Die -m wordt gevormd door de onderlippen tegen de onderkant van de bovensnij-
tanden te plaatsen. Dat gebeurt in woorddelen en over de woordgrens heen.
In woorddelen:
‘Inwerken’ klinkt als ‘imwerken’ (met die typisch gevormde -m-);
‘Aanwensel’ klinkt als ‘aamwensel’ (met die typisch gevormde -m-);
‘Aanvoelen’ klinkt als ‘aamvoelen’(met die typisch gevormde -m-);
‘Aanval’ klinkt als ‘aamval’ (met die typisch gevormde -m-);
‘Inferieur’ klinkt als ‘imferieur (met die typisch gevormde -m-);
‘Infarct’ klinkt als ‘imfarct’ (met die typisch gevormde -m-).
Over de woordgrens heen:
‘In werkelijkheid…’ klinkt als ‘Im werkelijkheid…’;
‘Van woede…’ klinkt als ‘Vam woede…’;
‘Aan vrouwen…’ klinkt als ‘Aam vrouwen…’;
‘In feite…’ klinkt als ‘Im feite…’.
Het Limburgs kent deze assimilatie niet. In het Nederlands van Limburgers is ze 
vaak niet aanwezig. De verstaanbaarheid komt er niet door in het geding.

Woordkeuze en gebruik van uitdrukkingen

Typisch Limburgse woorden en typisch Limburgs idioom horen in het Nederlands 
niet thuis: men wordt er niet dadelijk mee begrepen.
1. typisch Limburgse woorden: woorden die in het Limburgs voorkomen maar 
niet in het Nederlands.
Voorbeelden van Limburgse woordkeuze:
- Ik sta te rijere van de kou. Limburgs ‘riejere’ = rillen, beven.
- Je moet je niet zo opregen. Limburgs ‘zich oprege’ = zich kwaad maken, zich 
opwinden.
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43- Je moet voort komen. Limburgs ‘vaort’ = dadelijk, onmiddellijk.
- Dat avveseert niet. Limburgs ‘avvesere’ = opschieten, vorderen.
- We doen dat impesant. Limburgs ‘impesant’ = terloops (Frans: en passant).
- Gebruik maar een schone schotelsplak. Limburgs ‘sjóttelsplak’ = vaatdoek.
- Dat is een net meisje. Limburgs ‘net’ = mooi.
- Een gevallen eetbord is meestal niet meer alik. Midden-Limburgs ‘alik’ = heel, 
ongeschonden.
2. Limburgse woorden die sterk op Nederlandse woorden lijken maar net niet 
hetzelfde van vorm zijn.
Voorbeelden waarbij de klinker ‘vernederlandsd’ is:
- ruizing = ruzie. Limburgs: ‘ruzing’;
- naber = buurman. Limburgs: ‘naober’;
3. Limburgse woorden die sterk op Nederlandse woorden lijken maar in het 
Nederlands een andere betekenis hebben.
Voorbeelden: 
- een net meisje = een mooi meisje. Midden-Limburgs ‘net’ = mooi.
- een schoon meisje = een mooi meisje. Limburgs ‘sjoean’ = mooi.
4. Limburgse woorden die een breder betekenisveld hebben dan dezelfde 
woorden in het Nederlands.
Voorbeeld:
- het bijwoord ‘kort’.
Limburgs: Zie wone kort bie ós.
Nederlands: Zij wonen dicht bij ons.
5. typisch Limburgs idioom: zinnen met figuurlijke betekenis die in deze vorm 
niet in het Nederlands voorkomen.
- Mij stoot het eten op. Limburgs: ‘’t aete stuuetj emes op’ = iemand heeft 
oprispingen.
- Je moet je de kop niet breken daarover. Limburgs: ‘zich de kop euver get braeke’ = 
piekeren over iets.
- Spoed je maar niet! Limburgs: ‘zich spoje’ = zich haasten.
- Hij is zo nieuwsgierig als het hout van de galg. Limburgs: ‘zoea nusjieërig wie 
’t hout vanne galg’ = erg nieuwsgierig.
- Zet je maar op die stoel daar. Limburgs: ‘zich zitte’ = gaan zitten.

syntactische verschillen

a. noodzakelijk wederkerende werkwoorden
In het Limburgs komen enkele werkwoorden voor die noodzakelijk wederke-
rend zijn: zich baeje (= bidden), zich biechte (= biechten). In het Nederlands 
horen deze werkwoorden niet wederkerend te zijn, al stoort de wederkerendheid 
nauwelijks het begrepen worden.
- ‘Ik bid me altijd voor het eten’ hoort te zijn: ‘Ik bid altijd voor het eten’.



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

44 - ‘Wij biechten ons voor Pasen’ hoort te zijn: ‘Wij biechten voor Pasen’.
b. hulpwerkwoord ‘komen’ + werkwoord dat ‘voortbewegen’ aanduidt: een 
tegenwoordig-deelwoordvorm
In het Limburgs ten noorden van Echt komt een tegenwoordige-deelwoord-
vorm voor (van werkwoorden die een voortbewegen aanduiden) die bestaat 
uit het voorvoegsel ge- + het hele werkwoord. Voorbeelden: gerenne, geloupe, 
gezweve, gevlege. 
In voorbeeldzinnen:
- Hae leep dore bós gerenne (hij liep door het bos gerennen).
- Zie koom geloupe dore zómp (zij kwam gelopen door het moeras).
- Dae vlinder koom aangezweve (die vlinder kwam aangezweven).
- Hae koom mit de fiets aangevlege (hij kwam gevliegen met de fiets).
Deze constructies en deze tegenwoordige-deelwoordvorm horen niet thuis in 
het Nederlands.
c. vermelding van het belanghebbend voorwerp (een subcategorie van het 
meewerkend voorwerp)
In het Limburgs wordt het belanghebbend voorwerp veel vaker uitgedrukt dan in 
het Nederlands. In het Nederlands van Limburgers is dat belanghebbend voorwerp 
ook vaker te horen. In taalkundige beschouwingen over de zinsvorming in het 
Limburgs wordt dit verschijnsel vaak gezien als het voorkomen van wederkerende 
voornaamwoorden bij wederkerende werkwoorden, wat strikt genomen onjuist is.
‘Ich koup mich ’ne nuje fiets’ (‘Ik koop me een nieuwe fiets’): ‘mich’ is geen 
wederkerend voornaamwoord, gezien de zin ‘Ich koup dich ’ne nuje fiets’ (‘Ik 
koop jou een nieuwe fiets’): daarin is ‘jou’ meewerkend voorwerp. Preciezer: ‘jou’ 
is belanghebbend voorwerp, net als ‘me’ in de vorige voorbeeldzin. Met de zinnen 
‘Ich pas mich ’n korte bóks’ en ‘Ich pas dich ’n korte bóks’ is hetzelfde aan de hand. 
Idem met zinnen als ‘Hae pak zich det geldj’ en ‘Hae pak mich det geldj’, of ‘Doe 
guns dich genóg’ en ‘Doe guns mich genóg’.
Het vaak gebruiken van de z.g. ethische datief kan ook in dit kader besproken 
worden: de ethische datief is ook een subcategorie van het meewerkend voorwerp. 
Het is een ‘datief ’ omdat deze categorie in lang vervlogen tijden in de 3e naamval 
stond. Met de ethische datief geef je aan dat degene over wie het gaat gevoelsmatig 
sterk betrokken is bij het gespreksonderwerp. De Nederlands zin
 ‘Zo gaat dat!’ zal uit Limburgse mond vaak klinken als
 ‘Zo gaat je dat!’ of ‘Zo gaat me dat!’
In het Nederlands wordt de ethische datief ook wel gebruikt, maar veel minder 
dan in het Limburgs. De volgende goed-Nederlandse zin bevat zo’n ethische 
datief: die is vet afgedrukt:
 ‘En toen stond me daar ineens Sinterklaas in levenden lijve!’
De verstaanbaarheid van het Nederlands van Limburgers waarin het belang-
hebbend voorwerp uitgedrukt wordt, vermindert naar ons idee niet sterk. Maar 
luisteraars zullen er waarschijnlijk moeite mee hebben. Dit Limburgs verschijnsel 
hoort niet in het Nederlands.
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45d. het niet gebruiken van een bezittelijk voornaamwoord maar van het 
lidwoord van bepaaldheid in de reductievorm
In het Limburgs worden zelfstandige naamwoorden die betrekking hebben op 
familieleden van de spreker (‘moder, vader, broor, zöster, groeatvader, groeat-
moder’) en zelfstandige naamwoorden die voor spreker en luisteraar verwijzen 
naar het ‘eigendomsdomein’ van de spreker, door de spreker van dat moment 
niet aangeduid met het bezittelijk voornaamwoord maar met het lidwoord van 
bepaaldheid in de reductievorm:
1. de familieleden:
‘de vader’ = mijn vader;
‘de moder’ = mijn moeder;
‘de pap’ = mijn vader;
‘de mam’ = mijn moeder;
‘d’n opa’ = mijn opa;
‘de oma’ = mijn oma;
‘de broor’ = mijn broer;
‘de zöster’ = mijn zus;
2. alle zelfstandige naamwoorden uit het ‘bezitsdomein’ van de spreker:
‘de fiets’: ‘Ich höb de fiets boete neergezatj’ (‘Ik heb mijn fiets buiten neergezet’.)
‘de kop’: ‘Ich höb mich duchtig de kop gestoeate’ (‘Ik heb flink mijn hoofd 
gestoten’.)
‘d’n tesseplak’: ‘Ich höb d’n tesseplak bie mich’ (‘Ik heb mijn zakdoek bij me’.)
‘’t glaas, de henj’: ‘Ich höb ’t glaas inne henj’ (‘Ik heb mijn glas in mijn handen’.)
De verstaanbaarheid komt door toepassing van dit verschijnsel in het Nederlands 
naar ons idee niet in het geding, behalve in zinnen waarin woorden van het 
eerste type helemaal vooraan in de zin staan:
‘De vader is ook meegekomen’ voor ‘Mijn vader is ook meegekomen’.
‘De moeder zorgt goed voor me’ voor ‘Mijn moeder zorgt goed voor me’.
e. ‘geweest’ gevolgd door een infinitief
Limburgers kunnen zeggen: ‘We zijn daar geweest kijken’ als er in het Nederlands 
gezegd zou worden: ‘We zijn daar gaan kijken’. Tot misinterpretatie zal een 
dergelijke zin niet leiden. Wel zouden niet-Limburgers het idee kunnen hebben 
dat de zin niet goed gebouwd is.
f. de zes zinstypen van Van Bree
Van Bree (1981) heeft zes zinstypen besproken die hij ‘oostelijk’ noemt. Tot 
hier toe zijn deze zinstypen de standaard bij beschrijving van dialecten uit 
Oost-Nederland. In het Nederlands van Limburgssprekenden komen ze alle zes 
voor. Hier volgen de zes voorbeeldzinnen van Van Bree met een korte karakte-
ristiek, en onze aansluiting bij de typen die hieraan voorafgaand door ons al 
genoemd zijn, of met een eigen voorbeeld.
1. Ik heb de band lek. Een ‘hebben’-constructie met lidwoord (en geen bezitte-
lijk voornaamwoord: de band), gevolgd door een groep met adjectivische waarde. 
Een eigen voorbeeld:
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46 Limburgs Nederlands:  Ze hebben ons graag naar huis.
Limburgs:        Zie~ hö\bben ós gae\r hei~ves.
Nederlands:       Ze hebben graag dat we naar huis gaan.
2. Ze hebben de kinderen boven slapen. Een ‘hebben’-constructie met 
lidwoord (en geen bezittelijk voornaamwoord: de kinderen) met een plaatsbepa-
ling (‘boven’) en een onbepaalde wijs (‘slapen’). Een eigen voorbeeld:
Nederlands-Limburgs:  Die hebben de kinderen al slapen.
Limburgs:        Die\ hö\bbe de kinjer a~l slaope.
Nederlands:       Hun kinderen slapen al.
In het Limburgs komt een dergelijke constructie met ‘hebben’ gevolgd door 
alleen maar  bijwoordelijke bepalingen ook voor:
- Die höbben ós gaer op Mestreech aan. Nederlands: Ze hebben graag dat we 
richting Maastricht gaan.
- Ome Jan haet ós gaer heives. Nederlands: Oom Jan heeft graag dat we naar 
huis toe gaan.
- Mam haet ós gaer oppertied stil. Nederlands: Moeder heeft graag dat we gauw 
stil zijn.
- Zie vader haw ’m gaer gaw ’t hoes oet. Nederlands: Zijn vader had graag dat 
hij snel het huis uit ging.
Dit type kan de verstaanbaarheid in de weg staan.
3. De oren zijn hem bevroren. Een lidwoord (de oren) in plaats van het bezitte-
lijk voornaamwoord, bij een datief (hem) die de ‘bezitter’ is.
4. Hij gaat haar een boek kopen. De begunstigde (haar) wordt genoemd 
zonder voorzetsel (voor haar).
5. Hij steekt nog dikwijls de duim in de mond. Twee keer het lidwoord van 
bepaaldheid (de) in plaats van het bezittelijk voornaamwoord (zijn duim, zijn 
mond).
6. Hij gaat zich een boek kopen. Van Bree ziet zich als een wederkerig 
voornaamwoord en beschouwt dit als een geval van werkwoord (kopen) met 
wederkerend voornaamwoord (zich). Wij hebben in het voorafgaande beweerd 
dat dit een geval is van het uitdrukkelijk noemen van de begunstigde door het 
gebruik van een belanghebbend voornaamwoord. De zinnen 3 en 4 kunnen ook 
zo worden beschouwd. Natuurlijk is ‘belanghebbend voorwerp’ een taalkundige 
term en geen inhoudelijke aanduiding. Een ‘belanghebbend voorwerp’ kan ook 
in werkelijkheid ‘nadeel’ ondervinden.

‘Watblieft?’: een pragmatisch verschil

Verschillen in de manieren waarop taalhandelingen worden verricht, zijn 
er niet tussen het Limburgs en het Nederlands. Er is één opvallend punt: als 
een Limburger zijn gesprekspartner niet verstaat of begrijpt, zegt hij/zij vaker 
‘Watblieft?’ Dit woord is de vraag om herhaling van wat er net gezegd is. In het 
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47Nederlands is deze manier van om herhaling te vragen onbekend. ‘Watblieft u?’ 
is de vraag naar wat de gespreksgenoot graag heeft of wil hebben. Het antwoord 
kan dan zijn: ‘Een kop koffie!’ of: ‘Iets om mee te schrijven.’

De vraag ‘Watblieft?’ met als achterliggende opdracht ‘Herhaal wat u net 
gezegd heeft!’ is voor niet-Limburgers niet onmiddellijk te begrijpen. In het 
Nederlands moet deze vraag vanwege de onmiddellijke verstaanbaarheid niet zo 
geformuleerd worden. ‘Wat zegt u?’ is de meest gebruikelijke formulering in het 
Nederlands.

meer vinden over de taalkundige verschillen tussen het 
Limburgs en het Nederlands?

De ontwikkelingen in het Nederlands worden tot in de puntjes bijgehouden. Er 
zijn instituten met benoemde deskundigen die daarop letten (b.v. het Meertens-
instituut, de vakgroepen-Nederlands van de universiteiten in het Nederlands 
taalgebied, de vakgroepen die zich bezighouden met het Nederlands als Tweede 
Taal, woordenboekinstituten). Er worden per jaar heel wat scripties geschreven 
over allerlei aspecten van die taal.

Voor regionale talen en voor dialecten bestaat die infrastructuur niet. Bestude-
ring van beide gebeurt in het merendeel van de gevallen uit persoonlijke interesse. 
De hedendaagse ontwikkelingen in beide worden nauwelijks wetenschappelijk 
gevolgd.

Toch is er wel het een en ander te vinden over de verschillen in klank en 
grammatica tussen het Limburgs en het Nederlands.
a. woordenboeken die informatie geven over de klankleer van het lokale 
Limburgs
In plaatselijke woordenboeken staan vaak inleidingen over de gebruikte spelling. 
Deze kunnen instructief zijn voor de klankafwijkingen ten opzichte van het 
Nederlands. Zonder volledigheid te veronderstellen: wij vonden theorie over de 
gebruikte spelling in de woordenboeken van:

Arcen-Lomm, z.j.; blz. 6-7;
Beek-Elsloo, 1886; blz. 44-47;
Beesel-Reuver, 2003; blz. 4-9;
Brunssum, 2006; blz. 11-12;
Echt, 1988, blz. 15;
Elsloo, 2000, blz. 8-9;
Gennep, 1993; blz. 3-13;
Grevenbicht, xxx
Gronsveld, 1979; blz. XXVII-XXX;
Heerlen, 2000; blz. 35-36;
Helden, 2009; blz. 9-10;

Herten, 1973; blz. 16-24;
Kerkrade, 1997; blz. 15-19;
Maastricht, 2004; blz. 15 verwijzing;
Meerlo Wanssum, 1973; blz. 25-26;
Meijel, 1991; blz. 10-19;
Montfort, 2007; blz. 19-21;
Posterholt, 2005; blz. 7-8;
Roermond, 1985; blz. XIV-XV;
Schinveld, 1995; blz. 9-12;
Sevenum, 2010; blz. 14-18;
Simpelveld-Bocholtz, 2005; blz. 5-6;
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‘De taal van de Maas’ uit 1994, een woordenboek voor een Algemeen Geschreven 
Limburgs: blz. 13-19.
b. woordenboeken die informatie geven over de zinsbouw van het lokale 
Limburgs
De woordenboeken zijn niet de plaatsen waar opmerkingen over de zinsbouw 
in te vinden zijn. Dat is begrijpelijk: de woorden en niet de combinaties van 
woorden zijn daarin het onderwerp. Wel kan men er combinaties van woorden 
in lezen: als er spreekwoorden en uitdrukkingen in gegeven worden, of als men 
uit de aanduiding van het woordgeslacht (genus) van een zelfstandig naamwoord 
kan opmaken met welk lidwoord, aanwijzend voornaamwoord of persoonlijk 
voornaamwoord het gecombineerd moet worden. Maar de zinstypen worden er 
niet in besproken.
c. studies waarin de zinsvorming van Limburgse plaatselijke dialecten 
behandeld wordt
Er bestaan studies waarin de zinsvorming in plaatselijke Limburgse dialecten of 
van de Limburgse dialecten in het algemeen behandeld worden. Hier volgt een 
lijst die niet de pretentie heeft van volledig te zijn.
- A. Weijnen, J. Goossens, P. Goossens, Woordenboek van de Limburgse dialecten. 
Inleiding, Assen 1983, blz. 34-67;
- Flor Aarts, Grammaticaol Structuur, Hfdst. 11 in: Mestreechs, eus moojertaol, 
’n besjrijving vaan ’t dialek vaan Mestreech, Veldeke-krink Mestreech, 2001, blz. 
130-141;
- P.J.A. Bakkes, Grammatica van het Limburgs, in: Veldeke Jaarboek 2011, blz. 
53-87. Vooral deel b. ‘de boew van zinne’, op blz. 80-83;
- Flor Aarts, Syntaxis vaan ’t Mestreechs, in: Mestreechs, ’t verhaol vaan eus taol, 
Mestreech 2009, blz. 150-154;
- P. Hermans, Jo van den Berg, Jos Brouwer, Jan Feijen, Jos van de Wouw, Hfdst. 5 
De grammatica van het Weertlands, in: De Weertlandse dialecten, 1998, blz. 47-114 
(tekst: Jan Feijen);
- P.J.A. Bakkes, Syntactische variatie, hfdst. V in: Variatie en verandering in het 
Montforts, taalstructurele en sociolinguïstische aspecten van een veranderend dorpsdialect, 
Amsterdam 1996, blz. 159-193;
- Grad Lucassen, Grammatica, in: Sevenums Woordenboek. Zoeë zâg en zaet me det 
in Zaerum, Heemkundevereniging Sevenum 2010, blz. 597-622.
In een uitgave uit 1946 (!) Van Taol naar Taal geeft P.H.M. Shepherd allerlei 
aanwijzingen aan Maastrichtenaren en mensen uit de omgeving van Maastricht 

Sittard, 2005; blz. 25-26;
Stramproy, 1989; blz. 4-5;
Susteren, 2000; blz. 6-7;
Swalmen, 2005; blz. 19-27;
Tegelen, 1968; blz. 4-7;
Thorn, 2011; blz. 19-20;

Tungelroy, 1985; blz. XVIII-XXIII;
Valkenburg, 2012; blz. 16-19;
Venlo, 1993; blz. 72-82;
Venray, 19983; blz. 14-15;
Weert, Weertlands, 1999; blz. 33-46;
Weert, Weertlands, 2013, blz. 16-29.
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49over hoe ze kunnen komen tot een ‘accentlozer’ beheersing van het Nederlands. 
Het is een boek van 135 pagina’s, compleet met register.
Het boek Limbo-Hollands van Paul Wijnands (Uitgeverij TIC, 2007) geeft informatie 
over allerlei ‘verkeerde’ aspecten van het ‘Hollands’ dat door Limburgers gesproken 
wordt. Voor Limburgssprekenden staan er zeer vermakelijke voorbeelden in van 
‘Limbo-Hollands’.
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51taaLNORmeN IN De ZUIDeLIJke 
NeDeRLaNDeN IN De 
aCHttIeNDe eeUW1

Gijsbert Rutten
Universiteit Leiden

Het zoeken naar expliciete taalnormen kent een lange 
geschiedenis. Interessant zijn gevallen waarin er een 
sterke en redelijk uniforme schrijftraditie is of zelfs een 
standaardspelling, die echter niet voor alle taalgebruikers 
aanvaardbaar of bruikbaar is. Een voorbeeld is het 
Limburgs, waarvoor de Standaardnederlandse spelling 
niet toereikend is. Een voorbeeld uit de geschiedenis 
is de taalsituatie in de Zuidelijke Nederlanden in de 
achttiende eeuw. Dit artikel gaat over het achttiende-
eeuwse Zuiden en trekt enkele parallellen met de 
taalsituatie in het Limburg van nu.

Uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn er veel bronnen voor 
het Nederlands in allerlei soorten en maten, maar Limburgse bronnen zijn er 
helaas tamelijk weinig. In een recente studie over taalnormen en schrijfpraktijken 
in het Zuiden in de achttiende eeuw (Rutten 2011) komt het Limburgs niet 
voor. Als er in die studie en in de historische taalkunde in het algemeen over het 
Zuiden wordt gesproken, dan worden meestal Brabant en Vlaanderen bedoeld, 
zoals vaak Holland wordt bedoeld als er over het Noorden wordt gesproken. Dat 
neemt niet weg dat er enkele interessante overeenkomsten te ontdekken zijn 
tussen de taalsituatie in het Zuiden in de achttiende eeuw en die in Limburg in 
de eenentwintigste eeuw.

1 Bewerking van een lezing uitgesproken bij de lancering van de Limburgse spellingwebsite
(http://www.limburgsespelling.nl/) in de ECI Cultuurfabriek in Roermond op 5 juni 2013. Deze 
tekst is grotendeels gebaseerd op Rutten (2011).
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52 achtergrond

Wat moeten we ons voorstellen bij de achttiende eeuw in het Zuiden? In een 
boek over de geschiedenis van de Vlaamse gedachte schreef H.J. Elias: 

Het geestelijk leven van de ganse Zuidelijke Nederlanden – het Land van Luik 
inbegrepen – biedt ons, omstreeks 1750, het uitzicht van het meest dorre landschap dat 
men zich kan voorstellen. Er was eenvoudig niets. Het was de meest volslagen rust in 
de diepste geestelijke armoede (Elias 1963: 106).

Dat is geen opbeurende analyse en hoewel het citaat vijftig jaar oud is, geeft 
het wel goed aan hoe lange tijd de beeldvorming is geweest over deze periode. 
Tegelijk is het wel vreemd dat het geestelijk leven er zo dor zou zijn geweest. 
In de loop van de achttiende eeuw en met name in de tweede helft kende de 
Zuidelijke Nederlanden een economische bloeiperiode, en in verband daarmee 
een groei van de bevolking. Als Noord en Zuid in de vroege negentiende eeuw 
kort herenigd worden ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(1815-1830), heeft het Zuiden ook het overwicht in demografisch opzicht – 
60% van de bevolking woont in het Zuiden – en in economisch opzicht: het is 
het Zuiden dat de schuldenlast van het Noorden moet dragen.

Die negatieve beeldvorming van het geestelijke en culturele leven van de 
achttiende eeuw – waar overigens ook de Noordelijke achttiende eeuw lang mee 
te kampen heeft gehad – strekt zich ook uit tot de taal van die periode. In een 
bekend boekje over het Nederlands in Vlaanderen lezen we dat het Nederlands in 
de achttiende eeuw “verschrompelde en verarmde” (Wils 2003: 33). Het idee is 
vaak dat het zuidelijke Nederlands werd weggedrukt, dat het plaats moest maken 
voor het Frans, dat het eigenlijk niet meer was dan een verzameling voorna-
melijk door de lagere standen gesproken dialecten. De hogere standen waren 
verfranst, zoals het heet, en het Nederlands bestond alleen nog als gesproken taal. 
Van enige connecties met het Noorden, waar de standaardvariëteit tot ontwik-
keling kwam, zou geen sprake meer zijn. 

Van der Horst (2004) heeft deze voorstelling van zaken “de mythe van het 
18de-eeuwse taalverval” genoemd – en hij gebruikt terecht het woord mythe. 
Je kunt die mythe nog opsplitsen in een aantal deelmythes. Een daarvan is het 
idee dat er in het eigenlijke taalgebruik absolute chaos of verval heerste, dat met 
andere woorden iedere taalgebruiker maar wat deed. Het is saillant dat je dat 
voor de achttiende eeuw natuurlijk alleen kunt vaststellen, als het Nederlands 
niet alleen werd gesproken, maar ook werd geschreven. Deze mythe van chaos-
in-de-praktijk, en dan met name in de spelling, laat ik hier verder rusten. In dit 
artikel gaat het me vooral over de andere deelmythe, die de complete chaos in de 
taalnormen betreft. Niet minder saillant is daarbij dat er dus kennelijk niet alleen 
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53geschreven werd in het Nederlands, maar ook over het Nederlands. Dat werd 
vooral gedaan door grammatici en schoolmeesters. Reflectie op taal en taalge-
bruik wijst niet op een erg dor of zelfs afwezig geestelijk en cultureel leven. Maar 
ook als wordt toegegeven dat er inderdaad een taalkundige discussie was in die 
periode, dan leed die discussie aan chaos. In een bekende en in veel opzichten 
schitterende studie uit 1959 lezen we het volgende over de achttiende-eeuwse 
grammaticaboeken en schoolboeken uit het Zuiden:

Eenheid in woordleer en vooral in spelling, of zelfs maar een welbepaald algemeen 
streven ernaar, valt er niet in te ontdekken. De meeste van deze werkjes huldigen telkens 
andere opvattingen, zeer afhankelijk van het door de grammaticus gesproken dialect 
(Smeyers 1959: 112).

Dit is een hard oordeel en bovendien een oordeel dat we al heel vroeg in de 
negentiende eeuw aantreffen. Zo schrijft bijvoorbeeld niemand minder dan Jan 
Frans Willems, een van de voormannen van de Vlaamse Beweging, rond 1820:

Vooreerst, lydt het geen twyfel, by iemand die onbevooroordeeld denkt, dat de Vlaemsche 
spelling, tot heden toe, nog door niemand op vaste gronden van algemeenen Vlaemschen 
aerd gebracht is. […] elke schoolmeester, in de Zuidelyke Provincien, […] elke 
onderwyser, zeg ik, acht zich bevoegd om den kinderen alzulke taelwetten voorte-
schryven, als hem door het hoofd zyn gewaeid. Anarchie is een erg kwaed, zoowel in de 
spelling, als in de regering (Willems 1819-1824: 302).

Was het echt zo erg? Of er een rijk geestelijk of cultureel leven was, is hier 
verder niet aan de orde, maar dat er een rijk taalkundig leven was, is wel zeker.

Drie spellingskwesties

Ik zal een paar voorbeelden bespreken van dat rijke taalkundige leven, maar 
één opmerking vooraf. Voor veel mensen is spelling het meest onmiddellijke 
kenmerk van geschreven taal. Zo was het ook in de achttiende-eeuwse taalkun-
dige discussies in de Zuidelijke Nederlanden. Dat zijn niet uitsluitend, maar wel 
voor een heel groot deel discussies over spelling. In die discussies spelen allerlei 
kwesties, waarvan er drie onmiddellijk uitspringen:

1 de spelling van de lange a met <aa> of <ae>, bijvoorbeeld taal of tael
2 de weergave van mannelijke lidwoorden, vooral in de nominatief enkelvoud,
met of zonder <n>, bijvoorbeeld de man of den man
3 de spelling van lange e’s en o’s met een enkel of dubbel teken en met of
zonder accentekens, bijvoorbeeld vele hopen, veele hoopen, véle hópen of
véele hóopen.
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54 eerste kwestie: <ae> en <aa>

Er zijn allerlei manieren denkbaar om de lange a te spellen, maar in de geschie-
denis van het Nederlands zijn er twee varianten dominant geweest: <ae> en <aa>. 
De spelling <aa> is recenter. In zeventiende-eeuwse teksten uit Noord en Zuid 
tref je nog voornamelijk <ae> aan, maar in de achttiende eeuw gaan er steeds 
meer stemmen op om <aa> te gaan gebruiken. Veel van die stemmen klinken in 
het Noorden, enkele in het Zuiden. Dat betekent dat er in beide gebieden geen 
absolute overeenstemming is. Het interessante is dat in de Zuidelijke perceptie 
<aa> als typisch Noordelijk is gaan gelden en <ae> als typisch Zuidelijk, hoewel 
daar geen duidelijke empirische basis voor is. Een van de Zuidelijke taalkundigen 
– die zich nog steeds schuilhoudt achter de initialen P.B. – schreef daar in 1757 
het volgende over, nadat hij <ae> had voorgeschreven:

Nota. de Hollanders gebruyken in sommige woôrden, als daer, waer, naer, enz. in plaets 
van de e, noch eene a, en schryven aldus daar, waar, naar, enz. maer dat is buyten onze 
tael, en zegge dit alleenelyk tot gemak der gene die somwylen hollandsche schriften oft 
boeken lezen (P.B. 1757: 186).

Hier ligt de kiem van een schematische oppositie, die zegt dat <aa> Noorde-
lijk is en <ae> Zuidelijk. Dit schema, dat niet overeenkomt met het taalgebruik 
noch met de taalnormen, zal nog lang stand houden, en daarbij zal <aa> gestaag 
uitgroeien tot een symbool van Noordelijkheid en <ae> tot een symbool van 
Zuidelijkheid. Nog in 1844, als in het inmiddels onafhankelijke België een 
spelling wordt ingevoerd die heel nauw aansluit bij de Noordelijke, waar intussen 
<aa> de standaardspelling is geworden, wordt er in het Zuiden vastgehouden aan 
<ae>: een echte Belg kan geen <aa> spellen, want <aa> is Hollands.

tweede kwestie: de en den

Heel vergelijkbaar is de kwestie bij de en den. Ik beperk me hier tot het bepaald 
lidwoord, maar hetzelfde speelt bij de onbepaalde lidwoorden, de voornaam-
woorden en de bijvoeglijke naamwoorden. De kwestie is: wel of geen n in de 
nominatief enkelvoud bij mannelijke woorden, dus: de man spreekt of den man 
spreekt. In de eerste plaats is het zo dat in heel veel Zuidelijke dialecten den 
gangbaar is, maar dan wel onder bepaalde fonologische condities. Dat wil zeggen: 
als het volgende woord begint met een klinker of een h, soms ook voor een d, 
t, b of r. Met andere woorden: den appel, den dokter, maar meestal niet den man. In 
de tweede plaats is het zo dat dit weliswaar een Zuidelijk verschijnsel is, maar dat 
we dan wel delen van Zuid-Holland en van Gelderland, tot voorbij Arnhem, tot 
het Zuiden rekenen. In zeventiende-eeuwse teksten uit Holland komt dan ook 
geregeld den voor, zelfs in teksten uit Noord-Holland.
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55Maar in de taalnormendiscussies is iets fascinerends aan de hand. Ten eerste 
worden de den-vormen in grammaticale teksten uit het Noorden ofwel 
genegeerd ofwel bestreden. De wordt naar voren geschoven als de nominatief (of 
de onderwerpsvorm) en den moet gereserveerd worden voor de accusatief (of het 
lijdend voorwerp). Dat gebeurt vanaf de zestiende eeuw. Nog in 1784 lezen we 
in een grammaticaboekje van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen:

moet men schrijven en zeggen: DE Burger N.N. is schuldig of DE Burger N.N. wordt 
verzocht enz. en niet DEN Burger gelijk veel geschiedt door de zulken, die der taale 
niet kundig zijn (Rudimenta 1799: 74). 

Ten tweede wordt het in Zuidelijke grammaticale teksten juist omgekeerd: den 
wordt tot de correcte nominatiefvorm verklaard, ongeacht de volgende klank. 
Dat betekent dat een voorbeeld als den man spreekt, dat in Zuidelijke dialecten 
niet voorkomt, tot de algemene schrijftaalvorm wordt uitgeroepen. Daaruit blijkt 
dat ook dit eerst en vooral een spellingskwestie is. Het resultaat is, net als bij <aa> 
en <ae>, dat er een typisch Zuidelijke norm en een typisch Noordelijke norm 
ontstaan, los van de feiten van de gesproken taal. Een van de aardigste commen-
taren in deze discussie komt van de vroeg-negentiende-eeuwse grammaticus 
F.L.N. Henckel, die in 1815 in Gent een grammatica publiceerde. Bij de bespre-
king van het lidwoord stelt hij dat je vooral niet de Paus in plaats van den Paus 
moet gebruiken, “gelijk de Hollanders willen”, want dan “zou men den Paus 
een oneigen geslacht toeschrijven [nl. vrouwelijk maken], en den leerling leeren 
doolen” (Henckel 1815: 135). 

Derde kwestie: lange e’s en o’s

Achter de Standaardnederlandse lange e en lange o gaan historisch verschillende 
klanken schuil. Terwijl Standaardnederlands geven en tekenen dezelfde klank hebben 
in de eerste lettergreep, hebben Limburgse variëteiten meestal twee verschillende 
klanken, bijvoorbeeld gève en teikene. Bij de lange o is het hetzelfde: naast Standaard-
nederlands ogen en open met o staan Limburgs auge en òpe. Het verschil tussen de 
twee lange e’s en lange o’s wordt daarom ook in de Veldeke-spelling weergegeven: 
gaeve staat tegenover teikene, en baove staat tegenover ouge. Kortom: in heel veel 
dialecten, en met name in de Zuidelijke helft van het taalgebied, is er een verschil 
bij de e’s en bij de o’s dat in het Standaardnederlands niet wordt gemaakt. De 
reden daarvoor is dat het Standaardnederlands hier het Hollands, of eigenlijk het 
Noord-Hollands, heeft gevolgd. In Noord-Holland bestaat het verschil ook niet. 
In teksten uit Noord-Holland, en trouwens ook uit Utrecht, is dan ook al vroeg in 
de zeventiende eeuw samenval in de spelling te vinden. Dat wil zeggen dat er één 
teken wordt gekozen voor de oorspronkelijk verschillende klanken, bijvoorbeeld 
altijd <ee> of altijd <e>, dus geeven en teekenen, of juist geven en tekenen.
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56 Daarnaast komt er een spellingsysteem op dat wel verschillende tekens 
voorschrijft, maar niet in samenhang met de klank van het woord, maar op 
basis van gelijkvormigheid. Dat wil zeggen: geeven moet met <ee> vanwege 
het enkelvoud geef, dat ook <ee> heeft, maar tekenen moet met <e>, omdat het 
enkelvoud teken ook alleen maar <e> heeft. Hetzelfde bij de o’s: hoop heeft <oo> 
en dus verlangt het meervoud in open lettergreep ook <oo> (hoopen), maar open 
heeft ‘gewoon’ een enkele <o>, want er is geen enkelvoudige, parallelle vorm 
met <oo>.

Zo waren er dus in het Noorden een systeem met samenval, zonder 
onderscheid van de historisch verschillende klanken, en een systeem met wel een 
spellingonderscheid, dat echter niet samenhing met een klankonderscheid. Deze 
situatie riep verzet op in het Zuiden, bij mensen die in hun dagelijkse taal die 
klanken wel degelijk onderscheiden en dat verschil ook op een of andere manier 
in de spelling opgenomen willen zien. Ook hier moet het Zuiden geografisch 
ruim opgevat worden: Zeeland en Zuid-Holland doen ook mee. Hoewel er 
een kwantitatieve overmacht was van Noord-Hollandse taalkundigen en school-
meesters, die een spelling wilden waarin het klankverschil niet werd aangegeven, 
waren er toch ook Zuid-Hollandse taalkundigen die iets anders wilden. Zij 
bepleitten dat er in open lettergrepen wel een verschil gemaakt zou moeten 
worden. Ben hen is het uitgangspunt dat er in open lettergrepen een enkel teken 
gebruikt moet worden (<e> of <o>), maar het dubbele teken (<ee> of <oo>) 
moet gehanteerd worden voor wat historisch en bijvoorbeeld ook in het Duits 
tweeklanken zijn. Dat leidt tot het volgende spellingsysteem:

- (geef –) geven – zegen
- (deel –) deelen – teeken

- (hoop –) hopen – open
- (loop –) loopen – toovenaar.

Dit is in feite een oud Zuidelijk systeem, uit de zestiende eeuw, dat is overge-
nomen in de Statenbijbel uit 1637, dat in de achttiende eeuw door Zuid-Hollandse 
grammatici is gepropageerd, zoals Adriaen Verwer in 1707, maar ook door 
Adriaan Kluit in 1763. En het is die Kluit op wie Matthijs Siegenbeek zich in 
1804 baseerde voor de eerste officiële spelling van het Nederlands. En tot het 
midden van de twintigste eeuw is dit de officiële spelling gebleven.

Maar in het Zuiden was men niet tevreden. Laten we nog eens naar dit 
spellingsysteem kijken, dat ook in het Zuiden dus al lang in gebruik was. Het 
systeem maakt in open lettergreep onderscheid tussen de verschillende klanken: 
geven en zegen met <e> tegenover deelen en teeken met <ee>, en op dezelfde 
manier hopen en open met <o> tegenover loopen en toovenaar met <oo>. Maar in 
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57gesloten lettergreep is dat verschil verdwenen. Daar vinden we naast elkaar geef 
en deel, allebei met <ee>, en hoop en loop, beide met <oo>. De volgende stap 
die de Zuidelijke taalbeschouwers uit de achttiende eeuw daarom zetten, was 
om die verschillende klanken ook in gesloten lettergrepen te onderscheiden. 
Daarvoor werden allerlei voorstellen gedaan, door grammatici en schoolmees-
ters als Andries Stéven in zijn Nieuwen Néderlandschen voorschrift-boek (1734), 
door Jan Domien Verpoorten in zijn Woôrden-schat oft letter-konst (1752, 1759, 
1767), door P.B. in de Fondamenten ofte grond-regels der Neder-duytsche spel-konst 
(1757), door Jan des Roches in de Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst (1761), 
door L. van Boterdael in de Gemaklyke wyze om op korten tyd grooten voortgang te 
doen in de Nederduytsche spel-konst (31785) en door J. Ballieu in zijn Néderduytsche 
spel- en spraek-konst (21792). Dit is niet de plek om al hun voorstellen, die niet 
steeds met elkaar overeenstemmen, in detail te bespreken. Wat cruciaal is, is dat 
bijna alle Zuidelijke grammatici en schoolmeesters proberen in gesloten letter-
grepen verschil te maken tussen geef en deel, en tussen hoop en loop, met behulp 
van accenttekens. Wat daarnaast van belang is, is dat er verschillende accentte-
kens worden gebruikt (accent aigu en accent circonflexe), soms juist in open en 
soms juist in gesloten lettergrepen, dat sommige taalbeschouwers van mening 
veranderen in latere edities van hun werk en dat andere soms twee opties geven 
voor een en dezelfde klank. Er is dus nogal wat variatie, die waarschijnlijk de 
reden is geweest dat er wel is beweerd dat er chaos heerste in de Zuidelijke 
taalnormen in de achttiende eeuw.

Maar hebben we nu een bewijs voor chaos? Het antwoord is dubbel nee. In 
de eerste plaats: het feit dat er in Brabant en Vlaanderen allerlei taalkundigen, 
voor het grootste deel schoolmeesters, bezig zijn met de spelling van lange e’s en 
o’s, die bovendien doorgaans elkaars werk kennen en ernaar verwijzen, betekent 
natuurlijk niet dat er taalkundige armoede is. Integendeel: er wordt levendig 
gediscussieerd over een actuele spellingskwestie. In de tweede plaats: het beeld 
mag chaotisch lijken, intussen ontwikkelt zich razendsnel een consensus, die erop 
neerkomt dat het systeem van Jan des Roches – nota bene geboortig van Den 
Haag, een Hollander dus, maar woonachtig te Antwerpen – dominant wordt. Dat 
systeem houdt in: 

- geéf – geéven vanwege gelijkvormigheid van enkel- en meervoud, en zege als er 
geen gelijkvormigheid is met een gesloten lettergreep
- en daarnaast deel – deelen – teeken voor de andere klank, die dus altijd met <ee> 
wordt geschreven.

Bij de lange o werkt het hetzelfde:

- hoóp – hoópen vanwege gelijkvormigheid, en daarnaast open
- en verder loop – loopen – toovernaer altijd met <oo>.
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58 Dit is de zogenaamde Brabantse accentspelling, die ook wel de spelling-Des 
Roches wordt genoemd naar een van de boven genoemde grammatici. Deze 
spelling verspreidde zich ook enigszins in Vlaanderen.

Samenvattend: in de achttiende eeuw zien we in het Zuiden een levendig 
taalkundig debat dat binnen enkele decennia uitmondt in het vastleggen van één 
systeem. Een laatste opmerking hierover: hoewel de accentspelling ook wel echt 
werd gebruikt, is mijn algemene indruk dat ze nooit echt is aangeslagen. In de 
praktijk gebruikten de meeste Zuiderlingen het oudere systeem dat ook in de 
Statenbijbel en later bij Siegenbeek voorkomt.

Besluit

De Zuidelijke taalkundigen van de achttiende eeuw vertrokken vanuit een heel 
ander punt dan de Veldeke-spellers. Hun oriëntatie was algemeen-Nederlands, 
dat wil zeggen dat zij zochten naar een spelling die voor het hele zuidelijke deel 
van het taalgebied zou kunnen gelden, of misschien wel voor het hele taalge-
bied, inclusief de noordelijke delen. Voor verreweg het grootste deel komt hun 
spelling ook overeen met wat dan gebruikelijk is in het Noorden. Maar binnen 
die algemene spelling vragen zij aandacht voor regionale verschillen. De accent-
spelling van Des Roches c.s. verandert heel weinig aan het woordbeeld, maar 
doet wel recht aan een klankverschil dat in het Zuiden bestond en bestaat, en in 
Holland al eeuwen niet meer. 

Bij de Limburgse spelling ligt het anders: die vraagt geen aandacht voor 
Limburgse elementen in de algemene spelling. Hier draait het om de spelling 
van het Limburgs naast de algemene schrijftaal. Maar omdat één van de principes 
van de Veldekespelling is dat je moet aansluiten bij de spelling van het Standaard-
nederlands, is het verschil toch gradueel. Een duidelijke overeenkomst is dus het 
zoeken naar taalnormen, spellingsregels, voor een variëteit die op punten afwijkt 
van wat als algemeen beschouwd zou kunnen worden. In het achttiende-eeuwse 
Zuiden gaat het om enkele kleine puntjes, want men streeft naar een algemeen-
Nederlandse schrijftaal. Bij de Limburgse spelling gaat het natuurlijk om veel 
meer punten van verschil.

De spelling-Veldeke legt vast, standaardiseert, en standaardiseren houdt met 
een vakterm variantenreductie in. Dat wil zeggen dat allerlei verschillen verdwijnen 
of worden onderdrukt. In de Noord-Zuid-discussies in de achttiende en 
negentiende eeuw zien we dat ook gebeuren: de spelling <ae>, den als nomina-
tief en de accentspelling zijn uiteindelijk niet doorgedrongen in de officiële 
standaardspelling. Er is vanaf de negentiende eeuw steeds minder ruimte 
geweest voor verschillen binnen een algemeen systeem, voor variatie binnen de 
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59standaard. De Algemeen Secretaris van de Taalunie, Geert Joris, heeft dat klassieke 
standpunt onlangs nog herhaald in een interview in NRC Handelsblad, waarin 
hij ageerde tegen de Witte spelling, die al jaren naast de officiële Groene spelling 
bestaat (NRC Handelsblad 25-5-2013). Hij schijnt dat een enorm probleem te 
vinden. Het mooie aan de spelling-Veldeke is nu juist de ruimte voor variatie. 
Er is een algemeen systeem, er zijn algemene principes, maar afhankelijk van 
het dialect kan er gevarieerd worden om de spelling toch zoveel mogelijk aan te 
laten sluiten bij de gesproken taal. Daarvoor hebben allerlei Zuidelijke taalkun-
digen uit de achttiende eeuw ook geijverd, alleen met aanzienlijk minder succes.
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61De HeRkeNNINg eN WaaRDeRINg 
VaN Zes LImBURgse ‘staDse’ 
DIaLeCteN. 
LeVe Het maastRICHts?

Silvia Weusten, Stefan Grondelaers & Roeland van Hout
Radboud Universiteit Nijmegen

Voor de Raod veur ’t Limburgs zijn alle Limburgse dialecten 
gelijkwaardig. De Raod onderschrijft en ondersteunt 
nadrukkelijk de enorme linguïstische heterogeniteit 
in de zuidelijkste provincie van Nederland. Maar wat 
vinden Limburgers zelf? In de volksmond is het eigen 
dialect het sjoanst dan wel het schoeënst of het sjunste, maar 
is dat ook echt zo? En hoe zit dat met de legendarische 
Limburgse afkeer van de eigen hoofdstad en haar taal? 
De kilte en neerbuigendheid waarmee de “Sjengen” 
alle niet-Maastrichtenaren (“boeren”) soms schijnen 
te bejegenen, is belichaamd in enige minachting voor 
het Maastrichts, dat in de Limburgse volksmond als 
ongezellig en afstandelijk beschouwd wordt. Maar is 
dat werkelijk zo? Om uit te zoeken hoe het zit met de 
Limburgse dialectpercepties hebben we een onderzoek 
uitgevoerd naar zes Limburgse (stads)dialecten (Venray, 
Venlo, Roermond, Sittard, Maastricht en Kerkrade) die 
beoordeeld zijn door inwoners van die plaatsen, die 
zowel het eigen als de andere dialecten evalueerden. 
De resultaten zijn op z’n zachtst gezegd verrassend te 
noemen. 
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62 achtergrond

Limburg staat bekend om zijn taalkundige variatie (Keulen, Van de Wijngaard, e.a. 
2007: 15). Hét Limburgs bestaat niet, want iedere plaats heeft een eigen dialect. 
“In Limburg is niet sprake van een uniforme streektaal, maar van een conglome-
raat van dialecten die ieder een bepaalde mate van eigenheid vertonen naast een 
taalkundig stramien van verwantschap.” (Veldeke Limburg 2008). Doorkruisen we 
Limburg van noord naar zuid dan komen we diverse en uiteenlopende dialecten 
tegen. Plaatsen die direct naast elkaar liggen, kunnen opmerkelijke verschillen 
laten horen (Notten 1988: 29). Een aantal isoglossen verdeelt de provincie in zes 
dialectgebieden. Van noord naar zuid zijn dat het Kleverlands, het Mich-kwartier, 
het Centraal-Limburgs, het Oost-Limburgs, het Ripuarisch overgangsgebied en 
de Ripuarische dialecten (Keulen, Van de Wijngaard, e.a. 2007: 15), die in figuur 
1 zijn weergegeven. 

Sinds 1997 is het 
Limburgs erkend als streek-
taal volgens het Europees 
Handvest voor regionale 
talen van de Europese Raad. 
Deze erkenning bracht 
niet alleen rozengeur en 
maneschijn met zich mee, 
maar ook vertwijfeling en 
discussie. Er kwam kritiek 
(Van Keymeulen 2010: 51). 
Erkenning van de streek-
taal zou kunnen leiden tot 
selectie van dialecten met 
een hoger prestige, waardoor 
de interne variatie, zo 
kenmerkend voor Limburg, 
juist verloren zou gaan. Ook 
in Limburg zelf werd een 
discussie gevoerd hoe om te 
gaan met de erkenning van 
het Limburgs (Van Hout 
2003: 7). Er ontstonden twee 
tegenovergestelde opvat-
tingen, met name wat betreft 
de verschriftelijking. Aan de 
ene kant was er de hetero-
geniteitsgedachte, die pleitte Figuur 1: De indeling van de Limburgse dialecten

  2 

Sinds 1997 is het Limburgs erkend als streektaal 
volgens het Europees Handvest voor regionale 
talen van de Europese Raad. Deze erkenning bracht 
niet alleen rozengeur en maneschijn met zich mee, 
maar ook vertwijfeling en discussie. Er kwam 
kritiek (Van Keymeulen 2010: 51). Erkenning van 
de streektaal zou kunnen leiden tot selectie van 
dialecten met een hoger prestige, waardoor de 
interne variatie, zo kenmerkend voor Limburg, juist 
verloren zou gaan. Ook in Limburg zelf werd een 
discussie gevoerd hoe om te gaan met de 
erkenning van het Limburgs (Van Hout 2003: 7). Er 
ontstonden twee tegenovergestelde opvattingen, 
met name wat betreft de verschriftelijking. Aan de 
ene kant was er de heterogeniteitsgedachte, die 
pleitte voor het behoud van de variatie in de 
dialecten en de spelling. Daartegenover stond de 
homogeniteitsopvatting, die streefde naar een 
algemeen Limburgs met één spelling. 
  
 
 
 
Figuur 1: De indeling van de Limburgse dialecten  

 
De Raod veur 't Limburgs, die sinds de erkenning van het Limburgs als streektaal toeziet op de 
uitvoering van het streektaalbeleid onderschrijft de eerste opvatting (Heijenrath 2006: 107; Van Hout 
2007: 39). De Raod wil met nadruk de interne variatie steunen, in ere houden en uitdragen. Een van 
de kerntaken is dan ook “*…+ voorlichting en informatieverstrekking over de Limburgse streektaal en 
de variatie daarbinnen *…+.” (Van Hout 2007: 40). Daarnaast heeft de Raod voor heel Limburg een 
uniforme spelling laten ontwikkelen (Heijenrath 2006: 105) “*…+ waarin ieder Limburgs dialect 
adequaat kan worden weergegeven.” (Bakkes, Crompvoets, e.a. 2003: 9). Het is een handleiding met 
duidelijke richtlijnen waarbinnen ieder zijn eigen dialect kan schrijven. De waardering voor de 
diversiteit komt ook naar voren in de projecten die de Raod heeft opgezet of waarin hij participeert, 
zoals het lesmateriaal van Dien eige taal en Wiejer in dien taal, de website Limburgse Spelling en de 
boekenreeks Platbook.  
 
Alle dialecten gelijkwaardig verklaren betekent niet dat alle dialecten ook gelijk zijn of gelijk 
gevonden worden. Een uitspraak als “er gaat niets boven Maastricht!” (Kroon & Vallen 2004: 21) laat 
zien dat sommige plaatsen een stevige eigen trots hebben. Een hoge waardering voor het eigene 
past in het beeld van de Raod, maar hoe zit het met de waardering van de andere dialecten? Staat 
die op gespannen voet met de heterogeniteitsopvatting, omdat bepaalde dialecten door heel 
Limburg heen hoger gewaardeerd worden dan andere?  
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63voor het behoud van de variatie in de dialecten en de spelling. Daartegenover stond 
de homogeniteitsopvatting, die streefde naar een algemeen Limburgs met één spelling.

 
De Raod veur ’t Limburgs, die sinds de erkenning van het Limburgs als streek-

taal toeziet op de uitvoering van het streektaalbeleid onderschrijft de eerste 
opvatting (Heijenrath 2006: 107; Van Hout 2007: 39). De Raod wil met nadruk 
de interne variatie steunen, in ere houden en uitdragen. Een van de kerntaken is 
dan ook “[…] voorlichting en informatieverstrekking over de Limburgse streek-
taal en de variatie daarbinnen […].” (Van Hout 2007: 40). Daarnaast heeft de 
Raod voor heel Limburg een uniforme spelling laten ontwikkelen (Heijenrath 
2006: 105) “[…] waarin ieder Limburgs dialect adequaat kan worden weerge-
geven.” (Bakkes, Crompvoets, e.a. 2003: 9). Het is een handleiding met duidelijke 
richtlijnen waarbinnen ieder zijn eigen dialect kan schrijven. De waardering voor 
de diversiteit komt ook naar voren in de projecten die de Raod heeft opgezet of 
waarin hij participeert, zoals het lesmateriaal van Dien eige taal en Wiejer in dien 
taal, de website Limburgse Spelling en de boekenreeks Platbook. 

Alle dialecten gelijkwaardig verklaren betekent niet dat alle dialecten ook 
gelijk zijn of gelijk gevonden worden. Een uitspraak als “er gaat niets boven 
Maastricht!” (Kroon & Vallen 2004: 21) laat zien dat sommige plaatsen een stevige 
eigen trots hebben. Een hoge waardering voor het eigene past in het beeld van 
de Raod, maar hoe zit het met de waardering van de andere dialecten? Staat die 
op gespannen voet met de heterogeniteitsopvatting, omdat bepaalde dialecten 
door heel Limburg heen hoger gewaardeerd worden dan andere? 

In diverse evaluatieve experimenten met betrekking tot de attitudes tegenover 
regionale accenten in het Standaardnederlands (in Nederland) komt een 
duidelijke homogeniteitsopvatting naar voren. Uit het onderzoek van Gronde-
laers, Van Hout, e.a. (2011: 210) blijkt bijvoorbeeld dat het Nederlands met een 
Limburgs accent bij alle onderzoeksrespondenten dezelfde perceptie oproept. 
Vergeleken met het Nederlands met een accent uit de Randstad krijgt het 
Limburgse accent weinig status toebedeeld (Grondelaers, Van Hout, e.a. 2011: 
210), al verbetert de statusinschatting met de zwaarte, of liever de lichtheid van 
het accent (een licht Limburgs accent is in essentie niet minder prestigieus dan 
een Randstedelijk accent). Een eerder onderzoek liet zien dat het Limburgs 
accent positief scoort als het om integriteit gaat (Grondelaers, Van Hout, e.a. 
2010: 108). Hoe is het binnen Limburg? Lopen daar de onderlinge waarderingen 
uiteen? Gaan Limburgers voor een specifiek dialect met een hogere status, een 
situatie die zou kunnen wijzen op het begin van een taalstandaardisatie?
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64 methodologie

Spraakfragmenten

De gebruikte geluidsfragmenten voor dit onderzoek waren afkomstig van het 
Corpus Gesjpraoke Limburgs (‘Corpus Gesproken Limburgs’). Deze databank 
heeft als doel om geluidsopnames van spontaan gesproken Limburgse dialecten 
te documenteren om een overzicht te krijgen van de talige diversiteit van 
Limburg. Naast spontaan gesproken gesprekken zijn er ook een zestal standaard-
zinnen in de databank opgenomen. Voor dit onderzoek werden uit het corpus 
zes standaardzinnen in zes dialecten (Venrays, Venloos, Roermonds, Sittards, 
Maastrichts en Kerkraads) als spraakfragmenten ingezet (zie bijlage 1). Om te 
vermijden dat de oordelen bepaald werden door de gespreksinhoud, hebben we 
deze zinnen in ons onderzoek gebruikt. Van elk dialect werden twee sprekers ten 
gehore gebracht om te zien wat de verschillen waren en om het meest geschikte 
fragment te kunnen selecteren. Verder wilden we geen verschillen onderzoeken 
die met leeftijd of sekse te maken hebben, hoe interessant dat ook is. We hebben 
gekozen voor de stemmen van oudere mannen (tussen de 40 en 80 jaar). Een 
fragment met een spreker afkomstig uit Buchten is gebruikt als oefenfragment. 

Evaluatieve schalen

De tien evaluatieve schalen, die in dit onderzoek zijn gebruikt, gaan terug op 
eerder onderzoek naar taalattitudes (Grondelaers & Van Hout 2010; Grondelaers, 
Van Hout, e.a. 2010; Steegs, Van Hout, e.a. 2008-2009; Vousten 1995). De verwach-
ting was dat de gebruikte beoordelingsschalen uiteen zouden vallen in vier 
algemenere evaluatieve dimensies, namelijk Spreker Integriteit (eerlijk, betrouw-
baar en beschaafd), Spreker Status (intelligent, hoogopgeleid en ambitieus), Dialect 
Welluidendheid (melodieus en zangerig) en Spreker Dynamiek (snel en enthousiast). 
Spreker Dynamiek is een belangrijke dimensie in de evaluatie van variëteiten die 
niet direct de oude variëteiten vertegenwoordigen.

Onderzoeksrespondenten

Voor het onderzoek werden 150 onderzoeksrespondenten ondervraagd, die in 
een van de zes plaatsen van de dialecten van de geluidsfragmenten waren geboren, 
daar nu woonachtig waren en daar in totaal meer dan 15 jaar gewoond hadden 
(Venray: n = 21, Tegelen: n = 27, Roermond: n = 26, Sittard: n = 26, Maastricht: n 
= 24 en Kerkrade: n = 26). Van de 150 deelnemers waren 114 man en 35 vrouw 
(één persoon heeft zijn geslacht niet op de vragenlijst ingevuld). Er konden vier 
leeftijdsgroepen worden onderscheiden: 12-18 (n = 15), 18-35 (n = 48), 35-65 
(n = 75) en 65+ (n = 12). Daarnaast waren er vijf groepen te onderscheiden met 
betrekking tot de opleiding: basisonderwijs (n = 3), middelbaar onderwijs (n = 
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6531), MBO (n = 35), HBO (n = 59) en universitair (n = 22). 135 respondenten 
spraken een dialect, dus 90%. Opvallend was dat de meeste niet-dialectsprekers 
(9 van de 15, dus 60%) in de groep Venrayenaren te vinden waren. 

Procedure

Het onderzoek werd aansluitend aan repetities van een aantal blaasorkesten 
uitgevoerd (zie bijlage 2). Door het bezoeken van dergelijke verenigingen 
werd in één keer een grotere groep mensen bereikt en een goede geografi-
sche verspreiding over heel Limburg gewaarborgd. In totaal werden 10 orkesten 
bezocht om tot het gewenste aantal deelnemers te komen. De volgorde van 
afspelen was Buchtens, Venloos 1, Maastrichts 1, Roermonds 1, Kerkraads 1, Venrays 1, 
Sittards 1, Maastrichts 2, Venloos 2, Roermonds 2, Venrays 2, Sittards 2, en Kerkraads 
2. Bij de instructie werd vermeld dat de muzikanten deelnamen aan een experi-
ment waarin zij de persoonlijkheid van personen moesten beoordelen op basis 
van de stem, zoals bij stemmen op de radio (Grondelaers & Van Hout 2010: 229). 
Na het beluisteren van elk van de fragmenten evalueerden de respondenten de 
spreker en zijn spraak op de boven genoemde evaluatieve schalen, en identifi-
ceerden ze zijn vermoedelijke afkomst door zowel een gebied aan te geven als 
de precieze plaats.

Resultaten

Dialectherkenning en sprekerselectie

Figuur 2: Dialectidentificatie per spreker op lokaal niveau

  5 

 
 
Figuur 2 laat, naast de goede herkenning van het eigen dialect (65,7%), zien dat de dialecten van 
Maastricht en Kerkrade het beste herkend werden. Het Venrays, Roermonds en Sittards werden het 
slechts geïdentificeerd, terwijl het Venloos niet het beste, maar ook niet het slechtste herkend werd. 
Verder valt op dat de mate van herkenning uiteen kan lopen afhankelijk van de spreker. Dat is het 
duidelijkst te zien bij de twee sprekers uit Roermond. 
 
Om zo veel mogelijk te verzekeren dat de herkenning bijdraagt aan de evaluatie zijn de best 
herkende sprekers genomen voor de analyses van de evaluatieve oordelen. Dat wil uiteraard niet 
zeggen dat het niet belangrijk is om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de verschillen in 
herkenning van sprekers van eenzelfde dialect. De verschillen tussen de sprekers, ook in hun 
evaluatie, zijn meer dan interessant genoeg voor een vervolgonderzoek.  
 
Dialectwaardering  
 
Op grond van factoranalyse kon vastgesteld worden dat acht van de tien schalen konden worden 
ondergebracht in drie evaluatieve dimensies of componenten: Spreker Integriteit (eerlijk, 
betrouwbaar en beschaafd), Spreker Status (intelligent, snel en hoogopgeleid) en Dialect 
Welluidendheid (melodieus en zangerig). De overige twee schalen (ambitieus en enthousiast) vielen 
in geen van de drie categorieën. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer een spreker als eerlijk 
betiteld werd, de spreker daarnaast ook als betrouwbaar en beschaafd gezien werd. De drie 
oordelen vatten we dan samen onder de noemer van integriteit van de spreker. Wordt een spreker 
als snel, intelligent en hoogopgeleid gezien, dan wordt hem deze status toegewezen. De 
welluidendheid van de spreker gaat over hoe het dialect in de oren van de onderzoeksrespondenten 
klinkt. 
 
Hoe scoren de zes sprekers op de drie dimensies of componenten in de zes onderscheiden plaatsen? 
Figuur 3, 4 en 5 laten de oordelen over de zes sprekers van de dialecten op de drie componenten per 
onderzoeksplaats zien. De scores in de figuren zijn gestandaardiseerde scores. Het gevolg is dat de 
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66 In figuur 2 worden de resultaten voor de dialectherkenning weergegeven. De 
deelnemers werd gevraagd om de precieze plaats te noteren. 

Figuur 2 laat, naast de goede herkenning van het eigen dialect (65,7%), zien dat 
de dialecten van Maastricht en Kerkrade het beste herkend werden. Het Venrays, 
Roermonds en Sittards werden het slechtst geïdentificeerd, terwijl het Venloos 
niet het beste, maar ook niet het slechtste herkend werd. Verder valt op dat de 
mate van herkenning uiteen kan lopen afhankelijk van de spreker. Dat is het 
duidelijkst te zien bij de twee sprekers uit Roermond.

Om zo veel mogelijk te verzekeren dat de herkenning bijdraagt aan de 
evaluatie zijn de best herkende sprekers genomen voor de analyses van de evalua-
tieve oordelen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het niet belangrijk is om te 
achterhalen wat de oorzaken zijn van de verschillen in herkenning van sprekers 
van eenzelfde dialect. De verschillen tussen de sprekers, ook in hun evaluatie, zijn 
meer dan interessant genoeg voor een vervolgonderzoek. 

Dialectwaardering 

Op grond van factoranalyse kon vastgesteld worden dat acht van de tien schalen 
konden worden ondergebracht in drie evaluatieve dimensies of componenten: 
Spreker Integriteit (eerlijk, betrouwbaar en beschaafd), Spreker Status (intelli-
gent, snel en hoogopgeleid) en Dialect Welluidendheid (melodieus en zangerig). 
De overige twee schalen (ambitieus en enthousiast) vielen in geen van de drie 
categorieën. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer een spreker als eerlijk betiteld 
werd, de spreker daarnaast ook als betrouwbaar en beschaafd gezien werd. De 
drie oordelen vatten we dan samen onder de noemer van integriteit van de 
spreker. Wordt een spreker als snel, intelligent en hoogopgeleid gezien, dan wordt 
hem deze status toegewezen. De welluidendheid van de spreker gaat over hoe 
het dialect in de oren van de onderzoeksrespondenten klinkt.

Hoe scoren de zes sprekers op de drie dimensies of componenten in de zes 
onderscheiden plaatsen? Figuur 3, 4 en 5 laten de oordelen over de zes sprekers 
van de dialecten op de drie componenten per onderzoeksplaats zien. De scores 
in de figuren zijn gestandaardiseerde scores. Het gevolg is dat de scores tussen de 
componenten beter vergeleken kunnen worden. De gemiddelde score is 0. De 
dialecten rechts van de 0-as werden relatief positief beoordeeld. Links van de 0-as 
staan de relatief negatieve waarderingen. 

Figuur 3 laat zien dat voor Spreker Integriteit het eigen dialect bijna altijd het 
hoogst scoort. De onderzoeksrespondenten van Kerkrade, Maastricht, Roermond 
en Venray hebben hun eigen dialect het positiefst gewaardeerd. Het Sittards in Sittard 
moet het net afleggen tegen het Roermonds. Daarmee valt des te meer op dat het 
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Venloos in Venlo zelf het negatiefst wordt beoordeeld. In Kerkrade, Maastricht, 
Roermond en Venray wordt het Venloos zelfs nog negatiever beoordeeld. Dat 
betekent dat er overeenstemming is over de negatieve indruk die deze spreker 
wekt. Die overeenstemming blijkt ook uit de beoordeling van het Roermonds dat 
in alle plaatsen positief uit de bus komt. Die positieve beoordeling geldt ook voor 
het Maastrichts, behalve in Sittard. Deze dialecten worden dus als eerlijk, betrouw-
baar en beschaafd gezien. Het Venloos wordt het negatiefst gewaardeerd op integri-
teit, gevolgd door het Kerkraads (in vier van de 6 plaatsen). 

Figuur 4 laat zien dat voor Spreker Status de onderzoeksrespondenten minder hun 
eigen dialect bevoordelen. Het eigen dialect staat weliswaar in bijna alle gevallen 
aan de rechterkant van de as, maar haalt niet altijd de hoogste score. Opvallend is 
weer de beoordeling van het Venloos in Venlo, waar de Venlonaren wederom het 
negatiefst zijn over zichzelf. De Maastrichtenaren en Sittardenaren beoordeelden 
het eigen dialect voor status het hoogst. Ook hier valt op dat er overeenstemming 
is tussen de plaatsen. Venlo scoort in alle plaatsen het laagst, maar ook het Venrays 
wordt, behalve in Venray zelf, negatief beoordeeld. Aan de positieve kant staat het 
Maastrichts dat in vijf van de zes plaatsen (veruit) het hoogst op status scoort. Ook 
het Roermonds is altijd aan de positieve kant van de as te vinden. 

Figuur 3: Uitkomsten per onderzoeksplaats voor de component Spreker Integriteit, uitgesplitst voor de 

zes dialecten  
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scores tussen de componenten beter vergeleken kunnen worden. De gemiddelde score is 0. De 
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negatieve waarderingen.  
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Figuur 5 laat een geheel eigen patroon zien. De bevoordeling van het eigen 
dialect lijkt geheel weg te vallen, met uitzondering van Kerkrade en Maastricht. 
Het Sittards en Roermonds scoren in de eigen plaats wel positief, maar niet het 
hoogste. Het Venloos en Venrays behalen in de eigen plaats uiterst negatieve scores. 
Die negatievere scores vinden we ook bij de beoordelingen in andere plaatsen. 
Opvallend zijn het Kerkraads en Maastrichts, die beide in alle onderzoeksplaatsen 
hoog scoren, waarbij het Maastrichts gemiddeld het hoogst scoort. Wederom 
kan vastgesteld worden dat de beoordelaars in de verschillende plaatsen een 
grote mate van overeenstemming hebben over welke dialecten positief en welke 
negatief beoordeeld worden. In elk geval komen de noordelijke dialecten er 
minder positief vanaf dan de zuidelijke dialecten. 

Conclusie

Hoe verhouden zich de oordelen over de dialecten? We zien verschillende effecten. 
Allereerst kunnen we vaststellen dat het eigen dialect goed herkend wordt, wat op 
zich uiteraard geen verrassing is. Het eigen dialect hoort men dagelijks in zijn of haar 
omgeving of spreekt men zelf, vandaar dat het goed herkenbaar is. Het herkennen 
van de andere dialecten bleek een stuk lastiger. De dialecten van Zuid-Limburg, het 
Maastrichts en Kerkraads, werden daarvan nog het best herkend. Dit kan komen, 

Figuur 4: Uitkomsten per onderzoeksplaats voor de component Spreker Status, uitgesplitst voor de zes 
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omdat deze dialecten geheel eigen kenmerken hebben, zoals Van de Wijngaard 
(1999: 237) aangeeft voor het Maastrichts. Ook wil de Maastrichtenaar zich 
onderscheiden: “De Maastrichtenaar vindt in zijn dialect duidelijk het middel om 
zich te onderscheiden ten opzichte van dialectsprekers uit andere plaatsen.” (Van de 
Wijngaard 1999: 248). Daarnaast zal de bekendheid van deze dialecten een rol spelen.

Voor Spreker Integriteit is de opvallendste uitkomst dat het eigen dialect het 
hoogst scoort. Dat geldt voor Kerkrade, Maastricht, Roermond en Venray. In 
Sittard moet het Sittards het net afleggen tegen het Roermonds. Dit voldoet 
aan het beeld dat sprekers hun eigen taal het hoogst waarderen wanneer het gaat 
om eigenschappen die belangrijk zijn in de dagelijkse omgang met mensen die 
nabij zijn. Hierbij valt op dat het Venloos het slecht doet, niet alleen in Venlo zelf, 
maar ook daarbuiten. Daar is niet onmiddellijk een verklaring voor. Het kan te 
maken hebben met de stemkwaliteit of de manier van spreken van de spreker in 
kwestie, maar er is niet een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Het Roermonds en 
het Maastrichts worden buiten hun eigen omgeving het positiefst beoordeeld. 
Onze conclusie is dat dit een mengeling van dialectherkenning en de stemeigen-
schappen van de spreker is.

Bij Spreker Status vallen de oordelen duidelijk anders uit. Op de eerste plaats 
vallen de respondenten minder voor het eigen dialect, waarbij Maastricht en 
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70 Sittard een uitzondering vormen. De status van het eigen dialect kan zelfs 
negatief uitpakken, zoals in Venlo en Venray. Stemeigenschappen zullen ook hier 
weer een rol gespeeld hebben, maar het meest opmerkelijk is dat het Maastrichts 
een bijzondere plaats inneemt. Het scoort maar liefst in vijf van de zes plaatsen 
het hoogst.

De bevoordeling van het eigen dialect lijkt geheel weg te vallen bij de beoorde-
ling van Dialect Welluidendheid, met uitzondering van Kerkrade en Maastricht, 
maar dat zijn tegelijkertijd de twee dialecten die ook in de andere plaatsen het 
positiefst beoordeeld worden (Sittard is daarin wat minder uitgesproken). Het 
Maastrichts wint het dan weer van het Kerkraads (in vier van de zes plaatsen 
scoort het Maastrichts het hoogst). In elk geval verliezen de noordelijke dialecten 
het van de twee meest zuidelijke dialecten. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het Maastrichts door andere 
Limburgers het best herkend wordt en zowel op status (met enige concurrentie 
vanuit Roermond) en welluidendheid (met enige concurrentie vanuit Kerkrade) 
het positiefst scoort. Verschillende factoren kunnen hier een rol spelen. Zuidelijke 
dialecten staan wat verder af van het Standaardnederlands en worden daarom 
Limburgser gevonden. Het Maastrichts is bekender, omdat het de hoofdstad 
en de grootste stad van Limburg is, het vaker in het nieuws als cultuur- en 
machtscentrum is, en er ook nog eens veel Maastrichtenaren (inter)nationaal 
bekend zijn, met André Rieu voorop. Dit zijn factoren die de moeite waard zijn 
om verder te onderzoeken, met meer sprekers en meer dialecten, maar het laat 
onverlet dat Maastricht er gemiddeld positief uitspringt, terwijl de verhoudingen 
voor de andere dialecten minder duidelijk liggen. Wellicht is er nog een noord-
zuidverdeling, ten gunste van de zuidelijke dialecten.

Een verklaring voor de positieve beoordeling van het Maastrichts is dat de 
Limburgers het Maastrichts als een soort uithangbord van Limburg zien, ondanks 
dat eigenschappen van opschepperij en arrogantie eigenschappen zijn die ook 
met de Sjengen verbonden worden. Het chauvinisme voor het eigen dialect 
wint het echter niet van de waardering van het dialect van de Sjengen. Blijkbaar 
functioneert het Maastrichts als aantrekkelijk referentie- en herkenningspunt. 
In weerwil van alle intra-Limburgse tegenstellingen wordt het Maastrichts als 
het meest herkenbare, het meest typische, maar ook het “mooiste” Limburgs 
beschouwd. Het feit dat het Maastrichts – in weerwil van alle negatieve stereo-
typering – die rol toebedeeld krijgt, suggereert dat de respondenten in dit 
onderzoek misschien als Limburgers geoordeeld hebben, eerder dan als ingeze-
tenen van de onderzochte lokaliteiten. 

De Raod veur ’t Limburgs staat nadrukkelijk voor een heterogeniteitsopvat-
ting, zoals in de inleiding is aangegeven. Alle dialecten zijn gelijkwaardig. De 
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71onderzoeksresultaten laten zien dat de dialecten niet daadwerkelijk gelijk zijn 
of gelijk gevonden worden. Talen en dialecten zijn verbonden met identiteit en 
ingebed in sociale praktijken en persoonlijke contexten. De hogere waardering 
van het eigen dialect voor integriteit past in het beeld van de Raod, maar hoe 
zit het met de hogere waardering van het Maastrichts op status en welluidend-
heid door Limburgers van buiten Maastricht? Staat die op gespannen voet met 
de heterogeniteitsopvatting? 

Het onderzoek laat een grote overeenstemming in de resultaten en dus de 
meningen van de Limburgers over de Limburgse dialecten zien. De conclusie zou 
kunnen zijn dat dit gevolgen heeft voor de standaardisering van het Limburgs. 
Zou de positieve beoordeling van het Maastrichts de weg vrij kunnen maken 
voor een Algemeen Beschaafd Limburgs, wellicht niet gesproken, maar in elk 
geval geschreven? Grondelaers et al. (2011: 207) stellen in het kader van hun 
onderzoek naar het Standaardnederlands en haar accenten vast dat: 

“[…] a language has retained its standard language ideal when there is broad 
consensus among the standard language community members that one 
variety is more prestigious, more appropriate for formal interaction, and 
more beautiful than others.”

Uniforme evaluaties en percepties dragen bij tot het gevoel van een gedeelde 
gemeenschap en een gedeelde taal, de Limburgse streektaal, dat is duidelijk. 
In het onderzoek dat we hier gepresenteerd hebben, zijn de sprekers en hun 
dialecten relatief gewogen ten opzichte van elkaar en in dit kader is het van belang 
te benadrukken dat een minder positief oordeel nog niet het afwijzen van de 
niet-Maastrichtse dialecten inhoudt. Ook in het Limburgse taallandschap ontstaan 
hiërarchieën, in dit geval een gedeelde sociale taalhiërarchie met het Maastrichts 
aan de top, maar die leiden niet tot de vervanging van lokale dialecten door een 
dialect van hogere orde, gedirigeerd vanuit Maastricht. Zo liggen de taalverhou-
dingen in Limburg niet. Kenmerkend voor het Limburgs is de diversiteit, maar 
blijkbaar kunnen de perceptuele consequenties van die diversiteit soms geneutrali-
seerd worden door een regionale in plaats van een lokale attitude in de beoordelaar. 
Een volgend onderzoek zou zich daar specifiek op moeten richten, al is het maar 
om het lokale van het regionale perspectief te scheiden. Bij een nieuw onderzoek 
zou het met name interessant kunnen zijn om met verschillende interviewers te 
werken die moedertaalsprekers zijn van elk van de onderzochte dialecten. Er zouden 
dan wel eens heel andere resultaten uit de bus kunnen komen. Een mogelijke 
oorzaak voor de hier gevonden “schaalvergroting” (het opschalen naar een globaler 
regionaal perspectief) is namelijk de discrepantie tussen de onderzochte dialecten 
en het eigen dialect van de eerste auteur waarin alle enquêtes afgenomen werden. 
Het is niet ondenkbaar dat een interviewer die zich door hetzelfde dialect als een 
lid van de onderzochte gemeenschap manifesteert juist ook lokale evaluaties oogst. 
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Bijlagen

Bijlage 1: De speech stimuli

Dialect Zinnen

1 Ze heeft haar mooie schoenen aangedaan en gaat vanavond uit.

Buchten Zie haet häör sjoon sjeun aangedaon en geit vanaovend d’r op oet.

Venrays Zeej het ur mojje schoen ángedaon en göt vanaovend uut.

Venloos Ze haet ur mooie schoon aangedaon en geit vanaovend oet.

Roermonds Ze haet de sjoonste sjoon aangedaon en geit vanaovend oet.

Ze haet häör bèste sjoon aangedaon en geit vanaovend oet.

Sittards Ze haet häör sjoon sjoon aangedaon en geit vanaovend oet.

Ze haet häör sjoon sjoon aangedaon en geit vanaovend op sjtap. 

Maastrichts Zie heet häör sjoen sjeun aangedaon en gaet vanaovend oet.

Kerkraads ’t Deet zich de jouw sjong aa en jeet dizzen aovend eroezer.

Zie hat ziech de sjun sjong aajedoa en ’t jeet dizzen aovend op sjtap.

2 ‘Lieve schat, ik zou je graag een kusje geven’, zei hij haar.

Buchten ‘Leve sjat, ich zou dich gaer ’n kusje gaeve’, zei ’r taege häör.

Venrays ‘Lieve snoebel, ik zuj òw gaer ’n muleke gaeve’, zeej heej ur.

‘Lieve schat, ik zòw òw gaer ’n muleke gaeve’, zeej heej eur.

Venloos ‘Leve schat, ik zou dich gaer ’n kusje gaeve’, zei hae eur.

‘Leve schat, ik zal dich gaer ’n kusje gaeve’, zei hae eur.

Roermonds ‘Leve sjat, ich zou dich gaer e kusje gaeve’, zei d’r taege häör.

‘Leve sjat, ich zou dich gaer e kusje gaeve’, zag t’r taege häör.

Sittards ‘Leive sjat, ich zou gaer ’n muulke aan dich gaeve’.

‘Leive sjat, ich zou dich gaer ’n muulke gaeve’, zag hae häör.

Maastrichts ‘Leve sjat, iech zou diech gere e puneke geve’, zag heer häör.

Kerkraads ‘Leef kink, iech jef diech jeer e kuus-je’, zaat hae an ’m.

‘Leve sjats, iech zou diech jeer e muultje wille jeëve’, zaat hae teëge häör.

3 Van al die appels vind ik dat kleine appeltje het lekkerst.

Buchten Van al die eppel vènj ich dat kleinste eppelke ’t lekkesj. 

Venrays Van al die áppel viend ik dat klaen eppelke ’t lekkerst.

Van al die appels viend ik dat kleine eppelke ’t lekkerst.

Venloos Van al die appels vind ik dat klein eppelke ’t lekkers.

Van al die appels vind ik dat kleine eppelke ’t lekkerst.
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74 Roermonds Van al die appels vinj ich det klein eppelke het lekkerst.

Van al die appels vinj ich det kleintje ’t lekkerste.

Sittards Van al die eppel vènj ich dat klein eppelke ’t lekkesjte.

Van al die eppel vènj ich dat kleine eppelke ’t lekkesjte.

Maastrichts Vaan al die appele vin iech dat klein eppelke ’t lekkers.

Vaan al die appels vin iech dat klein eppelke ’t lekkerst.

Kerkraads Van deë hoof ving iech dat kling eppelsje ’t lekkesj.

Va al die eppel ving iech dat klingste eppeltje ’t allerlekkerst.

4 Haar vingers zaten nog vol appelstroop.

Buchten Äör vingers zaote nog vol appelsjtroop.

Venrays Ur vingers zate nog vol kruut.

Venloos Eur vingers zote nog vol kroet.

Zeej hat de vingers vol met kroet.

Roermonds Häör vingers zote nog vol kruudje.

Häör vingers zate nog vol appelkruudje.

Sittards Häör vingesj zitte nog vol sjroop.

Häör vingesj zaote nog vol appelsjroop.

Maastrichts Häör vinger zaote nog vol sjroep.

Häör vingers zaote nog vol appelsjroep.

Kerkraads ’t Hauw de vingere nog vol zeem, wah?

Häör vingere zose nog vol mit zeem.

5 Toen hij naar school ging, had hij een handvol knikkers in zijn 
zakdoek geknoopt.

Buchten Toen ’r nao sjool ging, haj ’r ’n handjvol knikkers in ziene zakdook geknup.

Venrays Toen heej nor schól goong, haaj heej ’n háffel bikkels in zienen tesnuzzik geknöpt.

Toen heej nor schól ging, haaj heej ’n háffel bikkels in ziene zákdoek geknöpt.

Venloos Toen hae nao schoeël ging, had hae ’n handvol knikkers in ziene zakdook 
geknuipt.

Toen hae nao schoeël ging, had hae ’n handvol knikkers in ziene zakdook 
geknupt.

Roermonds Toen ’r nao sjool ging, had ’r ’n handjvol knikkers in ziene zakdook geknuip.

Toen hae nao sjool ging, haaj d’r ’n handjvol kölse in ziene zakdook geknuip.

Sittards Wie ’r nao sjool ging, haw hae ’n handjvol knikkesj in zien zakdook geknuip.

Wie hae nao sjool ging, haw hae ’n handjvol mejsje in ziene zakdook geknuip.

Maastrichts Wie heer nao sjaol ging, had heer ’n handvol huive in ziene zakdook geknöp.
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75Toen heer nao sjaol ging, had heer ’n handvol huive in ziene zakdook geknöp.

Kerkraads Wie heë noa ’n sjoeël jong, hauw heë ’ne hoof frenke in d’r sjnoefplak jeknupt, 
wah?

Wie heë noa sjoeël jong, doa hauw ’r ’n janse haffel knikkere in ziene 
tàèsjedóch jekneuft.

6 Op tafel stond een bord vol bloedworst en een beetje balkenbrij.

Buchten Op taofel sjtóng ’n bord vol bloedwórs en ’n bietje balkebrij.

Venrays Òp toffel stoond ’nen telder vol bloedwaorst en ’n bitje bri-j.

Òp toffel stoond ’n bord vol bloedwaorst en ’n bitje balkenbrij.

Venloos En op taofel stónd ’n bord vol met bloodwórs en ’n bietje balkenbrij.

Op taofel stónd ’n bord met bloodwórs en ’n bietje kerboet.

Roermonds Op taofel sjtóng ’n bord vol bloodwórs en ’n klein bietje balkebrie.

Oppe taofel sjting ’ne tejjer mit bloodwórs en e bietje balkebriej.

Sittards Op taofel sjteit ’ne tejjer vol bloudwoosj en ’n bietje bloud.

Op taofel sjtóng ’n bord vol bloud en ’n bietje balkebrie.

Maastrichts Op taofel stoond ’n teleur vol bloodweurs en e bitteke balkebrij.

Kerkraads Oppen dusj sjtóng ’ne teller vol poetes en sjwatse frens.

Op d’r dusj sjting ’ne teller vol mit poetes en e bis-je balkebrij.

Bijlage 2: De blaasorkesten die hun medewerking aan het onderzoek hebben 
verleend

Koninklijke Harmonie Euterpe Venray, Harmonie Sempre Avanti Tegelen, 
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Tegelen, Brass Band Merum, Fanfare Onze 
Lieve Vrouw in ’t Zand Roermond, Fanfare St. Caecilia Broeksittard-Sittard, 
Fanfare St. Jan Leijenbroek-Sittard, Koninklijke Harmonie Heer-Maastricht, 
Maastrichtse Verkennersband en Koninklijke Harmonie St. Philomena 
Chevremont-Kerkrade.
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77HOe staat Het VeNLOOs eR 
tegeNWOORDIg VOOR?

Anne Hovens en Roeland van Hout

De dialecten in Limburg zijn vitaal en ze tekenen 
zich daarin scherp af van de dialecten in andere delen 
van Nederland. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de 
dialecten en hun functies niet zouden veranderen. 
Winand Roukens1 stelde al in 1947 dat de Limburgse 
dialecten vernederlandsen. Het oude Limburgse 
dialectwoord voor ‘gang’ was ‘aere’, het nieuwe woord 
is ‘gank’. Meer recent is deze verandering richting het 
Nederlands uitgebreid gedocumenteerd, bijvoorbeeld 
door Pierre Bakkes2 en Frens Bakker.3 Bakker, spreker 
van het Venloos dialect, stelt vast dat ‘zijn’ generatie, maar 
vooral de nog jongere generaties, veel dialectwoorden 
vervangen. Zo is het Venlose woord voor ‘sneeuw’ niet 
meer ‘snieë’, maar ‘snieëw’ en het woord voor ham is  
nu meestal, jawel,  het Nederlandse ‘ham’, als vervanging 
voor het oude ‘schink’.4 

Onderzoek naar de vitaliteit van het Venloos moet evenwel niet alleen in de 
context staan van de dialectkenmerken die verdwijnen (de veranderingen in het 
dialect zelf), maar ook in de context van het gebruik van het Venloos (wanneer 
wordt er dialect gesproken, in welke communicatieve situaties?) en van wat 
Venlonaren vinden van hun eigen dialect (positief of negatief, de dialectattitude). 
Dat leidt tot drie onderzoeksvragen: 

1. Hoe vaak wordt het Venloos dialect tegenwoordig nog gebruikt en in
  welke gebruiksdomeinen?
2. Hoe staan de Venlonaren tegenover hun eigen dialect? Is hun attitude
  negatief of positief?
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78 3. Hoe staat het met het gebruik van typische Venlose dialectkenmerken?
  Verandert het dialect onder de druk van het Nederlands?

Deze vragen willen we beantwoorden door jongere sprekers van het Venloos te 
vergelijken met oudere dialectsprekers.

 

methode van onderzoek en de onderzoekshypotheses

Om te achterhalen hoe het dialect er voorstaat moeten vooral jongeren 
onderzocht worden, jongeren die het dialect van Venlo spreken. Tot het Venloos 
is ook het Blericks en Hout-Blericks gerekend, omdat deze dialecten niet tot 
nauwelijks verschillen van het Venloos. Om na te gaan of hun dialectkennis, 
dialectgebruik en dialectattitude ook echt verschillen van die van volwassenen, 
zijn er ook Venloos sprekende volwassenen in het onderzoek betrokken.  

We konden voor de afname van de vragenlijsten terecht bij het Valuascol-
lege in Venlo. We kregen toestemming om de vragenlijsten af te nemen tijdens 
de lessen. Er was zowel een vragenlijst voor dialectsprekers als voor niet-dialect-
sprekers (de leerlingen mochten dat zelf aangeven). De vragenlijsten zijn door 
125 jongeren ingevuld, waarvan er 54 niet uit Venlo, Blerick of Hout-Blerick 
kwamen en vijf minder dan vijf jaar in Venlo woonachtig waren. Van de overge-
bleven jongeren waren er 43 die dialect spraken (65%) en 23 niet (35%). Van die 
23 rapporteerden er 19 dat hun ouders nooit Venloos tegen elkaar spraken, wat er 
op lijkt te wijzen dat veel van deze ouders van buiten Venlo komen. We richten 
ons in deze bijdrage op de Venlonaren die Venloos spreken, een groep die ook bij 
de jongeren nog duidelijk in de meerderheid is, ondanks migratie en ondanks, 
vanuit dialectperspectief gezien, gemengde huwelijken. De betrokken jongeren 
hadden uiteenlopende opleidingsniveaus (VMBO, HAVO, VWO). Onder het 
Venloos vallen het Venloos zelf, het Blericks en het Hout-Blericks. 

Volwassenen werden benaderd op een zaterdag in de bibliotheek van Venlo, 
waar 32 participanten gevonden zijn. Ook zijn jongeren en volwassenen 
benaderd via Facebook, hetgeen 18 reacties opleverde. Alleen de dialectsprekers 
van het Venloos zijn in de analyses opgenomen. De verdere criteria voor deze 
participanten waren dat ze niet alleen in Venlo (of Blerick dan wel Hout-Blerick) 
woonden, maar ook dat ze daar minstens 15 jaar hadden gewoond en niet in het 
buitenland. Deze criteria waren van belang om zeker te weten dat de partici-
panten het dialect goed kenden, en om zeker te weten dat er geen langdurig 
contact was geweest met een andere taal. In totaal voldeden 31 volwassenen aan 
deze criteria.  Participanten tot 25 jaar worden als jongere gezien, participanten 
vanaf 25 jaar worden als volwassene gezien. 

Bij het onderwerp dialectgebruik is de participanten gevraagd of en hoe vaak 
ze in bepaalde situaties (hierna ‘domeinen’ genoemd) dialect spreken. Deze 
domeinen lopen van informeel, zoals het al dan niet dialect spreken met ouders 



en partner, tot formeel, zoals het al dan niet dialect spreken met vreemden en 
met de baas. Ook is de participanten gevraagd of en hoe vaak ze op sociale 
media dialect gebruiken, zoals op Facebook en Twitter, maar ook hoe vaak ze 
dialect gebruiken wanneer ze mailen of sms’en/whatsappen. De hypotheses zijn 
als volgt:

1. Er wordt meer dialect gesproken in informele domeinen dan in formele
  domeinen.
2. Jongeren gebruiken minder dialect dan volwassenen, vooral in de meer
  formele domeinen.
3. Jongeren gebruiken op sociale media, in mails en in sms-/whatsapp-
  berichten minder dialect dan volwassenen.

Bij het onderwerp dialectattitude is de participanten gevraagd om hun mening te 
geven over een aantal stellingen. De participanten hebben voor tien stellingen 
ingevuld in hoeverre ze het er mee eens zijn. Het antwoord kan verschillen 
van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’, op een vijf-puntsschaal. Er zijn zowel 
stellingen die voor het Venloos pleiten, zoals de stelling ‘Het Venloos is mooier 
dan het Standaardnederlands’, als stellingen die voor het Nederlands pleiten, 
zoals de stelling ‘Het Standaardnederlands klinkt intelligenter dan het Venloos’. 
Gezien de toenemende invloed van het Nederlands is de volgende hypothese 
geformuleerd:

4. Volwassenen staan positiever tegenover het Venloos dan jongeren.
Voor het onderwerp veranderingen in het dialect moesten de participanten telkens 
een keuze maken uit twee dialectvarianten die te horen waren als geluidsfrag-
menten. Elk geluidsfragment bestond uit een oud-Venlose variant van een woord, 
zoals ‘aek’, en een nieuw-Venlose variant, zoals ‘azien’ (= azijn). De participanten 
is gevraagd aan te geven welke van de twee varianten ze zelf het vaakst gebruiken. 
De hypothese is als volgt:

5. Jongeren gebruiken steeds meer nieuw-Venlose dialectvarianten, die op
  het Nederlands gebaseerd zijn, ten koste van oud-Venlose vormen. 

 
Resultaten

In figuur 1 staan de resultaten van het onderzoek naar dialectgebruik. De score 
5 betekent altijd het gebruik van dialect. De score 1 betekent nooit. Hierin 
staan zowel de resultaten van de jongeren als van de volwassenen. De resultaten 
zijn verdeeld naar formaliteit: links staat het meest informele, rechts het meest 
formele domein. Het dialectgebruik is hoog, boven de 4, met uitzondering van 
dialectgebruik met vreemden. In de huiselijke kring is het gebruik zeer hoog, 
zowel voor jongeren als ouderen.

 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

79



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

80

Uit de resultaten bleek dat het dialectgebruik tussen de domeinen significant 
verschilt, maar het dialectgebruik tussen de leeftijden bleek niet significant te 
verschillen. Formaliteit van de situatie speelt een rol, maar jongeren en ouderen 
gebruiken het dialect in de onderzochte gebruiksdomeinen even vaak. Het 
dialectgebruik bij de dialectsprekers, jong en oud, is hoog.

Volwassenen hebben meer vragen ingevuld bij dit onderwerp dan jongeren. 
Zo kregen volwassenen ook vragen over het dialectgebruik met bijvoorbeeld 
kinderen, baas en collega’s. Uit figuur 2 blijkt dat de resultaten hetzelfde blijven, 
ook met meerdere domeinen: hoe formeler het domein, hoe minder dialect er 
wordt gebruikt. Een opvallende uitkomst is vooral het dialectgebruik met de 
eigen kinderen. De verwachting is dat we hier een lagere score zouden vinden. Uit 
verschillende andere onderzoeken (zoals bijvoorbeeld Belemans5 en Giesbers6) 
blijkt namelijk dat het dialectgebruik met kinderen vaak laag is vergeleken met 
de andere domeinen. Opvallend genoeg vonden we in Venlo juist een erg hoge 
score van dialectgebruik met kinderen, namelijk 4,5 op een schaal van 1 tot 5. 

De sociale media laten een ander beeld zien wat betreft de twee leeftijds-
groepen. Jongeren  zijn uiteraard actiever op de sociale media, maar ze gebruiken 
ook beduidend meer dialect. De resultaten staan in figuur 3, voor de partici-
panten die aangaven het betreffende medium te gebruiken. De score 1 betekent 
altijd Nederlands, de score 3 altijd Venloos, terwijl de 2 voor een mengeling staat.

 

Figuur 1: Dialectgebruik van Venloos sprekende jongeren en Venloos sprekende ouderen in acht verschil-
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In de vier betrokken moderne communicatiemedia gaat het steeds om schrif-
telijke communicatie. Niettemin zijn de scores bij mailen en sms’en/whatsappen 
bijzonder hoog. De Venlose volwassenen blijven duidelijk achter. Het is opmerke-
lijk dat de jongeren niet alleen meer dialect gebruiken, maar ook de omvang van 
het dialectgebruik door jongeren is zeer opvallend te noemen. Het is meer regel 
dan uitzondering. 

Figuur 2: Dialectgebruik van Venloos sprekende volwassenen in twaalf verschillende domeinen

Figuur 3: Dialectgebruik van Venloos sprekende jongeren en volwassenen in vier media 
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De sociale media laten een ander beeld zien wat betreft de twee leeftijdsgroepen. Jongeren  
zijn uiteraard actiever op de sociale media, maar ze gebruiken ook beduidend meer dialect. 
De resultaten staan in figuur 3, voor de participanten die aangaven het betreffende medium 
te gebruiken. De score 1 betekent altijd Nederlands, de score 3 altijd Venloos, terwijl de 2 
voor een mengeling staat. 
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82 In figuur 4 staan de resultaten voor dialectattitude. De blauwe lijn geeft de 
antwoorden van de jongeren aan, de rode lijn die van de volwassenen. Beide 
groepen blijken overeenkomstige antwoorden te geven. Dit blijkt ook uit de 
statistiek: leeftijd blijkt geen significant verschil te geven. Dit betekent dat de 
hypothese die we hadden, dat volwassenen positiever staan tegenover het Venloos 
dan jongeren, moeten verwerpen. Jongeren staan even positief tegenover het 
Venloos. 

  

Figuur 4: Antwoorden van dialectsprekende jongeren en ouderen op attitudevragen
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In figuur 4 staan de resultaten voor dialectattitude. De blauwe lijn geeft de antwoorden van 
de jongeren aan, de rode lijn die van de volwassenen. Beide groepen blijken 
overeenkomstige antwoorden te geven. Dit blijkt ook uit de statistiek: leeftijd blijkt geen 
significant verschil te geven. Dit betekent dat de hypothese die we hadden dat volwassenen 
positiever staan tegenover het Venloos dan jongeren moeten verwerpen. Jongeren staan 
even positief tegenover het Venloos.  

  

Figuur 4: Antwoorden van dialectsprekende jongeren en ouderen op attitudevragen 

 

Opvallend in figuur 4 is dat beide groepen consequent zeer positieve antwoorden geven ten 
gunste van het Venloos. De eigen taal wordt in alle opzichten gunstig beoordeeld. Het 
Standaardnederlands wordt in intelligent klinken op gelijke voet gezet met het Venloos. De 
twee negatief geformuleerde stellingen worden afgewezen. Er is geen vorm van schaamte 
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83Opvallend in figuur 4 is dat beide groepen consequent zeer positieve 
antwoorden geven ten gunste van het Venloos. De eigen taal wordt in alle 
opzichten gunstig beoordeeld. Het Standaardnederlands wordt in intelligent 
klinken op gelijke voet gezet met het Venloos. De twee negatief geformuleerde 
stellingen worden afgewezen. Er is geen vorm van schaamte voor het Venloos. 
Het Venloos is ook een taal die aan de komende generaties moet worden doorge-
geven. De conclusie luidt dat de dialectsprekers van jong tot oud vierkant staan 
voor hun dialect. De uitkomsten steunen de gedachte dat het Venloos stevig en 
vitaal in de samenleving staat en een wezenlijk en soms zelfs dominant bestand-
deel vormt in de dagelijkse communicatie.

In tabel 1 gaat het om de kenmerken van het Venlose dialect. De druk van het 
Nederlands leidt tot meer dialectvarianten die op het Nederlands zijn gebaseerd. 
Dat gaat dan ten koste van oud-Venlose vormen. De tabel geeft van 10 vormen 
de oud-Venlose en nieuw-Venlose vorm. Helaas hebben weinig ouderen, slechts 
7, dit deel van het onderzoek ingevuld, omdat dat hen te veel tijd bleek te 
kosten. De resultaten zijn niettemin duidelijk, want in negen van de tien gevallen 
rapporteren ouderen het vaakst de oud-Venlose vorm te gebruiken. Opvallend is 
de keuze van de vorm van het adjectief bij tafel. Hier is geen verklaring voor. Een 
omvangrijker onderzoek zou moeten uitwijzen op welke wijze en in welke mate 
de adjectiefflexie van het Venloos aan het Nederlands wordt aangepast. Uiteraard 
zou het ook prachtig zijn als spontane taaldata verzameld zouden kunnen worden. 
Bij dit onderzoek gaat het om gerapporteerd taalgedrag en het is niet zeker dat 
onze participanten hun taalgedrag volledig correct kunnen rapporteren. 

 

Tabel 1: Antwoorden van dialectsprekers, jong versus oud, op vragen welke woorden ze gebruiken.  

Percentages zijn afgerond. OV = oud of oorspronkelijk Venloos, NV = nieuw Venloos, door invloed van 

het Nederlands 

Woorden Jong Volwassen

Snieë (OV) 4    (10,8%) 3    (42,9%)

Snieëw (NV) 26  (70,3%) 4    (57,1%)

Beide even vaak 7    (18,9%) 0    (0,0%)

Aek (OV) 16    (47,1%) 6    (85,7%)

Azien (NV) 13    (38,2%) 1    (14,3%)

Beide even vaak 5      (14,7%) 0    (0,0%)

Dök (OV) 18    (50,0%) 7    (100,0%)

Vaak (NV) 12    (33,3%) 0    (0,0%)

Beide even vaak 6      (16,7%) 0    (0,0%) 
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Louk (OV) 22    (62,9%) 6     (85,7%)

Ui (NV) 12    (34,3%) 1     (14,3%)

Beide even vaak 1      (2,9%) 0     (0,0%)

Schink (OV) 11    (30,6%) 6     (85,7%)

Ham (NV) 22    (61,1%) 1     (14,3%)

Beide even vaak 3      (8,3%) 0     (0,0%)

Telder (OV) 23    (62,2%) 5     (71,4%)

Bord (NV) 9      (24,3%) 2     (28,6%)

Beide even vaak 5      (13,5%) 0     (0,0%)

Schrieëve (OV) 4      (11,1%) 1     (14,3%)

Schrieëwe (NV) 31    (86,1%) 6     (85,7%)

Beide even vaak 1      (2,8%) 0     (0,0%)

Verket (OV) 13    (35,1%) 6     (85,7%)

Vork (NV) 21    (56,8%) 1     (14,3%)

Beide even vaak 3      (8,1%) 0     (0,0%)

Miene man (OV) 10    (30,3%) 5      (71,4%)

Mien man (NV) 20    (60,6%) 2      (28,6%) 

Beide even vaak 3      (9,1%) 0      (0,0%)

De niej taofel (OV) 33    (94,3%) 5      (71,4%)

De nieje taofel (NV) 1      (2,9%) 2      (28,6%)

Beide even vaak 1      (2,9%) 0      (0,0%)

In figuur 5 zijn de resultaten van het onderzoek naar de keuze tussen de oude 
en nieuwe vormen samengevat. Per persoon is een gemiddelde berekend over 
alle 10 paren van tabel 1, met de score 1 voor een oud-Venlose vorm, een score 
2 voor een nieuw-Venlose vorm, en een score van 1.5 indien beide vormen 
even vaak gebruikt werden. Het blijkt dat er een statistisch significant verschil 
optreedt tussen de jongeren en de ouderen. Dit betekent dat Venlose jongeren 
andere Venlose vormen gebruiken dan Venlose ouderen. De Venlose volwassenen 
gebruiken nog vaak de oud-Venlose varianten (het gemiddelde is 1,2), terwijl 



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

85

Venlose jongeren vaker de nieuw-Venlose varianten gebruiken (het gemiddelde 
is 1,6). Hypothese 5, die stelt dat jongeren steeds meer dialectvarianten gebruiken 
die op het Nederlands gebaseerd zijn, wordt hiermee ondersteund. 

 
 

Conclusies

Hoe staat het Venloos er tegenwoordig voor? We kunnen aan de hand van de 
resultaten de conclusies trekken dat het dialect volop in het Venlose leven staat. 
Het wordt veelvuldig gebruikt in de dagelijkse communicatie, door jongere en 
oudere dialectsprekers, die ook nog eens bijzonder positief oordelen over hun 
dialect. 

De eerste hypothese betrof het gebruik van het dialect in een reeks gebruiks-
domeinen. Het Venloos wordt zeer vaak gebruikt, in veel domeinen. In formele 
domeinen en in communicatie met buitenstaanders ligt het dialectgebruik lager. 
Daarmee ondersteunen de onderzoeksresultaten zonneklaar de eerste hypothese. 
Er wordt meer dialect gesproken in informele domeinen dan in formele 
domeinen. De tweede hypothese moet duidelijk worden verworpen. Jongeren 
gebruiken niet minder dialect dan volwassenen, ook niet in de meer formele 
domeinen. Er is geen verschil tussen jong en oud. 

Hoe zit het met de derde hypothese, waarin gesteld wordt dat jongeren minder 
dialect gebruiken in de moderne communicatiemiddelen, zoals de sociale media, 

Figuur 5: Het gemiddelde antwoord van dialectsprekende jongeren en ouderen op de vraag naar hun 

gebruik van oud-Venlose en nieuw-Venlose vormen; 1 is altijd de oud-Venlose vorm, 2 is altijd de 

nieuw-Venlose vorm

In figuur 5 zijn de resultaten van het onderzoek naar de keuze tussen de oude en nieuwe 
vormen samengevat. Per persoon is een gemiddelde berekend over alle 10 paren van tabel 
1, met de score 1 voor een oud-Venlose vorm, een score 2 voor een nieuw-Venlose vorm, en 
een score van 1.5 indien beide vormen even vaak gebruikt werden. Het blijkt dat er een 
statistisch significant verschil optreedt tussen de jongeren en de ouderen. Dit betekent dat 
Venlose jongeren andere Venlose vormen gebruiken dan Venlose ouderen. De Venlose 
volwassenen gebruiken nog vaak de oud-Venlose varianten (het gemiddelde is 1,2), terwijl 
Venlose jongeren vaker de nieuw-Venlose varianten gebruiken (het gemiddelde is 1,6). 
Hypothese 5, die stelt dat jongeren steeds meer dialectvarianten gebruiken die op het 
Nederlands gebaseerd zijn, wordt hiermee ondersteund.  

 

Figuur 4: Het gemiddelde antwoord van dialectsprekende jongeren en ouderen op de vraag naar hun 
gebruik van oud-Venlose en nieuw-Venlose vormen; 1 is altijd de oud-Venlose vorm, 2 is altijd de 
nieuw-Venlose vorm  
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86 mail en sms/whatsapp? Het tegendeel bleek het geval te zijn, want het zijn juist 
de jongeren die hier het voortouw nemen. De uitkomsten komen overeen met 
die van Van de Velde e.a.7. Zij onderzochten ook het dialectgebruik in Limburg 
als geheel bij chatten, mailen en sms’en. Zij constateren allereerst dat het dialect-
gebruik in de moderne communicatiemedia in feite lastig is:

Wanneer mensen in die domeinen voor het dialect kiezen, maken ze het zich 
namelijk extra moeilijk: ze moeten bij het spellen van de woorden een bijzondere 
inspanning doen om hun eigen dialect op de een of andere manier op te schrijven. 
(Van de Velde e.a., 2007:64)

Uit hun onderzoek bleek dat een deel van de Limburgers die extra moeite ook 
neemt: 35.3% van de respondenten gaf aan dat ze hun e-mails of sms’jes in het 
dialect schrijven. Jonge dialectsprekers hebben hier hogere scores (56.1%) dan 
oudere dialectsprekers (25.8%), die minder gebruik maken van chat, e-mail en 
sms. De cijfers voor jongeren in Venlo blijken nog hoger te liggen. Er wordt actief 
en nadrukkelijk van dialect gebruik gemaakt. De jongeren zijn gewend om het 
dialect ook schriftelijk te gebruiken.

Hoe staan de Venlose dialectsprekers tegenover hun eigen dialect? Uit de 
resultaten blijkt dat zowel jongere en oudere dialectsprekers vergelijkbare en zeer 
positieve antwoorden geven op de vragen naar hun attitude ten opzichte van het 
Venloos. Daarmee kan de vierde hypothese, dat ouderen positiever zouden zijn, 
verworpen worden.

Het onderzoek naar oud- en nieuw-Venlose varianten leverde wel een verschil 
op tussen de jongeren en de ouderen. De vijfde hypothese, dat jongeren meer 
nieuw-Venlose vormen gebruiken, wordt door de uitkomsten van het onderzoek 
gesteund. Dat is interessant, maar om meerdere redenen dient wel onderzocht te 
worden hoe ingrijpend de Nederlandse invloed is en in welke mate dat leidt tot 
een omvangrijker en vervlakkend regiolect rondom Venlo. De beperkingen van 
het huidige onderzoek zijn duidelijk. Op de eerste plaats hebben slechts weinig 
ouderen de betreffende vragenlijst ingevuld. Op de tweede plaats gaat het om 
gerapporteerd taalgedrag, naast het gerapporteerde taalgebruik over het gebruik 
van dialect. Op de derde plaats zou een beter overzicht verkregen moeten worden 
van de aspecten in het Venloos dialect die aan het verschuiven zijn. Dat vormt 
een apart onderzoek, maar het is zeker de moeite waard het uit te voeren.

De vitaliteit van het Venloos staat buiten kijf. Limburg scoort hoog in dialect-
gebruik, zeker in vergelijking met andere gebieden in Nederland. Opmerke-
lijk is het actieve dialectgebruik in de moderne communicatiemedia. Zelfs in 
Europees perspectief tekent Limburg zich af als een uitzonderlijk taalgebied door 
het veelvuldig gebruik van het dialect in de dagelijkse communicatie. Het is 
wenselijk om nader te onderzoeken hoe niet-dialectsprekers hier tegenover staan, 
vooral ook die mensen die van buiten in Venlo zijn komen wonen, inclusief de 
immigranten uit andere landen. 

Het zou prachtig zijn als in een vervolgonderzoek ook ingegaan zou kunnen 
worden op de positie die het dialect zich in de bredere Venlose gemeenschap 
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87heeft weten te verwerven, aangevuld door observaties over hoe het dialect in 
de dagelijkse praktijk functioneert. Dat kan dan meteen inzicht opleveren over 
de wijze waarop en de intensiteit waarmee de Venlonaar aan het dialect gehecht 
is. Welke waarde vertegenwoordigt het dialect? Herkenbaarheid en authentici-
teit? Veiligheid en eigenheid? Identiteit en meerwaarde in een globaliserende 
wereld? Vaak wordt er gesproken van de ideologie van standaardtaal, die gesteund 
en vertegenwoordigd wordt door officiële instituties en door de ontwikkeling 
van normen en waarden. De standaardaal staat nadrukkelijk in competitie met 
de dialecten. Wat zijn de wapens van het dialect? Wat zijn de waarden die het 
dialect vertegenwoordigt en past dat in een soort van ideologisch netwerk van 
samenhangende concepten en opvattingen? De vragen zijn er. 

Noten

1  Roukens, W. (1947), De taal der Limburgers, als Spiegel van Volk, geschiedenis
  en cultuur. Nijmegen: Uitgeverij de Koepel.
2  Bakkes, P. (2002), Venloos, Roermonds en Sittards. In: Taal in stad en land. 
  Den Haag: Sdu uitgevers.
3  Bakker, F. (zonder jaar), Het veranderende Venloos. Publicatie onbekend
4  Voor meer informatie over het regiolect, zie: Hoppenbrouwers, C. (1990), 
  Het regiolect, van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Dick Coutinho.
5  Belemans, R. (2002), Eindrapport over de Limburg-enquête. z.p.: Raod veur ’t
   Limburgs/Bureau Streektaal Nederlands-Limburg.
6  Giesbers, C. (2008), Dialecten op de grens van twee talen. Een dialectologisch
  en sociolinguistisch onderzoek in het Kleverlands dialectgebied. Groesbeek:
  Uitgeverij Reijngoudt.
7  Velde, H. van de, Wijngaard, T. van de, Schrier, M., Swanenberg, J. en Tier, 
  V. de (2007), Limburgs kalle, wie sjteit ’t d’r mit? In: Veldeke Jaarboek 2007.
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89WaegkRUUtseR mIt tekste 
IN RemUNJ

Pierre Bakkes, Remunjs

In Remunj zeen minstes twee waegkruutser en e kepelke te zeen mit opsjrifte in ’t 
Limburgs. Me zaet det drs. Jo Hansen degene is gewaes dae die monumentjes in zienen 
tied haet doon opknappe en dao tekste bie haet laote zitte. De tekste kinne in twee 
gevalle bès van hemzelf zeen. Hae haet väöl meer gedichte in ’t Remunjs gesjreve. In 
éín geval kómme v’r veur e taalraodsel te sjtaon wo v’r eur hulp veur vraoge.

1. ’t Mariakepelke achter de Luif (‘Luifelsjtraot’)
De teks haet gein laesteikens; de passant is ‘Geer’ mit ’n houfletter!
 Zo döks wie det Geer hiej passeert
 Tuint det Geer Gods Mooder eert

2. ’t Waegkruuts aan de Mesjtreechterwaeg (‘Andersonwaeg’), bie d’n 
aafsjlaag nao kesjteelke Hattem
De teks is weer zónger laesteikens. De passant is geine ‘geer’ mit houflètter meer:
 Ich bön de Keuning van dit landj
 Al waat geer zeet kump oet Mien handj 

3. ’t Waegkruuts in de Hateboer
‘De Hateboer’ is ’t sjtökske Remunj aan de weskantj van de Maas, vlak euver de 
Maasbrök.
De teks is neet good te laeze. Óm die laesbaar te make zól me de ingesjneje lètters 
mit get baeter aafsjtaekende vèrf mótte opvölle. Dao sjteit:
 Gaank mer wiejer en
 maak andere bliejer
In ’t Remunjs zól det mótte zeen:
 Gank mer wiejer en
 maak angere bliejer.
Nao welk dialek verwies de teks van dit kruuts?
‘Gaank’ wies nao Mestreech of zien ómgaeving. Mer ‘wiejer’ is ‘wijer’ in ’t 
Mestreechs, en ‘bliejer’ is ‘blijer’. ‘Andere’ is ‘aandere’ in ’t Mestreechs.
In welke Limburgse plaats gebroek me ‘gaank’ naeve ‘wiejer’ en ‘bliejer’, en naeve 
‘andere’?
’t Gebroekde dialek liek dus neet oet Mestreech te zeen mer oet ’n plaats oostelik 
daovan, oet ’t gebied wo men ‘anders’ (en neet ‘aanders’ of ‘andersj’) gebroek. Det is 
mer e klein gebied. Sumpel gevraog: in welke Limburgse plaats haet ’t plenkske mit 
opsjrif van dit waegkruuts mesjien vreuger ooit deens gedaon? Wit geer daovan 
aaf? Laot ’t ós dan ouch wete!
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91Het NOORD-LImBURgse 
kLaNkkaRakteR IN 
eIgeNtaLIge tOPONIemeN

Frens Bakker

Bij plaatsnamenonderzoek is het uitgangspunt meestal de 
officiële, Nederlandse naam. De eigentalige benaming, 
de benaming in het eigen dialect, komt doorgaans 
alleen ter sprake als die helpt bij de verklaring van de 
oorsprong. Vanuit dialectologisch oogpunt zijn die  
dialectbenamingen echter zeer interessant. Deze bijdrage 
neemt de eigentalige benamingen als uitgangspunt, niet 
ter verklaring van de oorsprong, maar als illustratie van 
het klankkarakter en de klankgrenzen van de dialecten 
in Noord-Limburg. 

In 2002 publiceerde de Provincie Limburg de ‘Lies van Plaats- en Gemeinte-
namen in ’t Limburgs’ (= Lies; Bakker 2002), waarin van elke plaats de benaming 
in het eigen dialect van de betreffende woonkern is vervat. Deze Lies dient als 
spellingvoorbeeld voor gemeenten die ook de plaatselijke uitspraak, de eigen-
talige versie, van plaatsnamen op plaatsnaamborden willen vermelden.

Voor het grote publiek heeft Dagblad De Limburger deze eigentalige namen 
letterlijk op de kaart gezet en deze landkaart onder zijn lezers verspreid.1

De plaatsnamenlijst zet een groeiend aantal gemeenten ertoe aan tweetalige 
plaatsnaambordjes te plaatsen.2 Roermond bijt het spits af. Elke plaatsnaam is in 
hetzelfde spellingsysteem vervat, zodat zoveel mogelijk mensen de plaatselijke 
uitspraak kunnen afleiden. Namen of delen daarvan met dezelfde uitspraak en 
dezelfde oorsprong zijn op dezelfde wijze gespeld. Zo is de plaatselijke uitspraak 
van Holtum (gem. Sittard-Geleen) en Houthem (gem. Valkenburg) gelijk en dus 
spelt de Lies de eigentalige benaming als ‘Houtem’.
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92 Limburgse vorm ouder dan de Nederlandse?

Wat is de verhouding tussen de officiële Nederlandse en de eigentalige 
benamingen? Is de ene ouder dan de ander? Meestal is de Nederlandse ouder, 
omdat die vaak een oudere vorm vertegenwoordigt die zich in het dialect verder 
heeft ontwikkeld. Een duidelijk voorbeeld is Maastricht – Mestreech. In het 
Maastrichts heeft ‘Maas’ zich tot ‘Maos’ ontwikkeld, maar in de plaatsnaam is 
‘Maas’ eerst in ‘Mas-’ veranderd – in de 19de eeuw luidde de uitspraak nog 
Mastreech, denk aan ‘de Mastreechter Staar’– waarna de klinker is verdoft tot 
[mӘs]: Mestreech. De eind-t in Mastreech > Mestreech was al eerder weggevallen 
en ook de klinker i was al eerder tot ee gerekt. 
Soms is de vraag naar de oudste of oorspronkelijke vorm niet eenduidig te 
beantwoorden. Soms ook is niet eens geprobeerd de naam in de standaardtaal te 
vertalen. Zo luidt de Nederlandse naam van De Venkoêle (bij Venlo) Venkoelen en 
niet *Venkuilen.

De verhouding tussen de Nederlandse en eigentalige naam kan complex zijn. 
Soms hebben ze een volledig andere oorsprong. Denk aan Panningen – Kepel (= 
Nederlands ‘kapel’), Evertsoord – De Pieël (= De Peel) bij Sevenum. Soms zijn ze 
gedeeltelijk van andere oorsprong, zoals Castenray – Kâssele. De oorsprong van 
Casten-/Kâsse- is onbekend, maar -le stamt van -lo (bos) en -ray van rode (gerooid 
bos), wat erop duidt dat de dialectnaam ouder is, omdat die stamt uit de tijd dat 
het bos nog niet was gerooid.
Soms is de Nederlandse naam op een later tijdstip uitgebreid. Omdat er twee 
plaatsen ‘Vorst’ bij elkaar in de buurt lagen, werd de ene ‘Broekhuizenvorst’ en de 
andere ‘Grubbenvorst’. Broekhuizenvorst heet ter plaatse nog altijd enkel ‘Vaors’, 
maar wel met verlies van -t en met klinkerrekking. In de Franse tijd lagen er twee 
plaatsen met de naam ‘Bree’ in het departement Nedermaas. De grootste (in wat 
nu Belgisch-Limburg is) behield haar naam, maar het dorpje Bree bij Venlo werd 
officieel ‘Maasbree’, omdat het in de buurt van – zij het niet áán – de Maas ligt. 
De inwoners van Maasbree spreken in hun dialect ter plaatse nog steeds van Bree. 
Soms ging de eigentalige naam (deels) verloren. Zo verruilde ‘Siebengewald’ zijn 
zeven- voor het Duitse sieben. In Venlo had zich weliswaar een eigentalige variant 
voor ‘Venlo’ ontwikkeld, maar die ging in de 19de eeuw verloren.
Er zijn ook heel wat voorbeelden waar de Nederlandse en Limburgse naam 
steeds gelijk zijn, omdat die betreffende klanken zich niet verder hebben ontwik-
keld. Neem namen als Kessel, Tegelen, Velden (waarbij de slot-n meestal stom is) 
of de riviernaam de Maas.
Er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarvan de dialectnaam duidelijk ouder is. 
Een goed voorbeeld is de waternaam de Huilbeek – de Huûlbaek bij Kessel. In het 
Limburgs heeft de oê zich soms tot uû ontwikkeld, maar niet tot ui. Huilbeek is 
dus een vernederlandsing. 
Heel soms lijkt de Nederlandse naam de bietenbrug te zijn opgegaan. Denk 
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93aan Gronsveld – Groêselt dat teruggaat op *Groêsele (met daarin het woord 
‘groes’). Een ander voorbeeld is Ohé – Gen Oea, waarbij het oude kernwoord 
Oë onder invloed van het Duits een stomme h heeft gekregen om de uitspraak 
oe te voorkomen: Ohe. Daarna heeft de e naar Frans voorbeeld een accent aigu 
gekregen, waarbij de klemtoon op de laatste lettergreep kwam te liggen. Als 
klap op de vuurpijl werd de geschreven h aangeblazen, iets wat in het Frans 
nooit gebeurt. Van [’o:Ә] naar [o.’he:] is bepaald geen natuurlijke en historische 
ontwikkeling. Tot slot is er nog een voorbeeld uit Noord-Limburg, nl. D’n Östrik 
in Horst dat ten onrechte in het Nederlands is vertaald als Oostenrijk, terwijl de 
Horster naam daarmee niets te maken heeft.

Plaatsnamencorpus

Zoals gezegd was de Lies bedoeld als spellingvoorbeeld voor de gemeenten. Door 
de algemeen Limburgse spelling te gebruiken, is de plaatselijke uitspraak ook door 
mensen van buiten die kern eenvoudig af te leiden. Het aantal toponiemen in 
Limburg is natuurlijk reusachtig. Elke wijk, elk buurtschap, zelfs elk veld heeft 
of had een eigen naam. Omdat alleen bepaalde woonkernen een plaatsnaambord 
hebben, was de bedoeling alleen de namen op te nemen die – volgens de gemeente 
– een plaatsnaambord hadden. Maar al doende bleek dat de gemeenten soms 
‘bordennamen’ hadden vergeten, maar ook dat ooit ingelijfde dorpen geen eigen 
bord hadden. Om geen plaatsen te missen, zijn ook alle geografisch aangeduide 
namen op de lijst van parochies in het bisdom Roermond uit 1950 in de Lies 
opgenomen alsmede het gehucht Bisselt in de gemeente Mook.3

Bij het onderzoek dat aan de Lies ten grondslag ligt, zijn we indertijd nog 
fijnmaziger te werk gegaan. We hebben alle groot en vetgedrukte namen uit de 
‘Compacte Provincie Altas 1:50.000 Limburg’ (1995) in de Nederlandse provincie 
Limburg erbij betrokken én alle waternamen. Van de plaatsen (steden) die in de 
Atlas in vetgedrukte hoofdletters zijn gedrukt, hebben we tevens de wijknamen 
verzameld. Aldus beschikken we ook over een omvangrijke bijvangst die de Lies 
niet heeft gehaald. In deze bijdrage maken we gebruik van de hele verzameling 
van toponiemen en hydroniemen die het onderzoek heeft opgeleverd. Een heel 
enkele keer wordt een toponiem aangehaald dat niet uit deze verzameling stamt: 
De Spurkt – De Spörkt (bij Venray) en Warande – De Kniensvrang (bij Venray) en  
Konijnswarande – De Kniensvrang (bij Melderslo) als ook zo’n tien extra Maasbreese 
toponiemen die de Maasbreese zegsvrouw indertijd spontaan had toegestuurd.

De Lies heeft een fijnmazig netwerk van namen opgeleverd, die uiteraard bij 
lange na niet alle toponiemen omvat. De verzameling is echter rijk genoeg om 
een beeld te geven van klanken en klankverschillen. Bekende isoglossen als de 
Panninger lijn (de grens tussen sj- alleen voor klinker of -r en sj- voor alle volgende 
klanken) zijn duidelijk zichtbaar. Bijvoorbeeld tussen Stein en Ulesjtraote 
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94 (Ulestraten). Ook de fles-flesj-isoglosse in oostelijk Midden-Limburg en dwars 
door Zuid-Limburg vertaalt zich in plaatsnamen. En de zgn. Sittardse difton-
gering is terug te vinden in de Sittardse toponiemen Leiebrouk (Leijenbroek) 
en Sjtadbrouk (Stadsbroek). In deze bijdrage beperk ik me tot de toponiemen 
in Noord-Limburg, d.w.z. de gemeenten Mook en Middelaar, Bergen, Venlo, 
Beesel, Venray, Horst aan de Maas en ten slotte Peel en Maas. 

In deze bijdrage wil ik allereerst ingaan op naamdelen die geregeld in plaats-
namen terugkeren. Vervolgens ga ik in op herkenbare klankgrenzen in Noord-
Limburg. Omdat de nadruk van deze bijdrage op de dialectklanken ligt, weid ik 
zo min mogelijk uit over de herkomst van de namen. 

De indeling van de dialecten in Noord-Limburg

De recentste indeling van de Limburgse dialecten dateert uit 2007.4 Daarin 
geldt de Uerdinger lijn (de ik/ook-ich/auch-grens) in Noord-Limburg als de 
scheiding tussen het Kleverlands en het Oost-Limburgs. Dat betekent dat de 
Noord-Limburse dialecten bij een van beide dialectgroepen horen:
vanaf de lijn Meijel-Maasbree-Hout-Blerick-Venlo noordwaarts Kleverlands en 
vanaf de lijn Beringen-Panningen-Baarlo-Tegelen zuidwaarts Oost-Limburgs. 

Maar ook de dialecten een stuk boven de Uerdinger lijn vertonen nog 
veel Oost-Limburgse kenmerken. Vandaar dat er een Kleverlandse subgroep 
wordt onderscheiden, binnen de driehoek Arcen-Venlo-Maasbree, het zgn. 
‘Mich-kwartier’.5 De dialecten in deze driehoek combineren het Kleverlandse ‘ik’ 
met het Oost-Limburgse ‘mich’. Dit geldt ook voor Sevenum, maar om ‘histori-
sche’ redenen is Sevenum niet bij het Mich-kwartier getrokken. De indeling is nl. 
gebaseerd op de SGV-enquête (1914), waarin voor Sevenum enkel het type ‘mij’ 
is opgetekend. Maar eerder, in de Enquête-Willems (Willems 1885), is zowel het 
type ‘mich’ als ‘mij’ opgetekend. Blijkbaar waren zeker vanaf eind van de 19de 
eeuw beide typen daar gangbaar, wat ervoor pleit ervoor Sevenum ook bij het 
Mich-kwartier te rekenen. 

Dit laat zien hoe riskant het is een indeling op één isoglosse te baseren. Bakker 
en Van Hout (2012) plaatsen dan ook vraagtekens bij indelingen op grond van 
specifieke isoglossen en ze hebben daarom aan de hand van een reeks woorden 
de onderlinge dialectafstanden in Noord-Limburg gemeten. Zij komen op 
grond van gegevens van dezelfde SGV-enquête tot een andere indeling van de 
dialecten in Noord-Limburg. (Zie afbeelding 1). De grens tussen de noordelijke 
en de middenzone vinden we terug in de indeling van Weijnen. (zie afbeelding 
2). Beide indelingen laten een overgangsgebied tussen noord en zuid zien, een 
overgang die we wellicht ook in de eigentalige plaatsnamen terugvinden.
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De eigentalige namen nader bekeken

Allereerst bespreken we kort in paragraaf 1 de eigentalige namen die volledig 
verschillen van de Nederlandse. In paragraaf 2 belichten we 3 woorden die vaak 
in plaatsnamen voorkomen en zich van plaats tot plaats anders hebben ontwik-
keld: -lo, hout en dorp.

In paragraaf 3 tonen we hoe klinkers zich in Noord-Limburg verschillend 
hebben ontwikkeld. In paragraaf 4 beschouwen we de medeklinkers en in 
paragraaf 5 volgt de conclusie.
De eigentalige plaatsnamen worden telkens voorafgegaan door de officiële, 
Nederlandstalige, bv. Baarlo – Baolder. Toponiemen die niet in de Lies staan, 
zijn cursief gedrukt, bv. Everlo – Aevelder. De dialectnamen staan in de Veldeke-
spelling zoals in de Lies vermeld. Alleen de inmiddels verouderde spelling uuë is 
hier vervangen door uue. Foute weergaven van eigentalige benamingen zijn in 
deze bijdrage verbeterd.6

Afbeelding 1: Dialectindeling van Noord-Limburg 

volgens Bakker & Van Hout (2012)

Afbeelding 2: Kaartindeling Weijnen (1966) 

op grond van door de sprekers gevoelde dialect-

verwantschappen 
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96 1. Verschillende oorsprong Nederlandse en eigentalige naam
Soms is er geen enkele overeenkomst tussen de Nederlandse en de dialectnaam 
van een plaats. In Noord-Limburg vinden we: Heide – Patershoof (bij Helden), 
Panningen – Kepel (letterlijk: kapel), Evertsoord – De Pieël en de Kwistbeek – de 
Maasluip (bij Helden). 

2. Enkele naamdelen
a. -lo
Oostelijk van de Peel is -lo als achtervoegsel in de Nederlandse naam meestal 
gehandhaafd, terwijl die bewesten de Peel, in Noord-Brabant, meestal tot -l is 
gereduceerd. Zo vinden we in Noord-Limburg: 
Baarlo, Everlo (bij Helden), Meerlo, Melderslo, Merselo, Oirlo, Schandelo, 2 keer 
Tongerlo (bij Maasbree en bij Sevenum), Venlo en Weverslo (bij Merselo). Uitzon-
deringen zijn het o-loze Meijel, Egchel, Rijkel (bij Beesel), en Beesel zelf, een 
naam waarvan de precieze herkomst niet helemaal zeker is.7

In Noord-Brabant overheersen de vormen op -el: Bakel, Boekel, Liessel en Volkel. 
Maar ook hier vinden we soms -lo: Mierlo en verzwakt tot -le: Aarle, Goirle. 
Oploo ligt oostelijk van de Peel, in het Land van Cuijk waarvan de dialecten bij 
die van noordelijk Limburg aansluiten. Andersom staat het dialect van het in 
Limburg gelegen Meijel dichter bij het Brabants (zie ook Crompvoets (1991), 
blz. 1).

Opvallend is dat in de eigentalige benamingen van die Noord-Limburgse 
-lo-namen de o-uitspraak doorgaans verdwenen is:
Baarlo – Baolder; Everlo – Aevelder; Meerlo – Mieëldere (SGV: Meeldere); 
Melderslo – Melderse; Oirlo – Oeldere8; Schandelo – Schandele; Tongerlo (1) 
– Tóngelder; Tongerlo (2) Tóngeler; Weverslo – De Wöwwerse/Wewwerse. In dit 
rijtje hoort ook thuis: Castenray – Kâssele. (Kâssele is een lo-naam, terwijl de 
Nederlandse tegenhanger een rode-naam is.) Voor de volledigheid noemen we 
nog eens de plaatselijke tegenhangers van genoemde o-loze lo-namen in Noord-
Limburg: Beesel – Bezel, Egchel – Eggel, Meijel – Mael, Rijkel – Riêkel.

Alleen als de klemtoon op -lo ligt, behoudt de plaatselijke uitspraak de ongere-
duceerde vorm: Geloo – Geloeë (bij Belfeld), Loo – De Loeë (bij Helden), Loobeek – 
Lobik  (gem. Venray), De Looi – De Looj (bij Gennep). Met verkorte o: Wellerlooi 
– De Loj en Reijnderslooi – De Reindersloj (bij Well). Merk op dat de laatste twee 
vormen – de noordelijke Kleverlandse varianten – op -j eindigen. 

De grote uitzondering is de naam ‘Venlo’. Terwijl Venlo tevens de Venlose 
naam is, zijn of waren tot voor kort in vrijwel alle buurdialecten benamingen 
als Vendele, Vindele, Vèndele, Venle of zelfs Vènnel gangbaar. In Venlo zelf zijn die 
benamingen onbekend. In 1851 schrijft Poel: ‘De gemeente Venlo […] in de 
wandeling Vendelo’.9 Toch zijn er aanwijzingen dat zeker in de eerste helft van 
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de 19de eeuw Vendele ter plaatse nog gangbaar was. In een zeldzaam document, 
een Venloostalige brief uit 1843 van de ‘Jocusbreurkes’, staat: “Aan et Höog wieze 
Comité van et Jocusgezellschap te Vendele” met de dagtekening “Vendele, 6 febr. 
1832 en elf ”.10 Op een bedrukt velletje uit 1842 staat een zinsnede met het 
bijbehorende bijvoeglijke naamwoord: “Al die verblieve in ’t Vendels kanton, 
[…]”.11 In andere Venloostalige geschriften uit die en latere tijd ontbreken 
dergelijke gereduceerde vormen. Misschien waren ze toen al op hun retour. 
Blijkbaar heeft Venlo de eigentalige benaming ingeruild voor de Nederlandse 
(zie ook Bakker 2008). Zie voor de verschillende etymologieën van -lo Van Osta 
(1996).

b. hout 
Vanaf de lijn Tegelen (holt) – Hout-Blerick (holt) – Horst (haolt) is noordwaarts 
het type holt gangbaar. Vanaf de lijn Sevenum – Maasbree – Baarlo – Belfeld 
zuidwaarts hout. Maar in toponiemen vinden we hout ook boven die lijn. Zie 
tabel 1. 

Afbeelding 3: “Aan et Höog wieze Comité van et Jocusgezellschap te Vendele” (1843 brieffragment)

Afbeelding 4: […] “Al die verblieve in ’t Vendels kanton, […]”. (1842 fragment)
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98  Nederlands     Eigentalig     Hoofdkern + eigen benaming ‘hout’
 Elshout       Elsholt       (bij Wanssum – holt) 
 Houthuizen     Houteze!      (bij Lottum – holt) 
 Hout-Blerick     Houblierik12!    (holt)
 Langhout      ’t Langhout     (bij Maasbree – hout) 
 Hout        Hout       (bij Kessel – hout)
Tabel 1: Hout in eigentalige toponiemen en ‘hout’ als dialectwoord 

Duidt dit erop dat ‘hout’ vroeger wijder verspreid was? Maar hoe komt het dan 
dat ‘Hout-Blerick’ in 19de-eeuwse kaarten soms als ‘Holtblerick’ of ‘Holdble-
rick’ staat vermeld? Hebben holt en hout in Blerick een tijd naast elkaar bestaan? 
Terwijl Hout-Blerick net boven de huidige holt-hout-lijn is gelegen, ligt het 
Lottumse Houthuizen – Houteze (SGV Houtese) zeker tien kilometer boven die 
grens. Deze geïsoleerde hout-namen lijken erop te duiden dat de holt-hout-
isoglossen ooit noordelijker heeft gelopen.

c. dorp
Dit woord komt weinig voor in de verzamelde toponiemen. De meer zuidelijker 
geronde vorm ‘dörp’ vinden we in Kleindorp – Klendörp (bij Merselo), de meer 
noordelijker ongeronde vorm d(a)erp in Knikkerdorp – ’t Knikkerdaerp (bij Well) 
en Tuindaerp (ouder: ’t Vèn) – Tuindaerp (bij Wellerlooi).

In de recentere plaatselijke dialectwoordenboeken komt de ongeronde vorm in 
Noord-Limburg nog maar weinig voor. Volgens de SGV-enquête uit 1914 was de 
ongeronde toen verspreider en kwam vaak naast de geronde vorm voor. Zie tabel 2.

 Plaats      SGV 1914      Plaatselijk woordenboek  Verschijningsjaar
                                woordenboek
 gem. Gennep  zie: Gennep, Heijen  dö(.)rp          1993
 Gennep     dörp, derp     zie: gem. Gennep 
 Heijen     dȪrp [=däörp]    zie: gem. Gennep 
 Well      dörp, dȪrp [=daerp] - 
 Wellerlooi    dörp        - 
 gem. Meerlo-  zie: Blitterswijk,    dȪrp [=däörp]       1973
 Wanssum    Meerlo, Swolgen
 Blitterswijck   dörp, derp     zie: gem. Meerlo-Wanssum
 Meerlo     dörp, dörrep     zie: gem. Meerlo-Wanssum
 Swolgen     dörep [=däörp]   zie: gem. Meerlo-Wanssum
 Lottum     derp        - 
 Sevenum    dèrp [=daerp]    derp           2010
 Venray     dörp        dörp. däörp        1991
 Meijel     –           dèùrp [=däörp]      1991
 Maasbree    derp        dörp           2007
Tabel 2: De verspreiding van de woordtypen derp en dörp in 1914 en in hedendaagse woordenboeken
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993 Klinkers

3.1 kwalitatieve verschillen

3.1.1 monoftongen
• iê/ie – ee
Boven de lijn Meijel – America – Meterik – Horst – Hegelsom – Broekhuizen-
vorst en Arcen wordt in woorden die in het Nederlands ie hebben, die ie ook als 
ie of iê uitgesproken. In genoemde plaatsen en zuidelijker als ee. 
Zoals verwacht vinden we ie/iê in het noordelijke deel: Flieraij – De Flieroj (bij 
Siebengewald) en Riethorst – De Riêthorst (bij de Plasmolen). De eerste naam 
hangt wellicht met ‘vlier’ samen, riêt heet vanaf genoemde lijn zuidwaarts reet. Het 
woorddeel ‘vier’ is in Vieruitersten – Vrutjerste zo gereduceerd dat niet zichtbaar is 
dat Meijel vier zegt.

D’n Drese – Driesenen (bij Helden) en Vliegert – De Vlegert (RND: De Vleger) 
(bij Grashoek) verraden hun zuidelijke ligging. 

In paragraaf 2a vermeldden we al dat de betekenis van Beesel – Bezel onzeker 
is. Mocht het eerste lid daadwerkelijk ‘bies’ betekenen, dan vertegenwoordigt 
dit de zuidelijke tegenhanger van het eerste lid van Bisselt – De Bieselt13 (gem. 
Mook en Middelaar).

• oê/oe – oo
Met de iê – ee-isoglosse valt de oê – oo-isoglosse samen, de grens tussen ’n goêd 
boêk en ’n good book. Noord-Limburgse dialectsprekers beschouwen dit als 
belangrijke verschillen, zoals uit de pijltjeskaart van Weijnen14 (zie afbeelding 2) 
blijkt. Ook uit het dialectometrisch onderzoek van Bakker en Van Hout (2012) 
(zie afbeelding 1) blijkt dat hier een belangrijke scheidingslijn loopt. Van de oê/
oe – oo-tegenstelling hebben we een vrij groot aantal voorbeelden. In afbeelding 
5 hebben we deze tegenstelling aan de hand van twee vaak voorkomende (delen 
van) toponiemen letterlijk in kaart gebracht. 

 oê/oe                 oo
                    Boekend – D’n Bokent 
 Boddebroek – ’t Boddebroêk (bij Oirlo)   Broekhuizen – Brokeze
 Overbroek – ’t Ovverbroêk (bij Leunen)   Broek – ’t Brook (Horst)
 Als verkleinwoord:           Broek – ’t Brook (Sevenum)
 Brukske – ’t Bruukske (bij Venray)    Ubroek –’t Brook (bij Blerick)
                    Asbroek – ’t Asbrook, Stokbroek – ’t Stokbrook,
                    Dubbroek – ’t Döbbrook/Brook (bij Maasbree)
                    Broek – Brook (bij Tegelen)
                    Broek – Brook (bij Kessel) 
                    Meerlebroek – ’t Brook/Maelderbrook 
                    (bij Beesel en Reuver)
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100                      Groeze – De Groze (bij Beringe)
 Molenhoek – De Meulenhoek      Ulfterhoek – D’n Ulfterhook (bij Sevenum)
 De Molenhoek – De Meulenhoêk (bij Oirlo)   Grashoek – De Grashook
 Zandhoek – De Zândhoêk (bij Oirlo)    Heuvelhoek – D’n Heuvelhook 
                     (bij Panningen)
                     Kaumeshoek = De Kaumeshook 
                     (bij Beringe)
 Endepoel – D’n Aendepoêl (bij Merselo)   Soeterbeek – Zoterbaek (bij Baarlo)
Tabel 3: oê/oe – oo in Noord-Limburgse toponiemen

Eén keer vinden we de umlautvariant van oo in: Groeneveld – ’t Greunveld (bij 
Venlo). Onze verzameling bevat geen noordelijke tegenhanger. In het noorde-
lijke goêd boêk-gebied had deze wijk *’t Gruûnveld geheten.

• oê – uû/uu
In het Nederlands heeft de Germaanse oê 
zich meestal eerst tot uu en vervolgens tot ui 
ontwikkeld. In Noord-Limburg zien we het 
percentage oê van zuid naar noord afnemen. 
De oê overheerst tot zowat de hoês-huus/
huûs-isoglosse. De noordelijkste hoês-plaatsen 
zijn: America – Meterik – Horst – Hegelsom 
– Lottum – Arcen. Deze grens loopt onder 
Broekhuizen door15. Afgezien van het 
verloop onder Broekhuizen valt ze samen 
met de iê/ie-ee- en de oê/oe-oo-isoglosse. In 
onze toponiemenverzameling komt deze oê 
maar één keer voor: Venkoelen – De Venkoêle 
(bij Venlo), letterlijk ‘de venkuilen’. De 
umlaut van oê vinden we nog in Veldhuizen 
– De Veldhuûs (bij Maasbree). Dit moet de 
meervoudsvorm van hoês zijn, het Maasbreese 
woord voor ‘huis’, maar noordelijker is huûs de 
meervoudsvorm van huus (of in Broekhuizen 
en Broekhuizenvorst van huûs). In de naam 
Broekhuizen – Broekeze16 en Houthuizen – 
Houteze (bij Lottum) is het element ‘huis’ 
bijna onherkenbaar gereduceerd. 
Een lange uû treedt op in de Tas- of Huilbeek 
– de Huûlbaek (bij Beesel). Een korte uu in 

Kruisberg – De Kruutsberg (bij Kessel) en Kulut – De Kuluut (bij Venray). Kuluut is 
de Venrayse naam van de vogelsoort ‘kluut’. 
Ten slotte wijzen we nogmaals op een vreemde vogel in Noord-Limburg: 

– – – boêk-book-isoglosse
O broêk, Ø bruukske – • brook
¨ hoêk/hoek –  ■ hook 

Afbeelding 5: oê/oe – oo 
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101Vieruitersten – Vrutjerste (bij Meijel). In het Meijels heeft de oorspronkelijke 
oê-klank een vaak diffuse ontwikkeling doorgemaakt. Het Meijels voor ‘uit’ is utj.17

• Afwijkende klinkers in kleine gebiedjes
In Meijel zijn Limburgse kenmerken op Brabantse gebotst. In de maalstroom die 
dat veroorzaakte, hebben Meijelse klinkers én medeklinkers zich meer dan eens 
anders ontwikkeld dan in alle buurplaatsen. Voorbeelden zijn utj in Vieruitersten 
– Vrutjerste, de korte klinker en de gesloten oo in Steenoven – Stènove.18 Overal 
elders in Noord-Limburg heet ‘oven’ aove, zoals in Ovenberg – D’n Aoveberg (bij 
Gennep).

Venlo kent misschien als enige dialect in Noord-Limburg geen è (de klank van 
het Franse ‘mais’ die het midden houdt tussen de i van ‘bid’ en de e van ‘bed’). 
Dat blijkt duidelijk uit: ’t Ven – ’t Ven (bij Venlo) en Ven-Zelderheide – ’t Vèn en 
Tuindorp – Tuindaerp, vroeger: ’t Vèn (bij Wellerlooi.) 

Sevenum spreekt sommige lange klanken opener uit dan alle buurplaatsen. Dat 
komt tot uiting in: Sevenum – Zaerem, dat in de buurplaatsen ‘Zerem’ heet. 
Andere voorbeelden zijn de Molenbeek – de Mäölebaek (in Horst: de Molenbeek 
– de Meulebaek) en Steeg – De Staeg (in het naburige Grubbenvorst ligt een De 
Steegh – De Steeg).

In buurplaats Maasbree en nog sterker in Helden, Panningen en andere kernen 
in het gebied van de voormalige gemeente Helden klinken sommige klanken 
dan weer geslotener dan in de rest van Noord-Limburg. Voorbeelden van korte 
klinkers zijn: Vosberg – De Vósberg19 (vgl. Vossener – De Vossener, bij Blerick) en 
Dekenshorst – Daekeshórs (vgl. Leemhorst – De Leimhors (bij Tegelen) en Groote 
Horst – De Grote Horst, bij Siebengewald). Voorbeelden van lange klinkers zijn: 
Heide – Patershoof  (vgl. Hagerhof – Hagerhaof  bij Venlo) en In de Hoeven – In / op 
de Hove (vgl. Heierhoeve – De Heierhäöf (bij Grubbenvorst) en Beringe – Beringe 
(vgl. Herungerberg – D’n Haeringerberg, bij Venlo.) 

‘Beek’ heet in de meeste dialecten baek, maar in en om Venray, in Siebenge-
wald, Maasbree en Helden vinden we beek. Zo heet de Kwisbeek in Maasbree de 
Kwisbeek, maar in Baarlo de Kwisbaek. Zie het overzicht in tabel 4.

Beek                   Baek
Beekheuvel – D’n Beekheuvel        de Heukelomse Beek – de Heukelemse
(bij Siebengewald)            Baek (bij Bergen)
Beek – Beek (bij Venray)          Papenbeek – De Papenbaek (bij Well)
de Everlosche Beek – de Aeverlose Beek     Molenbeek – de Meulebaek/Baek 
(bij Koningslust)             (bij Tienray, Meerlo en Wanssum)
                     Broekhuizer Molenbeek – de
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102                       Meulebaek (bij Broekhuizen) 
                      de Grote Molenbeek – de Meulebaek
                      (bij Horst)
                      de Molenbeek – de Mäölebaek 
                      (bij Sevenum)
                      Soeterbeek – Zoterbaek (bij Baarlo)
de Kwisbeek – de Kwisbeek         de Kwisbeek – de Kwisbaek (bij Baarlo)
(bij Maasbree)               de Gansbeek – de Gaasbaek (bij Belfeld)
                      de Tasbeek – de Tasbaek (bij Kessel)
                      de Tas- Huilbeek – de Huûlbaek 
                      (bij Beesel)
Verkort tot -bik              Verkort tot -bèk, -bek
Loobeek – Lobik (bij Venray)         Milsbeek – De Milsbèk20

                      Bleijenbeek – Bliembek (bij Afferden)
                      Offenbeek – Offebek

Tabel 4: Beek in Noord-Limburg

In het uiterste noorden van Limburg wordt aa vaker dan in de rest van Noord-
Limburg tot ao gerond. Bij Afferden heet de rivier nog Maas, maar vanaf Heijen – 
Heie stroomafwaarts Maos21. Dit verschijnsel zien we ook in Katerbosch – Kaoterbos 
(bij Middelaar) en Diekendaal – Diekendaol (bij Heijen), terwijl zuidelijker aa 
optreedt: Jammerdal – ’t Jaomerdaal22 (bij Venlo) en Rozendaal – ’t Roeëzedaal (bij 
Maasbree). 

Voor de volledigheid noemen we nog twee toponiemen, waarvan het 
geringe klinkerverschil hoogstwaarschijnlijk niets met een noord-zuidtegenstel-
ling te maken heeft: Vilgert – De Vèlgert (bij Velden) en Vergelt – De Vergelt (bij 
Baarlo). Beide namen gaan terug op ‘verger’, Middelnederlands ‘vergier, virger: 
boomgaard, lusthof, tuin’.23  

Opvallend is ten slotte de ie-uitspraak in Egypte – Egiepte (bij Tegelen). 
Misschien een overblijfsel van een verouderde dialectuitspraak die aansluit bij 
de plaatselijke ie-uitspraak voor -p in andere woorden, zoals ‘kip’ en ‘gips’: kiep 
en gieps. 

3.1.2 Monoftongeringen
• ei ¨ ee
Vanaf Meijel – Sevenum – Lottum – Lomm en noordwaarts is de oude ei 
(<Germ. ai) bijna geheel samengevallen met ee. (Vaak is die ee weer gedifton-
geerd, zodat bv. Velden tegen ‘één kaas’ eine kieës zegt en buurplaats Lomm ieëne 
kieës.) Maar ook boven die grens vinden we nog sporadisch de oude ei-klank. 
Vergelijk: De Zeelberg – De Zeilberg (bij Broekhuizen) tegenover Zeelberg – De 
Zeelberg (bij Wellerlooi).
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103• ou ¨ oo
Vanaf Meijel – Sevenum – Lottum – Lomm en noordwaarts is de oude ou (< 
Germ. au) samengevallen met oo. (Vaak is die oo weer gediftongeerd, zodat bv. 
Velden tegen ‘rode rook’ roeëje rouk zegt en buurplaats Lomm roeëje roeëk.) In deze 
toponiemenverzameling vinden we deze ou alleen in Lovendaal – ’t Louvendaal 
(bij Grubbenvorst). 

3.1.3 Diftongering van ee, oo en eu
Anno 2013 is diftongering van ee, oo en eu in ieë, oeë en uue wijdverbreid in 
vrijwel heel Noord-Limburg. Alleen in de gemeente Gennep en de gemeente 
Mook en Middelaar hebben de oude eenklanken zich stelselmatig gehand-
haafd. Hierboven hebben we verkortingen van ee en oo gezien als overblijfsel 
van de oude eenklanken. De diftongering verspreidt zich vanuit het zuiden. Een 
Venlose tekst uit 1807 toont dat de diftongering daar al helemaal voltooid was. 
Maar vreemd genoeg vertoont een Tegelse dialecttekst uit 1806 geen spoor van 
diftongering24. 
De Enquête-Willems (Willems 1885) omvat alleen dialectlijsten uit Venlo, Venray, 
Arcen, Sevenum, Horst en Helden. Een steekproef laat zien dat Venlo dan de 
huidige diftongische uitspraak kent (ieë, oeë en uue), dat die in Arcen, Sevenum en 
Helden in de meeste gevallen is bereikt, maar dat Horst (ieë, oa, eu/uue) en zeker 
Venray (eeï, ooï, euï) nog lang niet zo ver zijn.
De SGV-enquête (1914) omvat een groter aantal plaatsen. Vanaf het zuiden heerst 
ieë tot de lijn Horst – Swolgen – Arcen mét een noordelijke uitloper naar Blitters-
wijck, Well en Afferden. Het oeë-gebied is kleiner. Plaatsen die wél ieë hebben, 
maar nog geen oeë (maar tussenvormen) zijn Blerick, Grubbenvorst, Arcen en 
Blitterswijck. De RND-enquête (rond 1952) toont de huidige toestand: overal 
ieë, oeë en uue net onder de gemeentegrens van Gennep, op een enkel relict na.25

• ee ¨ ieë
Afgezien van de onder 2.1 genoemde namen met verkorte ee, vinden we in het 
diftongeringsgebied overal ieë:
Evertsoord – De Pieël, Legert – De Lieëgert (bij Swolgen), Peel – de Pieël (in alle 
Noord-Limburgse plaatsen die aan de Peel grenzen), Meerlo – Mieëldere, dat 
in de SGV (1914) nog als ‘Meeldere’ is geboekstaafd, Vredepeel – De Vredepieël 
(vroeger: De Vreej), Leeuwerik – De Lieëverik (bij Maasbree) en Leeuwen – Lieëwe 
(bij Reuver).26

• oo ¨ oeë
Afgezien van de onder 2.1 genoemde namen met verkorte oo, vinden we in het 
diftongeringsgebied bijna overal oeë:
Een opvallende uitzondering is Loobeek – Lobik (bij Venray). Zoals gezegd valt de 
gem. Mook en Middelaar buiten het diftongeringsgebied, zodat Mook ook in 
het Mooks Mook27 heet (en in bv. het Venloos: Moeëk). Vandaar ook volgende 



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

104 ongediftongeerde namen: Mookerheide – De Mókse Hei, De Mookerplas – De 
(Gròòte) Ziep. Bij Siebengewald vinden we Groote Horst – De Grote Horst.
Beneden de gemeentegrens van Gennep vinden we overal de verwachte oeë: 
Hoogriebroek – ’t Hoeëgriebroêk, de moderne variant van ’t Hogrieberik (zie: 2.1), 
Kronenberg – De Kroeënenberg, Rozendaal – ’t Roeëzendaal (bij Maasbree), Grote 
Heide – De Groeëte Hei (bij Venlo), Loo – De Loeë (boven Helden) en Geloo – 
Geloeë (bij Belfeld).

• eu ¨ uue 
Dit is de umlautvariant van oo ¨ oeë. De oo is veelal uit ou ontstaan die vanaf 
de lijn Helden-Maasbree-Blerick-Grubbenvorst en Velden zuidwaarts nog veel 
voorkomt. ‘Boom’ klinkt boven die lijn als boeëm (<*boom), beneden die lijn als 
boum. Vgl. het Grubbenvorster toponiem Lovendaal – ’t Louvendaal. Het meervoud 
van boeëm is buuem (<*beum), dat van boum is buim. Die umlaut vinden we ook 
in de namen: Reuver – De Ruiver, de Kwistbeek – de Maasluip (bij Helden) en 
Leutherberg – De Luiterberg (bij Venlo). 
De uue als diftongering van eu28 vinden we in Leunen – Luuene (in de Merselose 
SGV-opgave nog ‘LȪne’) en Leuken – ’t Luueke (bij Well) dat overigens aan het 
Leukermeer ligt, een naam die ook in het Wells zo klinkt. Dit meer is pas in 
de jaren 1950 en 1960 door grindafgraving ontstaan. Waarschijnlijk hebben de 
dialectsprekers de Nederlandse naam overgenomen. Hoewel eu ter plaatse veelal 
in uue veranderd is, is de eu in Heukelom – Heukelem en de Heukelomse beek – de 
Heukelemse baek onveranderd gebleven. 

Verschillende ontwikkelingen van deze eu vinden we in Noord-Limburgse 
ooi-namen.

 Aijen – Äöje      Ooijen – Uueje          Oijen – Uue (bij Kessel)
 (gem. Bergen)     (bij Broekhuizenvorst)      (in de SGV ‘Euj’)
                            Genooi – Genuue
                            (bij Venlo en Velden)
Tabel 5: Ooi-namen in Noord-Limburg

Aijen is in 1336 geattesteerd als ‘Oyen’. Tussen die vorm en Äöje moeten er 
twee tussenvormen zijn geweest: *Euje(n) of *Aoje(n). ‘Aijen’ duidt op *Aoje(n). 
Bovendien zou een tussenvorm *Eujen in de 19de eeuw zijn veranderd in *Uueje. 
Merk op dat de noordelijke vormen een j-klank hebben en de zuidelijke niet. 
Dit is een tegenstelling die we hierboven ook al in de lo-namen zagen. (Vergelijk 
ook de woorden voor ‘stro’: Venray ströj, Venlo stroeë).

De oorsprong van Veulen – ’t Väöle is onduidelijk. Maar net als Keuter – De 
Käöter (bij Meerlo) heeft de open uitspraak verhinderd dat de hoofdklinker zich 
tot uue ontwikkelde.
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1053.2 Klinkers: kwantitatieve verschillen

3.2.1 Kleverlandse klinkerverkorting in eerste woorddeel
Een opvallend kenmerk van het Kleverlands is dat soms de lange klinker van een 
woord verkort wordt, zo gauw het met een volgend woord wordt gecombineerd, 
ook als de (hoofd)klemtoon op het eerste woorddeel ligt. In noordelijke plaats-
namen vinden we dit verschijnsel terug. Het Venrayse klaen (klein) is verkort in: 
Kleindorp – Klendörp (bij Merselo), Klein-Oirlo – Klen-Oeldere (bij Castenray).

Soms lijkt zo’n verkorting weer te zijn gerekt: Endepoel – D’n Aendepoêl  (bij 
Venray), Osterbos – D’n Aosterbos (bij Swolgen). Iets dergelijk geldt waarschijn-
lijk ook voor Oostrum – Aostrem (dat op ‘oosterheim’ teruggaat). De ontwik-
keling moet *Oostrem > *Óstrem (vgl. de Merselose SGV-opgave ‘Oŏstrum’) 
> Aostrem zijn geweest. De hoofdklinker was kort op het moment dat de ó in 
het dialect gediftongeerd werd, want ‘oost’ heet plaatselijk oeës(t). Die verkor-
ting die diftongering voorkwam, vinden we ook in Hoogriebroek – ’t Hogrie-
berik (vgl. hoeëg), Laagriebroek – ’t Legriêberik29 (vgl. lieëg) (beide tussen Leunen en 
Oirlo) en in het Meijelse Steenoven – Stènove (vgl. stieën). Denkelijk hoort ook het 
Gennepse Aaldonk – D’Òldóónk (bij Ottersum) hier thuis. 

Meer zuidelijk treedt dit verschijnsel minder op, zoals blijkt uit het Maasbreese 
Rozendaal – ’t Roeëzendaal en Laagheide – De Lieëghei (bij Koningslust). Een 
enkele keer zien we het ook hier: in Koningslust – Kunningslust (in de SGV nog 
Keunigsleust) – is een koning eine keuning!  

3.2.2 Kleverlandse klinkerverkortingen aan woordeind
Hierboven is al gewezen op de klinkerverkorting van de volle vorm ‘looi’: Weller-
looi – De Loj, Reijnderslooi – De Reindersloj (bij Well) tegenover de onverkorte 
vorm Looi – De Looj (bij Gennep).

Daarmee vergelijkbaar zijn de -rode-namen die op een rooiing duiden. In Noord-
Limburg vinden we Castenray – Kâssele, Flieraij – De Flieroj (bij Siebengewald), 
Tienray – Tiendere en Venray – Venroj. Zoals boven vermeld heeft -ray in Castenray 
in de dialectversie Kâssele een lo-tegenhanger Kâssele. In de eigentalige tegenhanger 
van Tienray – Tiendere is -ray afgesleten en vervolgens sterk vervormd, vergelijk-
baar met de dialectvormen van de meeste Noord-Limburgse lo-namen. 
Aldus blijven er nog twee namen over met herkenbaar achtervoegsel -raai of 
-rooi: Flieraij – De Flieroj (bij Siebengewald) en Venray – Venroj. 

Een verouderde vorm is Venneroj. De korte o in Venroj is niet eens zo oud. In 
de SGV-enquête (1914) is er nog sprake van ‘Venrooi’ (vgl. de achternaam ‘Van 
Venrooy’) en ‘Rooi’. Volgens Schols & Linssen (1998) is ‘Rooj’ vooral in Venrays 
buurdorpen gangbaar.  
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106 Ook in Middelaar – Middelar de laatste klinker verkort. ‘Laar’ is een open plek in 
het bos. Middelaar betekent ‘middelste laar’. ‘Laar’ vinden we zuidelijker als ‘laor’, 
bv. in Laar – Laor (bij Maasbree).30

In Heldense Dijk – D’n Heldese Diek, Nederweertsedijk – De Nidderwèrterdiek 
(verouderd: De Nillewèrterdiek) en Roggelsedijk – De Roggelsediek (beide bij Meijel) 
is de klank korter dan in het zuiden van Noord-Limburg. Vergelijk Dijk – D’n 
Diêk (bij Kessel). Ook het losse woord ‘dijk’ klinkt in het noorden van Noord-
Limburg als ‘diek’ en in het zuiden als ‘diêk’. De korte variant lijkt als eerste 
woorddeel in: Diekendaal – Diekendaol, bij Heijen te staan, maar het is twijfel-
achtig of ‘dieken-’ werkelijk ‘dijken’ betekent.31 In Schadijk – De Schaak (bij 
Meterik) rest van ‘diêk’ slechts -k. 

Het riviertje de Niers [ni:Rs] wordt bij Gennep de Nierst [niRst] genoemd.

In Blitterswijck – Blitterswik zegt men tegen wijk ‘wiek’ [wik]. Voor het oog is 
‘-wik’ [wık] een extra verkorting, maar het is eerder een lichte verlaging van de 
klinker. (Zuidelijker, bijvoorbeeld in Venlo, heet de plaats: Blitterswiêk [-wi:k]). 
Tegenover Vrij – De Vri-j (bij Siebengewald) met staat De Vreej, de verouderde 
naam van Vredepeel – Vredepieël. 
Tegenover Hof – D’n Hof (bij Meijel) staat de zuidelijke vorm haof of – in 
Helden – hoof. Heide – Patershoof, In/Op de Hove (beide bij Helden) en Hagerhof 
– Hagerhaof, Wijlrehof – De Wielderhaof (beide bij Venlo). De meervoudsvorm staat 
in Heierhoeve – Heierhäöf (bij Grubbenvorst). 

3.2.3 a-klanken – verkorting en verlenging
De meeste onbetwist Kleverlandse dialecten in Noord-Limburg onderscheiden 
4 a-klanken:

 Veldeke-   fonetisch   Nederlands  Veldeke-   fonetisch   buitenlands
 spelling         voorbeeld   spelling         voorbeeld
 aa/a     [a:]     daar      á       [a]    Achtung 
 a      [α]     dar      â       [α:]    car
Tabel 6: A-klanken in het Kleverlands

De á vinden we in Arcen – Árse32, in Nachtegaal – De Náchtegaal (gem. Venray) 
en in Smakt – De Smákt. (Dat het klanksysteem niet overal eender is, bewijst 
Nachtegaal – De Nachtegaal bij Broekhuizen).

De â vinden we in de gem. Mook en Middelaar in Heikant – D’n Heikânt; in de 
gem. Venray in: Brabander – D’n Brabânder, Castenray – Kâssele, Daland – Dâland, 
Heikant – De Heikânt,  Wanssum – Wânsem, Zandhoek – De Zândhoêk (bij Oirlo) 
en in de gem. Bergen in: Siebengewald – Siêbegewâld.  



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

1073.2.4 Kleverlandse klinkerrekking
Vaak zien we een tegenstelling tussen gerekte noordelijke klanken en kortere 
zuidelijke tegenhangers. In het geval van Horst – Haors zien we zowel noorde-
lijker als zuidelijker korte tegenhangers.

 Noordelijk              Zuidelijk
 Kamp – De Kaamp (bij Well)     Annakamp – D’n Annakamp, Hazekamp –
                   D’n Hazekamp, Vastenavondkamp – De 
                   Vastelaoveskamp33 (alle bij Blerick)
 Zie voor â onder 3.2) 
 Op de Belt – Óp de Bàèlt (bij      -
 Siebengewald) 
 Elsteren – ’t Àèlstere (bij Well)     -
 Merselo – Maersele         -
 Meijel – Mael            (Elders in Noord-Limburg overal
                   Meiel genoemd)
 Heide – De Haej (bij Leunen)     Heijen – Heien (gem. Gennep)
                   Hasselderheide – De Hasselderhei (bij Velden)
                   Heierhoeve – De Hei/Heierhäöf, Zwaanenheike – 
                   ’t Zwaneheike (bij Grubbenvorst)
                   Grote Heide – De Groeëte Hei, Kleinde Heide –
                   De Kleine Hei (bij Venlo)
                   Hei – De Hei,  Lange Heide – De Lang Hei,
                   Korte Heide – De Kort Hei (bij Maasbree), 
                   Heide – De Hei (bij Tegelen)
                   Laagheide – De Lieëghei (bij Koningslust) 
                   Hei – De Hei (bij Kessel)
 Scheide – De Schaej (bij Leunen)    -
 Bergen – Baerge           Nieuw-Bergen – Ni-j-Berge
                   Kronenberg – De Kroeënenberg
 Berg – D’n Bàèrg, Katsberg -     De Maagdenberg (bij Venlo)
 De Katsbàèrg (bij Meijel)       Bolenberg – D’n Baoleberg (bij Belfeld)
                   Kruisberg – De Kruutsberg (bij Kessel)
 Ottersum – Otersóm34        -
 Aaldonk – D’Òldóónk (bij Heijen) 
 Horst – Haors            Groote Horst – De Grote Horst, Kleine Horst –
                   De Kleine Horst (bij Siebengewald)
                   Leemhorst – De Hors/De Leimhors (bij Tegelen)
                   Dekeshorst – Daekeshórs (bij Helden)
 Broekhuizenvorst – Vaors       Grubenvorst – Grevors
 De Vorst – De Vaors (bij Sevenum)   het Vors – ’t Vorst (bij Velden)
 Most – ’t Maos (bij Sevenum)     -
Tabel 7: Overzicht Kleverlandse klinkerrekking en korte tegenhangers
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108 4. Medeklinkers
De indeling van de dialecten in Nederlands-Limburg (zie blz. 62) is geheel op 
medeklinkers gebaseerd. Volgens de indelers zijn de medeklinkerverschillen in 
Noord-Limburg dus van groter gewicht dan de klinkerverschillen.

4.1 Panninger zijlijn en de Panninger lijn
Afbeelding 6 toont het verloop van de Panninger zijlijn, de grens tussen een 
noordelijk sch tegenover een zuidelijk sj. Boven deze lijn komt sj- alleen in 
leenwoorden voor. Afbeelding 7 toont het verloop van de Panninger lijn, de 
grens tussen sj- voor klinkers en -r (ten westen) en sj- voor klinkers en alle 
medeklinkers (ten oosten). 

Binnen Noord-Limburg ligt alleen Meijel ten westen van de Panninger zijlijn die 
tussen deze plaats enerzijds en Grashoek – De Grashook en Beringe anderzijds 
loopt. Maar deze isoglosse lijkt oostwaarts te verschuiven.

Afbeelding 6: De Panninger zijlijn en de mij/mich-lijn35 
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 sch-                   sj-
 Schandelo – Schandele (bij Velden)    Schafelt – Sjafelt (bij Baarlo)
 Scheide – De Schaej (bij Leunen)
 Schoor – ’t Schoor (tussen Leunen en
 Castenray)
 zw-                   zjw-
 Zwaanenheike – ’t Zwaneheike (bij Lottum) 
 Swolgen – Zwolge 
 s + medeklinker             sj + medeklinker
 Smakt – De Smákt
 Spiesberg – De Spiesberg37 (bij Grashoek)

 Spurkt – De Spörkt (bij Venray)      Spurkt  – De Sjpör(re)t (bij Kessel)
 Smele –  De Smele (bij Heijen) 
 Steegh – De Steeg (bij Lottum)       Steyl – Sjteil
 Steeg – De Staeg (bij Sevenum)
 Steenoven – Stènove (bij Meijel)
 Stokbroek – ’t Stokbrook (bij Maasbree)
 Stogger – De Stogger (bij Helden)
 Stox – Stoks (bij Panningen) 
Tabel 8: De Panninger zijlijn en Panninger lijn in toponiemen

Afbeelding 7: De Uerdinger lijn en de Panninger lijn36
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4.2 velarisering en mouillering
In 1914 lag de noordgrens van de sterk velariserende plaatsen boven Sevenum, 
Grubbenvorst en Velden met de grote uitzondering het zo goed als niet velarise-
rende Venlo38. In Blerick39 was ze aan het afkalven. (Ook boven die zone zijn er 
sporadische gevallen van velarisering. Zo kent Venray een toponiem Warande – 
De Kniensvrang en Melderslo Konijnswarande – De Kniensvrang).40

Als we ons tot de plaatsen beneden de Uerdinger Lijn beperken, dan velari-
seren Belfeld, Tegelen en Baarlo meestal. Helden en Panningen velariseren alleen 
na velare klinkers en mouilleren vaak na palatale klinkers. In Kessel, Reuver 
en Beesel is de mouillering algemeen. In onze verzameling ontbreken in een 
reeks (ooit) velariserende plaatsen toponiemen met nd of nt die voor velarise-
ring in aanmerking zouden komen41. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de 
mouillering. 

Afbeelding 8: Namen die niet stroken met hun 

positie ten opzichte van volgende isoglossen:

oooooooo  oo n oeë en eu n uue
+++++++ holt – hout
– – – – –   sp-, st- n sjp-, sjt- 

Afbeelding 9: Gevelariseerde namen buiten het 

gebied dat nu sterk velariseert. De vette namen 

lagen in tot in de 20ste eeuw sterk velariserend 

gebied
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111Tabel 9 toont de velariserende en mouillerende toponiemen samen met 
(enigszins) vergelijkbare toponiemen in niet velariserende of mouillerende 
plaatsen.

 Met mouillering       Met velarisering       Zonder mouillering of
                             velarisering 
 Helden – Helje                     Velden - Velde
               Broekeinde –          Moleneind – ’t Meule-end
               De Breukeling,        (bij Meerlo)
               Raaiend – ’t Räöring
               (beide bij Grubbenvorst)
               Westeinde – Westring 
               (bij Maasbree)  
 Onder 42-Eindt – Ónder-Inj   Bussereind – Böstering
 (bij Helden)         (bij Beesel)  
               Zandberg – De Zankberg    Zandhoek –
               (Maasbree)          De Zândhoêk 
               Zandberg – De Zankberg    (bij Oirlo)
               (Helden, in de SGV nog:
               ‘Zangtberg’)
 Vieruitersten – De Vrutjerste 
 (bij Meijel)  
Tabel 9: Mouillering en velarisering in Noord-Limburgse toponiemen

Twee zaken vallen op. Op de eerste plaats zegt het niet-velariserende Beesel 
tegen ‘eind’ inj43, maar tegen Bussereind – niet *Bösterinj, maar Böstering. Op de 
tweede plaats heeft het Meijelse Vieruitersten – De Vrutjerste zijn gelijke niet. Niet 
verwonderlijk omdat het hier om de zogenoemde ‘Meijelse mouillering’ gaat die 
een ander karakter heeft dan de mouillering in de overige dialecten in Limburg. 
De Limburgse mouillering treedt op bij twee opeenvolgende medeklinkers. Zo 
is *kind veranderd in kindj en *kinder in kinjer, *wild werd wildj en *wilde wilj. In 
Kessel, Reuver en Beesel (en verder zuidelijk) geldt dat ook na velare klinkers: 
*hand is handj, *hende is henj geworden.44

De Meijelse velarisering treedt echter op na slechts één medeklinker. Zoals 
gezegd heeft het Meijels een Brabants karakter met Limburgse bijmenging. 
Anders dan in het Limburgs is de iê vaker veranderd in ij en de uû (<oê) in ui. 
Maar ergens in de 19de eeuw heeft het tweede deel van die tweeklank voor 
mouillering gezorgd en is vervolgens verdwenen45. Bijvoorbeeld *wijd > widj, 
*prijs > prisj, *uit > utj en *huis > husj. Crompvoets schrijft daarover: “Men moet 
wat betreft de ‘Meijelse mouillering’ denken aan een vrij recent (achttiende- 
of negentiendeëeuws?) verschijnsel dat ontstond op de grens van Limburgse 
en Brabantse klanken. Ik beschouw ze als compromisvormen tussen enerzijds 
Limburgse monoftongen oe:/uu en ie:/ie en de al oude Limburgse mouillering 
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112 in andere woorden en anderzijds Brabantse diftongering ui en ij/ei die vanaf 
de zestiende eeuw en later vanuit Midden-Brabant naar het oosten opdrong.”46 
Ruim tien jaar later duikt er een Meijelse tekst uit 180647 op, waarin Crompvoets 
(2009) geen spoor van de Meijelse mouillering aantreft. Maes (2012) acht 
die Meijelse mouillering een laat-19de-eeuws verschijnsel, maar anders dan 
Crompvoets ziet hij geen enkele Midden-Limburgse invloed op de medeklin-
kers, m.u.v. de verandering van sch- in sj-. 

4.3 eind-t-verlies
Vooral in het zuiden van Noord-Limburg valt de eind-t doorgaans weg na 
stemloze medeklinker. Na [m] wordt de [t] in [p] geassimileerd. Dit vinden we 
ook terug in de toponiemen in tabel 10. 

 Eind-t-behoud               Eind-t-wegval
 Riethorst – De Riêthorst (bij Plasmolen)    Horst – Haors
 De Groote/Kleine Horst – De Grote/      Dekeshorst – Daekeshórs (bij Helden)
 Kleine Horst (bij Siebengewald)        Leemhorst – De Leimhors/Hors (bij Tegelen)
           De Vorst – De Vaors(t) (bij Sevenum) 
                      Broekhuizenvorst – Vaors
                      Grubbenvorst – Grevors 
                      Het Vorst – ’t Vors (bij Velden)
 –                      Stokt – De Stok (bij Broekhuizen)
 Koningslust – Kunningslust         Aan de Verloren Kost – Aan de Verlaore
                      Kost (bij Maasbree)
                      eind-t-assimilatie
                      Meeuwbeemd – De Mieëwbaemp (bij Venlo)
Tabel 10: Eind-t-behoud en -verlies in toponiemen

5. Conclusie  

De Nederlandse vormen van Noord-Limburgse plaatsnamen zijn meestal ouder 
dan de eigentalige. Eigentalige toponiemen en hydroniemen hebben de dialect-
vernieuwingen gevolgd. Bovendien zijn met name achtervoegsels vaak afgesleten 
of vervormd. Denk aan Meerlo – Mieëldere of Sevenum – Zaerem. Slechts een 
enkele keer is de eigentalige naam ouder: Huilbeek – De Huûlbaek (bij Kessel), 
Zeelberg – De Zeilberg (bij Broekhuizen), Leemhorst – De Leimhors (bij Tegelen), 
Lovendaal – ’t Louvendaal (bij Grubbenvorst) of Castenray – Kâssele, waarbij -le 
teruggaat op -lo (bos) en -ray (rooiing) uit de tijd dat bos was gerooid. Heel 
soms heeft een standaardtalige vorm de eigentalige verdrongen: Venlo verdrong 
Vendele en het Duitse ‘sieben’ verdrong het eigentalige ‘zeuve’ in Siebengewald 
– Siêbegewâld. 
Als we naar de eigentalige vormen kijken, dan valt op: hoe ouder een isoglosse 
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113hoe minder uitzonderingen. Goede voorbeelden zijn de isoglossen oe-oo en 
ie-ee die samenvallen met de grens van de noord- en middenzone in afbeelding 
1. Klinkervoorbeelden zijn Boddebroek – ’t Boddebroêk (bij Oirlo) tegenover Broek 
– ’t Brook (bij Horst) en Bisselt – De Bieselt tegenover Beesel – Bezel. We hebben 
geen namen gevonden die aan de verkeerde kant van deze twee isoglossen liggen. 
Bij jongere isoglossen liggen er eerder relicten aan de ‘verkeerde kant’. Klinker-
voorbeelden zijn Loobeek – Lobik (i.p.v. *Loeëbik, bij Venray), Heukelom – 
Heukelem (i.p.v. *Huuekelem, bij Bergen) en waarschijnlijk ook Hout-Blerick – 
Houblierik (i.p.v. *Holtblierik) en Houthuizen - Houteze (i.p.v. *Holteze). 
Medeklinkervoorbeelden van uitzonderingen zijn: 

- sj-loze namen ten oosten van de Panninger Lijn: Spiesberg – De Spiesberg 
(bij Grashoek), Stox – Stoks (bij Panningen) en Stogger – De Stogger (bij 
Helden) – terwijl het plaatselijk dialectwoordenboek bijna zonder uitzon-
dering in anlaut sj- voor -p en -t schrijft;

- gevelariseerde namen in niet-gevelariseerd gebied: Warande – De Kniens-
vrang (bij Venray), Konijnswarande – De Kniensvrang (bij Melderslo) en niet 
*De Kniensvrand, Broekeinde – De Breukeling en geen *Breukelind, Raaieind 
– ’t Räöring en niet *’t Räörind (beide bij Grubbenvorst) en waarschijnlijk 
ook Bussereind – Böstering (bij Beesel) en niet *Bösterinj. 

Uitzonderingen als deze laten zien dat isoglossen voorheen anders liepen. De 
Nederlandse vormen zijn vaak ouder dan de eigentalige, maar ze kunnen ook 
secundaire vertalingen zijn van de oorspronkelijke naam, zoals we bij bijvoor-
beeld Huilbeek – De Huûlbaek (bij Kessel) zagen. Bij Broekeinde – De Breukeling 
lijkt de eigentalige naam niet op de huidige Nederlandse naam, maar eerder 
op *Brokerend > *Breukerend terug te gaan. Deze namen werpen een blik op 
een ouder stadium, dat meestal een later stadium is dan dat van de huidige 
Nederlandse naam. Dat geldt ook voor verkortingen die diftongeringen verhin-
derd hebben: Hoogriebroek – ’t Hogrieberik (i.p.v. het modernere ’t Hoeëgriebroêk, 
bij Oirlo) en  ’t Legrieberik (i.p.v. het modernere ’t Lieëgriebroêk, bij Leunen). Ze 
verraden een eerdere monoftongische uitspraak *hoog en *leeg (en niet *laag, 
zoals in de officieel Nederlandse vorm). Dat de hoofdklinker in Oostrum – 
Aostrem niet tot oeë is gediftongeerd, zoals oost ter plaatse in oeës(t) is veranderd, 
verraadt dat de klinker verkort was ten tijde van de diftongering van de [o:] in 
dit gebied. 

In de meeste gevallen passen de eigentalige benamingen mooi in het klanksys-
teem van de plaatselijke dialecten. De dialectindelingen die we eerder in afbeel-
ding 1 en 2 presenteerden, beide met een overgangsgebied tussen noord naar 
zuid zien, vonden we dan ook terug in de eigentalige plaatsnamen. 

De grens tussen noord- en middenzone valt duidelijk samen met de oe/oê-oo-
isoglosse, wat met name in de talrijke toponiemen met broêk en brook duidelijk 
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114 wordt. Net zo vormt de ie/iê-ee-isoglosse de zuidgrens van de Kleverlandse 
eind-verkorting. Beide vinden we in Flieraij – De Flieroj, een vorm die alleen 
maar boven deze lijn kan voorkomen. Vrijwel hetzelfde geldt voor het eind-t-
verlies. Vergelijk Groote Horst – De Grote Horst met Horst – Haors.

De grens tussen de midden- en zuidzone valt samen met de zuidgrens van de 
Kleverlandse klinkerrekking. Vergelijk Horst – Haors met Leemhorst – De Leimhors. 
Hetzelfde geldt voor de noordgrens van ou (< Germaans au). Boven deze grens 
vinden we geen vergelijkbaar geval als Lovendaal – ’t Louvendaal. Hetzelfde geldt 
in beginsel voor ei (<Germaans ai), afgezien van het Broekhuizer relict Zeelberg 
– De Zeilberg, de uitzondering die de regel bevestigt. 

Buitengewoon interessant zijn de relicten, omdat die ons een beeld verschaffen 
van oudere klankstadia. Die klankstadia vertegenwoordigen soms een later 
stadium dan dat van de huidige Nederlandse vorm, soms vallen ze er nagenoeg 
mee samen en soms laten ze zien dat de huidige Nederlandse vorm niet daaraan 
ten grondslag ligt. Dit maakt de moderne eigentalige plaatsnamen tot een interes-
sante bron van historisch dialectonderzoek. 
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Kaart
Plaats- en gemeintenamen in ’t Limburgs (Provincie Limburg, Veldeke Limburg) 
(1999), [kaart de op de achterzijde van] ‘Toeristische kaart Limburg’, uitgave 
Dagblad De Limburger. Sittard (?). 

Noten

1  Zie kaart Plaats- en gemeintenamen in’t Limburgs (1999).
2  Zie Bakker 2002. In een paar gevallen hebben gemeentes plaatselijke, dus 

alleen voor ingezetenen duidelijke spellingen gekozen. Anderzijds blijkt de 
samensteller soms niet de goede informant te hebben gesproken. Zo vernam 
hij dat de Roermondenaren hun stad ondanks de gangbare spelling ‘Remunj’ 
in feite ‘Remuunj’ zeggen. Daarom nam hij ‘Remuunj’ op. Naderhand bleek 
dat beide uitspraken gangbaar zijn. Volgens de uitgangspunten van de Lies, 
moest dan de oudst gangbare worden opgenomen. In dit geval ‘Remunj’. In 
dit geval heeft Roermond dus terecht ‘Remunj’ op zijn bordjes vermeld.  

3  Het Mookse gehucht Bisselt heeft geen eigen bord en vormde in 1950 
geen eigen parochie. De moeilijkheid was dat het dorp Mook in het dialect 
van dat dorp ‘Mook’ heet, maar in Bisselt ‘Mouk’ wordt genoemd. Om dit 
probleem op te lossen is Bisselt als aparte kern opgenomen, zodat de Mookse 
versie van Mook ‘Mook’ is en Bisselt met zijn eigen eigentalige versie ‘De 
Bieselt’ in de Lies staat vermeld. 

4  Zie Keulen e.a. (2007).
5  Deze naam is geleend van een gebied rond Tienen dat vanouds deze naam 

draagt. Zie Maes (2012), blz. 62–64.
6  Na het verschijnen van de Lies werd duidelijk dat de plaatselijke uitspraak van 

enkele plaatsen toch net iets anders was dan de in de Lies genoteerde. Hier 
enkele verbeteringen. In Noord-Limburg: Koningslust – Kunningslust (niet 
Keuningslust); Midden-Limburg: Roermond – Remunj (niet Remuunj, 
zie noot 1), Zwartbroek – Zwartbrook (niet: Zwertbrook). Zuid-Limburg: 
Sibbe – Suub (niet: Sub). (In veel gevallen is de verkeerde uitspraak wel in de 
omgeving gangbaar, maar niet in de betreffende plaats zelf). 

7  Boonen (2005), blz. 33: ‘Beesel (1275 Beesel), Bies + lo, Biezenbos. Minder 
stellig zijn Van Berkel/Samplonius (1991), blz. 17: ‘Beesel [gem. Beesel, L 



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

1171173 Bisela; 1294-1295 Besel; wordt wel verklaard als ‘open plek in het bos 
met biezen begroeid’, maar deze verklaring is onzeker.’

8  Oirlo – Oeldere heeft dezelfde oorsprong als het Midden-Limburgse Oler: 
oer ‘grind of ijzerhoudend zand’ en ‘lo’ bosje op hoge zandgrond. (Zie: Van 
Berkel/Samplonius (1995).

9  Zie Poel (1851).
10 Gemeentearchief Venlo, Archief Sociëteit Jocus 1842 – 1906: inv. nr. 27 brief 

(Bijlage LXIII).
11 Gemeentearchief Venlo, Archief Sociëteit Jocus 1842 – 1906: inv. nr. 8 decreet 

van Joeccius van 20 november 1842.
12 In het Blericks dat nu nog in Hout-Blerick, Boekend gangbaar is en eertijds 

in Blerick gangbaar was, zegt men ‘Houblierik’ met de klemtoon op ‘Hou-’. 
In Venlo zegt men Holtblierik met de klemtoon op -blierik,’

13 Bisselt – De Bieselt gaat terug op de ‘Biessael’, ‘woonplaats omgeven door 
biezen’. Zie voetnoot 6 voor een mogelijke verklaring van Beesel – Bezel.  

14 Zie Weijnen (1966), blz. 364.
15 Zie Janssen (1941) voor de precieze verspreiding van de oê- en uû/uu-uitspraak 

in Noord-Limburg.
16 Schrijnemakers (1984), blz. 24 – 26 en Van Berkel & Samplonius (1995), blz. 

34 verwijzen naar een bewering dat het tweede lid niet op ‘huis’ maar op 
‘hees’ zou teruggaan, maar wijzen erop dat daarvoor geen bewijzen zijn en 
alle oude vormen op ‘huis’ duiden. 

17 Zie Crompvoets (1991), blz. 12 – 20.
18 Zie Crompvoets & Van Schijndel (1991).
19 De SGV geeft nog De Voosberg.
20 In Bakker (2002) is de plaatselijke uitspraak Milsbèk veranderd in Milsbik.
21 Ook als de Maas Limburg binnenstroomt heet zij in de oeverplaatsen Maos, 

vanaf Borgharen – Hare tot en met Afferden – Offere Maas om vanaf Heijen 
– Heie weer Maos te heten en onder die dialectbenaming bij Mook de 
provincie weer uit te stromen.

22 Tegenwoordig hoort men in Venlo vaak de mengvorm ’t Jaomerdal. Het 
carnavalsliedje In ’t Jaomerdal met de regels in ’t Jaomerdal dao is edere nach 
kebuiterkesbal van tekstdichter Frans Boermans zal daaraan hebben bijgedragen.

23 Zie Verdam (1932).
24 Zie Bakker & Kruijsen (2007), blz. 133 – 166 en blz. 216 – 220.
25 Zie Bakker (2013), blz. 25 – 51.
26 De ee in sommige namen in Noord-Limburg moet anders hebben geklonken 

en een andere oorsprong hebben, omdat het grondwoord er nergens is 
gediftongeerd: Beek – Beek en Loobeek -Beek (gem. Venray). Venray zegt ‘beek’, 
maar de meeste andere Noord-Limburgse plaatsen zeggen ‘baek’. Wellicht 
een late vernauwing. Merk op dat in westelijk Midden-Limburg wél bieëk 
voorkomt.

  Gennep diftongeert niet. Maar ook het grondwoord van Smelen – De 



Smele ‘smeel’ wordt nergens in Noord-Limburg gediftongeerd, wat op een 
afwijkende uitspraak duidt van de ee die tot ieë is gediftongeerd. 

27 Binnen de gemeente Mook en Middelaar klinkt ‘Mook’ in Mook als in het 
Nederlands, maar in Middelaar zegt men ‘Maok’ en in Bisselt ‘Mouk’.

28 Of eu in uue verandert, hangt van de etymologie af. Zo is het element 
‘molen’ in alle Noord-Limburgse dialecten meule of – enkel in Sevenum 
–  mäöle. Merk op dat meule in westelijk Midden-Limburg en in oostelijk 
Zuid-Limburg zich wél tot muuele heeft ontwikkeld.

29 Schols & Linssen (1998) geven nieuwere vormen: ’t Hoeëgriebroêk, ’t 
Lieëgriebroêk. 

30 In het dialect van naburige buurtschap Bisselt is de laatste klinker gerond: 
Middelor. 

31 Met dank aan de heer Wiel van Dinter die opmerkt dat het gezien de ligging 
van ‘Diekendaal’ niet voor de hand ligt dat er ooit dijken hebben gelegen en 
dat er ook geen resten van dijken zijn gevonden. 

32 De Venlose benaming van Arcen is: Aarse. 
33 Dit zijn oude veldnamen die inmiddels bebouwd zijn en aldus wijknamen 

zijn geworden. Omdat de meesten ‘de kamp’ in de zin van ‘stuk land’ niet 
meer kennen, maar wel ‘het kamp’ in de zin van omheind wooncomplex, 
gebruiken de meeste sprekers die namen tegenwoordig met het onzijdige 
lidwoord, dus ’t Annakamp, ’t Hazekamp, ’t Vastelaoveskamp.

34 Opvallend is dat de gereduceerde uitgang in het Nederlandse Ottersum een 
volle klinker krijgt in de dialectvariant Otersóm. In de regel gebeurt eerder 
het omgekeerde. Vgl. Hegelsom – Haegelsem en Heukelom – Heukelem (bij 
Afferden). 

35 Kaartje uit Crompvoets & Van Schijndel (1991), blz. 14.
36 Kaartje uit Crompvoets & Van Schijndel (1991), blz. 13.
37 Voor de informatie over de huidige paatselijke uitspraak van De Spiesberg, 

Stoks en Stogger zeggen we dank aan Henk Thiesen, Ann Philipsen en Henk 
Steeghs. De Panningse SGV-lijst (1914) geeft al ‘Spiesberg’. 

38 Het Venloos kent zeer weinig velariseringen: genk (gent, ganzerik), granke 
(bedelen, vlg. Middelnederlands ‘granten’) en de gebiedende wijs enkelvoud 
van staon (staan): stank. 

39 Toch waren er zeker tot in de jaren 1980 nog oude sprekers in Blerick-
Dorp die – in gesprek met oude plaatsgenoten – veel gevelariseerde vormen 
gebruikten. Dit sterk velariserende Blericks is nu alleen nog in Blericks 
voormalige gehuchten Hout-Blerick en Boekend te horen. Zie Bakker-
Hendrikx 1995.

40 Horst en buurdorpen zeggen: vinge – vóng, vónge – gevónge; stónge, stónge en 
zelfs het Venrays kent gaenk (gent, mannetjes gans)! In SGV-lijst uit Meterik 
noemt Keniensfrang, Horst Kniensfrang. Bij Kupers Thies e.a. (1989) vermeld 
als Kniensvang (zonder r). Zie voor de Venrayse Kniensvrang de webpagina van 
TC Rodhe. 
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11941 Bij Hout-Blerick liep een weg die Doodeinde – Doeëding heette. In Blerick 
ligt een gebiedje met de naam de Zóngert dat in 1543 als ‘Sondert’ wordt 
vermeld. Een gelijknamige boerderij is na WO2 afgebroken. De naam duidt 
op haar afgezonderde ligging. Zie Gorissen & Van der Hoek (1994), blz. 166.

42 ‘Onder’ heeft niets met het Nederlandse ‘onder’ van doen. Vandaar dat het in 
het Heldens niet *Ónger is geworden.

43 Zie Bloemen (2003), blz. 71.
44 Zie voor meer voorbeelden met andere medeklinkercombinaties Crompvoets 

(1991).
45 In een zeldzame Meijelse tekst uit 1806 zijn oude tweeklanken opgetekend 

(zoals ‘huys’ en ‘wyt’) geen spoor van mouillering te ontdekken. Zie Bakker 
& Kruijsen (2007), blz. 110 – 113.  

46 Zie Crompvoets (1991).
47 Zie Bakker & Kruijsen (2007), blz. 110 – 113.
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Appelstruif



ÄöVeR VLaaJ, VLaJe, VLaDe, 
stRUIVeN eN stRUyVeN

Netty Engels-Geurts, Roggels

Waat wete wae äöver de vlaaj, woea Limburg zoea 
gruuets op is? Woróm aete wae vlaaj? Woróm is d’r vlaaj 
in Limburg en inne rest van Nederlandj neet, of bienao 
neet? Nateurlik neum ich ’t gebak mèt slaagroum. 
sjokelaad en zoea, det noe boete Limburg verkochtj 
waertj gein vlaaj. Haaj me det mer ‘kook’ geneumdj! 
Mer det effe d’r naevebie.

Woróm waerdje d’r al vlaaj gebakke door oos äöver-äöver-
groeatmoders?

De Limburgse hoesvrouw kós good kaoke, en zuuj bestaedje dao väöl zörg en 
tied aan. Me waas henjig: alles waerdje gebroektj en van reste wist me nog get te 
make. Me haaj neet väöl. Me móst mèt ’n gezin mèt väöl wichter (13 waas neet 
zóéë väöl!) róndjkome vanne opbringst van ’n klein borebedriefke. Dèks haaj 
me nog ’n twieëdje koswinning, wie sjoester, tummerman, beerbrouwer, of me 
ging taege betaling wèrke bie ’n hieëreboor. Mer óndanks dae ermood heel me 
van fieëste. Kèrmes, broeloft, begrafenis: as d’r luuj kwome, móst d’r väöl, dèks 
euverväöl aete zeen. ’t Bourgondische vanne Limburger kwoom den baove.

Óm veer oer waas ’t kóffiedrinke. Op gewuuen daag aot me broead mit get 
drop: dèk kruutje- of fruitbelik, as ’t vleis op waas. Op fieëstdaag waas ’t vlaaj. 
Mèt de kèrmes kwoom väöl femilie van äöveral dèks al ‘oppe middaag’, mer 
ederein kwoom ‘oppe kóffie’. Den waas d’r vlaaj, väöl vlaaj: väöl saorte die 
nao-ein opgedeendj waerdje. Fruitvlaje, krumelkesvlaaj, puddingvlaaj, griesmael-
vlaaj, riestevlaaj. Ieërst kwoom de vlaaj van ’t sezoen oppe taofel. 

Kèrmes in ’t vreug väörjaor: rebarbervlaaj.
Kèrmes in ’t laat väörjaor: kroonsele- en keersevlaaj.
Kèrmes inne zomer en ’t naojaor: appel- en proemevlaaj.

De vlaaj van ’t sezoen waerdje gevolgdj door de mieër kostbaar vlaje. Aope vlaje, 
vlaje mèt letjes en mèt ’nen dèksel (d’n toeslaag) wisseldje zich óngerein aaf. De 
duurste vlaaj (wie de linzevlaaj) waerdje ’t lèste opgedeendj.
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De vlaje wore groter as waat wae noe gewèndj zeen. Vlaajplate haje ’ne 
doorsneej van 32 cm. ’t Waas de bedoeling det me van alle saorte ’n stök pakdje, 
vanne lekkerste zelfs twieë stökker. Men oot röstig, drónk väöl kóffie en dao 
waerdje väöl gekaldj. ’t Waas neet vraemp det emes ’n ganse vlaaj op haaj as se 
alle stökker naevenein zoods ligke.

Zelf vlaaj bakke waas neet duur. Terf trok me zelf, men leet det male bie 
de mulder van ’t dörp, dae as betaling daoveur ’n deil mócht haoje. Väör vlaaj 
waerdje ’t mael gezeefdj óm witte bloom te kriege; de klieje móste droet. Mer 
die deej me waal bie ’t anger mael woea broen broead van waerdje gebakke. 
Wegsmiete? Det zeker neet! Mèlk haaj me vanne eige koe, eier van eige hoonder. 
Gest haoldje men bie de brouwerie in de buurt.

As völling gebroekdje men väöral vers fruit oet d’n eigen haof. Rebarber, 
aerdbeze, kroonsele, miemerte, keerse, proeme, appele. Inne wintjer gebroekdje 
men aoft: gedruuegdj fruit van appele en paere, Aoft waerdje somers gemaaktj 
van valfruit oet eigen haof. ’n Klein deil van ’t fruit waerdje op sókker bewaardj, 
mer det waas duur. Later kwoom ’t inmake, mer väör väöl hoeshaojes waas det 
väör de Twieëdje Waereldaorlog väöl te priezig. Glazer, ring, kookkaetel en 
termemaeter móste aangesjaftj waere, en zón glaas kós ouch nog aope gaon 
en den mós me waat drin zaot wegsmiete. Es d’r gein fruit waas, waerdje ouch 
morevlaaj gebakke, mer det waas minderwaerdig. ‘Morevlaaj(vr)aeters’ waas zelfs 
’n sjeldjwaord.

De hoesvrouw waas gewèndj óm te bakke, en zeker óm te wèrke mèt gestdeig. 
Men bakdje jao ouch alle broead zelf. ’n Stèl boorderieje haje same éínen aove, 
’n bakkes: ’ne vrie-staondje bakaove. Dao bakdje men ’t broead: broen en 
rogkebroead, stoete en de vlaje. Witte mik waas veur bezunjer daag.

De Limburgse käöke waas werm, ómdet men ’t fernuus de ganse daag leet 
branje: men haaj ’t nuuedig óm te kaoke, óm kóffie te make, väör werm water 
óm aaf te wasse, en óm ’t hoes werm te haoje. Zón werm käöke is hieël good 
väör ’t make en laote rieze van gestdeig.

Spulle óm vlaaj mit te bakke zeen goodkoup. Men maakdje zelf de vlaajplate 
of men bestaedje det oet aan de smeed. ’n Vlaajplaat is niks mieër as ’n iezere 
plaat wovan de randj ómhoeag is opgezatj. ’n Deigrol is ’n róndj stök hout det 
good glaadgesjoerdj is.

Heurtjes óm de vlaaj op aaf te laote keule waerdje gemaaktj door de 
manjemaeker. En d’n aove-sjeter – ’ne lange stek mèt ’n plat väörstök óm de 
vlaje en broeajer in en oet d’n aove te zètte, maakdje men van ’n stök hout.

Mer woróm waerdje d’r in Gelderlandj gein vlaje gebakke, en in Zieëlandj? 
Dao wore de miense ouch erm. Dao bakdje men ouch zelf ’t broead. En in 
Gelderlandj waas nog mieër fruit as bie ós. Is ’t toch oze bourgondische inslaag?
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Det vlaaj neet allein van ós is, weite we. Op ’t Belsj, in Frankriek en in ’n deil 
van Duitslandj kintj men ouch vlaaj. Ouch in Zwitserlandj, Oeasteriek, Tsjechië, 
Italië en Slowakije höb ich gebak gezeen en vlaajplate die neet angers zeen as 
bie ós.

Äöver de kómaaf vanne vlaaj zeen nog väöl vraogteikes. Woróm aete wae in 
Limburg vlaaj en gein appel- en anger fruittaarte? Woea kumtj oos griesmael-, 
pudding-, rieste- en krumelkesvlaaj vanaaf?

Wie mich recepte waerdje gevraogdj oet de 17e en 18e ieëw in verbandj mèt 
activiteite in Kestieël Gebrook bèn ich mien aoj, meist facsimile, Nederlandstalige 
kaokbeuk gaon bekieke. Ich zócht ’n recept det maakbaar waas, smakelik ouch 
väör oos begrippe en det waarsjienlik ouch bie ós gebroek zal zeen. Zeukendj 
en vergeliekendj vónj ich in praktisch alle beuk ‘struiven’ en ‘vladen’. Dees zólle 
bienao zeker de väörluipers van oos vlaje van noe zeen.

De aojste ‘kaokbeuk’ zeen twieë van hoes oet handjgesjreve käökebeuk oet 
de 15e ieëw. In 1514 kwoom ’t ieërste gedrökdje Nederlandstalig kaokbook oet: 
Een notabel boecxken van cokeryen van Tomas van der Noot. Dit waerdje gevolg door 
anger Nederlandstalige kaokbeuk, die allemaol in waat noe ’t Belsj is gedrök 
zeen. In allemaol dees beuk vinje we ‘vladen’ en ‘struiven’ ónger versjillendje 
name: ‘vlade,vlaeyen, vlaen,vlaeden, vlayen,vlaye, vlaeij, vlaeijen, vlayken, vlaey, 
en struyve, struven, struyf, struijff ’. Wie ich die vergeleek, mèrkdje ich det d’r 
tösse al die ‘vladen’ en ‘struiven’ gein versjil is. Ein en ’t zelfdje recept waertj in 
éín book ‘vlade’ geneump en in ’t anger book ‘vlaay’. Euversjrieve kindje men 
toen al.

In d’n tied det dees kaokbeuk gesjreve zeen, waerdje dees ‘vladen’ gans anges 
gebakke as noe. Men haaj ’n aope vuur mit dao-op ’ne kaokpot of ’n platte pan. 
Hie ging ’t vlademingsel in en de pan waerdje geslaote mit ’ne dèksel. De pan 
waerdje baove ’t vuur gezatj. Op d’n dèksel waerdje gleujendje käölkes gelagdj: 
e saort baovewermte.

Bienao noeajt steit d’r ’ne deig in ’t recept. ’t Is dus juust wie ’n gebakke 
vlaajvölling. Hie moge we neet mèt zekerheid oet kónkludere det d’r geinen 
deig ónger zaat. ’t Kan zeen det me det zoea gewuuen vónj det me dit neet in ’t 
recept opsjreef. Recepte bestónge in dae tied oet gegaeves die belangriek wore. 
Waat me wist, waerdje neet opgesjreve. De recepte zeen ouch hieël dèk erg kort. 
Dao stóng neet bie wieväöl van alles mós zeen, of baktieje en dergelike.

Welke vladen staon in dees kaokbeuk? Väöl fruitvlaje, mèt appele, proeme, 
kweje, miemerte, framboeaze, zoer keerse en paere. Mit dit fruit bakke wae op 
vandaag ouch nog steeds fruitvlaaj.

Wiejer staon vlaje mit ries en gierst drin: väörluipers van griesmaelvlaaj, en 
riestevlaaj. Ouch: roumvlaje, vlaje mit pudding-echtige spies, wie de pudding-
vlaaj en de Belzje flanvlaaj. En vastevlaje of Roeamse vlaje, vlaje mit amandel-
mèlk, mael en sókker. Inne Vaste moogdje men gein mèlk en gein eier gebroeke!
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We vinje broen vlaje drin woea paeperkook en kruje in ginge; die lieke op de 
broen vlaje van ’t Belsj (b.v. de Lierse vlaaikens). Boete de zeute vlaje vinje we 
ouch hertige vlaje, mit eier en greun kruje.

Es väörbeeldje ’n paar recepte oet versjillendje beuk:

• Een Nieuw Zuid-Nederlands kookboek uit de vijftiende eeuw. Uitg. W.L. Braekman
 Naar handgeschreven documenten uit de tweede helft van de 15e eeuw.

11 Om vlaeyen van keersen te maeken. 
 Doet die steenen uyt ende dan opt vier in eenen pot gefryt in suete boter, 

ende als zy gefryt zyn, geperst duer eenen her met zueten roomen, ende 
dan gebacken in den oven. 

54 Om vladen in die vasten
 Neemt snoecxkuyte gestooten in eenen mortier, ende duergeslaegen met 

mandelenmelcke, ende met zuijcker , ende dan in den oven gebacken.

• Keukenboek uitgegeven naar een handschrift der vijftiende eeuw. Maatschappij der 
Vlaamse Bibliophilen, Gent 1872

 XXVI (15) Ghesoden vladen – van deeghe ghemaect, ghevult met muerwen 
case, ghestampt, getempert met doderen van eyeren ende dan vulse ende 
ziedse in smoute, dan hebt sukers genouch ende wintelt die frutuere daer inm 
dan sijn geshoden vladen. 

• Een notabel boecxken van cokeryen. Tomas van der Noot, 1514

 Om saenvladen te maken, blz. 52 
 Soe suldi nemen achtien eyeren ofte neghene doderen in eenen pot sanen 

ende lutterkenbloemen darinne gheminghelt. Hyerinne sal men dan doen 
potsuyckere. Dus sal ment backen, totdat ghenoech es.

 Noch om vladen, blz. 52 
 Neempt eyeren, melck ende luttel terwenbloeme daerine ghetempert. Ende 

latense dan soe backen totdat si ghenoech sijn. 
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• Eenen nyeuwen coock boeck. Kookboek samengesteld door Gheeraert Vorselman 
en gedrukt te Antwerpen in 1560

3 Gemeyn vladen
 Neemt tegen een pot oft quarte sutmelcx, xxii. Eyeren metten witte. 

Breectse wel ende mengtse met melcke ende set die coppen inden oven 
met stucxkens van boteren daer in ende laetse stijven; daer na so giet dese 
spijse in coppen.

5  Om vladen in die vasten te maken
 Neemt dic amandelenmelck, ende daer in cleyn ghestooten amedonc, 

teghen een baduyte eenen lepel vol, daer toe neemt suycker, ende een 
luttel sofferaens.

6  Om appelvladen te maken 
 Neemt die spijsen van ghemeyn vladen die wel ghereut is, daer menghet 

in ghebroken appelen die cout zijn met wat suykers en de caneelpoeders.

• De keuken van de late middeleeuwen, een ongedateerd handgeschreven manuscript
 Door R. Jansen Sieben en J. M. van Winter

 Om appelvlaen te maeken: no. 231 
 Neempt gulden appelen gheschelt ende ghesneden ende dan in een pot 

ghedaen met wat wijns ende boeters ende dan laet dan laet dan staen smoeren 
ende wrijvet wel cleijn an stucken, doet dan daer half alsoe veel gherijft 
wittebroet in als die appelen sijen om te maeken twe schoettelen soe moet ghij 
nemen 5 doeijeren van eijeren ende ghember ende suijker, doet dit alstamen 
in die schoetelen ende settet op een coel vier ende laet soe staen koeken dattet 
alsoe stijf is dattet vandie cant licht, doet dan daer suijker ende caneel over 
ende smeert die schoetel eerst met boetter.

• De verstandige Kok & Sorghvuldige Huyshoudster, 1711

 Om een Appel-struyf te bakken 
 Neemt 12 raban appelen / snijdt die in stukskens als tot een taert / doet ze 

in een platte pot met een goed stuk boter / en wat suiker / en dik maels 
omgeschudt / maar niet te roeren alsse murrum worden / doet’er dan 4 of 6 
eieren klein geklopt onder / neemt dan een pan met boter / en als de boter 
begint te baraden/ soo strooit wel dik fijn gestooten beschuit / met suiker en 
caneel onder een gemenght over den bodem dat die bedekt is / doet dan de 
appelen daer op; dan weder bestrooit met de verhaelde beschuit / doet dan 
een weinig vuur op het deksel/en laat het fors bakken.

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

125



 Dit recept höb ich ómgewèrktj nao oze tied. ’t Kan gebakke waere in ’ne 
moderne aoven en in ’n gewuuen vlaajplaat.

appelstruif

1 kilo goudrenette (appele)
50 gram bótter
50 gram sókker
6 eier

25 gram bótter 

Struisel
5 besjute
40 gram sókker
10 gram gemale kenieël

rónj platte bakvorm, doorsneej 28 cm.

Sjèl de appele, doot de kits weg, sniej de appele tót sjiefkes. Verwerm dees in ’n 
groeate pan mèt de bótter en de sókker. Sjöd de ganse tied mèt de pan; zorg 
det de appele neet kepot gaon. Laot ’t mingsel aafkeule.
Klop de eier los.
Doot 25 gram bótter inne bakvorm en laot die inne aove smelte.
Vergreumel de besjute en ming die met 40 gram sókker en de kenieël.
Strui ruum de hèlft van ’t besjutemingsel op de baom vanne bakvorm.
Ming ’t eiermingsel door de appele, en sjöd ’t inne vorm.
Strui ’t resterendj besjutemingsel drop.
Bak de struif direct op 170˚C in 45 menute.
Haol de struif oet de vorm. Drej ’m óm, en drej ’m weer trök.
Serveer ’m lauwwerm, of werm ’m get op väör ’t servere.
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Slenders kantoorvakhandel in Remunj

Waegkruuts in Norbik Kirkesjteeg in Buchte



FOtO’s VeUR ‘LImBURgs OP De 
sJtRaOt’ INstURe!

De redactie

Oos Limburgs is gelökkig nag euveral in oos provincie dök te huuere, oppe 
straot. Mer is ’t ouch zoea väöl te laezen ane kantj vanne waeg of mesjien zelfs 
oppe waeg zelf? De redactie van eur jaorbook wiltj gaer ’n serie van ettelike jaore 
beginne wo-in foto’s geplaats waere van Limburgse tekste die naeven of oppe 
waeg te vinje zeen. Det mótte gein tekste zeen die mer effekes (b.v. allein inne 
vastelaovestied, of bie ’n gouje broelef) te zeen zeen, meh tekste die jaor-in-jaor-
oet te laeze zeen op die plaats. E paar gooj veurbeeldje vintj g’r bie dees teks. 

Limburgstalige plaatsnaambördjes doon neet mit: die mótten óngerhandj waal 
bekans euveral staon. Waal moge straotnaambördjes mitdoon: es ze allein mer in 
’t Limburgs zeen. Neet es ze twieë tale gaeve mit ’n letterlike vertaling (b.v. neet: 
‘Kirkstraot / Kerkstraat’!).

De redactie raekentj op ’n groeate reactie!
Eur foto’s mit besjrieving vanne ‘vinjplaats’ in Nederlands- en Belsj-Limburg 

moog g’r opsture nao tvdwijngaard@hklimburg.nl 
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PROVINCIaLe 
DeCLamatIeWeDsJtRIeD 
BesJteIt 10 JaOR

Jos Stassen, Sjpawbiks

In de bekans 90 jaorige besjtaonshistorie van Veldeke is 
de provinciaal finale van de declamatiewedsjtried nog 
mer piepjónk, neet ins flök, mer pas ’ne aankómmende 
tiener.
In ’t jaor 2004 woort in Roostere de ieësjte finale 
gehawte, wo-aan 32 kènjer deilnaome. De lèste en 
tieënde finale woort gehawte in theater DOK 6 in 
Panninge. 24 Finaliste van de kringe dege hie-aan mit.  
E sjoan sjpektakel, wovan oetzendinge zin gewaes op 
TV-Limburg en wovan DVD’s in ómloup zin gebrach. 
Op versjeie plaatse in dit sjtökske zin foto’s oet de 
versjillende jaore aafgedrök.

Nog e jónk Veldeke-fenomeen dus. Of toch neet?

Weitend dat plaatselik hie en dao ouch get gedaon woort op dit terrein, bèn ich 
ins naovraog gaon door bie de Veldeke kringe. 

In de krink Venlo hilt me zich al ruum 40 jaor bezig mit ’t organisere van 
veurdrachwedsjtrieje veur de kènjer van de lieëger sjoale. D’r zin noe dao 
veurrunjes in Tegele, Velde en Venlo, wo geweldig väöl deilnummers ummer 
aanwezig zin. 

In Wieërt waere ouch al tieën jaore wedsjtrieje gehawte, meh dat is allein 
meugelik gewore door de sjoale persuënlik te bezeuke en lieërare enthousias te 
make veur dat projek. Jos Gubbels waor dao veurtrèkker, same mit Jan Moonen. 
Volgend jaor jubileum. 

In Remunj deit de krink d’r alles aan óm eder jaor d’rbie te zin en in Kirchroa 
waere via de bibliotheek plaatselike finales gehawte. 
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In Heële en Mestreech haet de declamatiewedsjtried gein lank laeve gekènd. 
In Sjènne zin 10 jaor lank wedsjtrieje gehawte, meh dat is bie gebrek aan 

belangsjtèlling vanoet de sjoale langzaam doadgeblood. Dat waor ouch ’t geval in 
Baek, wo mer e paar jaor woort mitgedaon.

Ein anger plaats wo de declamatiewedsjtrieje fanatiek waere gehawte, is Ech. 
In drie gemeinsjappe Roostere, Zöstere en Ech waere dao jaorliks de sjoalkènger 
op de proof gesjtèld. Piet Aben is same mit get anger besjtuurslede dao de 
kartrèkker. In 2002 höbbe zie de veurdrachte in Ech laeve ingeblaoze. Dat de 
kènjer dao geweldig gaer aan mitdoon bliek oet ’t volgende verhäölke:

’ne Lieërling van ’t Keuningshöfke oppe Boesj haw zich geplaatstj väör de Echter finale. 
Mer pap en mam hawwe net op dae daag ’n oetstepke geplandj nao Disneyland in 
Paries. Traone mit tute bie dae jóng, det d’r neet nao de finale kós gaon. Die mam zaet 
noe nog: “’t Zal waal de enige jóng zeen in Nederlandj, dae haet gebäöktj ómdet d’r 
nao Disneyland ging!”

Meh ’t allerieësjte begin van veurdrachwedsjtrieje laog toch in Gelaen. Dat 
kaom zoa: In ’t begin van de jaore vieftig woort dao ’ne jónge Rotterdammer 
es burgemeister beneump. Dat waor Dr. Mr. J. van Banning. Hae voolt zich 
aangetrokke tot de sjoan klanke oet ’t Gelaens plat, hae lieërde ’t zelfs en hae 
ging zich inzètte veur ’t behawt van de Gelaense sjpraok. Laes mit oet ’t Limburgs 
Dagblad van 30 januari 1963 in ’t sjtökske mit es kop ‘Veldeke benoemde drie 
nieuwe ereleden’ (Karel Haanen oet Venlo, dr. Felix Rutten oet Zitterd en J. van 
Banning oet Gelaen…):

“Derde erelid werd mr J. van Banning, burgemeester van Geleen. Als niet-Limburger 
heeft hij zich zo sterk aangepast dat hij zelfs het dialect spreekt. Door ’t juist interpre-
teren van een artikel in de onderwijswet is op zijn voorstel op alle scholen van de 
gemeente Geleen een uur lezen in dialect ingevoerd. Ook op aandrang van hem is een 
boekje in het dialect samengesteld voor de kinderen. Hij is de grote promotor van de 
jaarlijkse dialectwedstrijden voor de leerlingen van de Geleense lagere scholen.
Tenslotte staat hij altijd voor VELDEKE klaar als dat nodig is en is hij een van de beste 
pleiters in de statenvergadering als het om VELDEKE gaat.
De laatste keer dat de koningin in Geleen was, liet hij Gabriël Beckers een welkomst-
gedicht in het Geleens voordragen.”

In datzelfde jaor 1963 woort in Gelaen de zevende ‘dialekten daag’ gehawte in 
de Hanenhof. Dat sjteit in oos eige Veldeke-tiedsjrif, en dat beteikent dat in Gelaen 
al saer 1956 declamatiewedsjtrieje zin georganiseerd. Jónges en maedjes van de 
O.V.S. en de hoeshawtsjoal dege dao-aan mit, same mit kènjer van de lieëger 
sjoale. Dat waor dus op initiatief van burgemeister van Banning, dae ouch de res 
van ’t gemeintebesjtuur achter zich kreeg. De gemeinte betaalde en organiseerde 
de dialekdaag (wie ’r in ’t Gelaense tot op den daag van vandaag nog heisj). Later 
woort dat door de dialekgroep van de Heemkundevereiniging op zich genómme 
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en vanaaf 1984, nao de oprichting van de Veldekekrink Gelaen, deeg ouch Veldeke 
mit in de organisatie. Meh ummer bleef emes van ’t gemeinte besjtuur daobie 
betrokke mit es meis markante figuur wèthawwer Bertha Paulissen, die d’r altied 
e fieës van wis te make veur de deilnummende kènjer.

Bie ’t wiejer zeuke in de archieve vóng ich e knipsel van 10 januari 1963, ouch 
oet ’t L.D., wo ’t geit euver de ‘veerde provinciale declamatiewedsjtried’. 

De veerde provinciale declamatiewedsjtried? Meh dat beteikent, dat in dees 
ieëw gaaroet niks nuuts is oetgevónge, wie v’r ummer gedach höbbe.

In de kop van ’t artikel sjteit: “Kwaliteit bijzonder groot - Eindronden declamatie-
wedstrijd VELDEKE”

“Maastricht, 9 jan. Aan de vierde provinciale declamatiewedstrijd van de Limburgse 
dialectvereniging Veldeke hebben zoveel leerlingen van nijverheidsscholen, H.B.S.-
en, gymnasia en v.g.l.o- alsmede U.L.O.-scholen deelgenomen, dat de organiserende 
vereniging dit keer niet kon volstaan met één eindronde, maar er twee moest houden.”

Oet ’t artikel laes ich dat de ieësjte eindrunj in de sjouwburg van Valkenberg 
is veur de 39 finalisten ónger 15 jaor. Zie waore gekaoze oet 120 deilnummmers 
aan de veurrunjes in mieë es 20 sjoale oet Mestreech, Heële, Zitterd, Rolduc 
(Klein Seminarie), Heel, Ech, Kirchroa, Egelzer (de O.V.S.), Postert en Remunj.

De twieëde eindrunj veur de 14 finaliste tösje 15 en 17 jaor en baove 17 jaor 
vink ein waek later plaats in Café-restaurant Momus in Mestreech. 

Zuug ins wat veur e saort wedsjtried dat waor, neet de lieërlinge van de basiss-
joale, nae, van de sjoale veur veurtgezat ónderwies, van O.V.S. tot gymnasium 
dege dao-aan mit. 

Kiek ins oet wieväöl plaatse de deilnummers kómme en welke aantalle dat 
zin. ’t Zou geweldig zin om die finaliste van doe ins te vraoge wat door hun haer 
ging wie ze veur de zjurie sjtónge. 

En wae zou allemaol mit höbbe gedaon? Dat zin noe allemaol midde- en 
laat-zestigers. Mesjiens zitte d’r waal gans bekènde Limburgers of zelfs B.N-ers 
tösje. Wae wèt? Ich houp dat deilnummers oet dae tied ins get van zich laote 
huëre. Mesjiens kènne v’r dan e vervolg op dit sjtökske make in e nuut Veldeke 
Jaorbook…!?

’t Driede millennium

Wie al gezag woorte in Ech in 2002 de ieësjte plaatselike wedsjtrieje gehawte. 
Meister Piet Aben, lid van de Educatie-kemisje van Veldeke wol ouch gaer dat 
d’r ’n provinciaal finale kaom. Same mit Jacq Nijsten oet Gelaen, dae al langer 
hiemit in zien sjoal in Sjtein ómgang waor, sjreef hae ’n organisatiereiglement 
en e juryreiglement. Via ’t hoofbesjtuur van Veldeke Limburg woorte alle kringe 
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opgerope óm plaatselik wedsjtrieje op te zètte en te zörge veur finaliste. Achteraaf 
is gebleke dat dat neet gans is gelök.

In 2004 waor ’t dan zoawied. In ’t gemeinsjapshoes van Roostere troje 32 
maedjes en jónges nao veure óm zich door ein provinciebrei jury te laote 
beaordeile. Dao-in zaote de sjtreektaalfunctionaris Pierre Bakkes, de zenger 
Gé Reinders, toneelregiseuze Elly Pötgens, sjrievers Mariet Verbong en Colla 
Bemelmans en de lede José Verheyen en Jos Gubbels. Veldeke-veurzitter Lé 
Giesen heel de deilnummers veuraaf al veur, dat ze allemaol gewónne hawwe 
door hie bie dees jury van beroemde luuj hun allemaol angesj klinkende dialekte 
te laote huëre. Veurdat de kènjer ouch mer éín woord hawwe gezag, woorte ze 
al gefeliciteerd. 

32 Kènjer, oet Sjteil, Velde, Heële, Venlo, Ech, Sjènne, Tegele, Baek, Pöt, 
Gelaen… ze bleve mer kómme mit hun gedichskes en verhäölkes. De deilnum-
mers kaome (en kómme nog) oet in drie categorieje: de groepe 3 en 4, de groepe 
5 en 6 en de groepe 7 en 8.

Jurylede Elly Pötgens en Colla Bemelmans genete van ’n optraeje

Jurylede Gé Reinders en sjtreektaalfunctionaris Pierre Bakkes vol waardering
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Laes ouch óngersjtaonde sfeerteikening van Jos Frusch oet de Limburgse gezètte 
van 14 juni 2004:

Voordragen over Frenske, Juupke en Sjieërke

Door Jos Frusch

Het gemeentehuis van Roosteren is deze zaterdagmiddag afgeladen vol. Veel 
geroezemoes, veel gerinkel van kopjes en schoteltjes. Alleen het spandoek met 
de tekst ‘Veldeke, vereniging tot instandhouding en bevordering der Limburgse 
dialecten en volkscultuur’ maakt duidelijk dat we niet gaan kienen.

We bevinden ons bij de eerste Limburgse finale van de ‘Declamatie-wedstried’ van 
dialectvereniging Veldeke. Een nieuwe poging om kinderen met de streektaal in contact 
te brengen en zo het gebruik van dialect te bevorderen. „Declamatiewedstrijden binnen 
de regionale Veldeke-kringen bestaan al lang. In Venlo al meer dan veertig jaar, in 
Geleen meer dan 25 jaar”, zegt Piet Aben, voormalig onderwijzer uit Echt. Hij heeft 
van het hoofdbestuur van Veldeke het verzoek gekregen de projectgroep voor te zitten die 
de provinciale wedstrijd heeft georganiseerd.

Het is Piet Aben die het woord neemt in Roosteren. Hij is blij met de wedstrijd en 
de belangstelling, maar laat ook meteen een kritisch geluid horen: jammer dat niet alle 
Veldeke-kringen aan het evenement meedoen. In vier kringen leeft het declameren nog 
niet, dus er is werk aan de winkel. Want volgend jaar moet iedereen meedoen, vindt 
Aben.

Dat het Veldeke menens is met het bevorderen van liet Limburgs dialect onder 
kinderen blijkt uit een aantal initiatieven: naast deze declamatiewedstrijd was er het 
project Liedjesschrijven voor jongeren, maar dat is vorig jaar wegens gebrek aan inschrij-
vingen niet echt uit de verf gekomen. En is er de methode die de projectgroep Educatief 
van Veldeke voor het basisonderwijs heeft ontwikkeld. De eerste boeken rollen komende 
weken van de pers.

Dat blijkt ook uit de samenstelling van de zevenkoppige jury, die de ongeveer dertig 
finalisten gaat beoordelen: onder hen dialectdichter Colla Bemelmans uit Nuth, dialect-
zanger Gé Reinders uit Roermond, schrijfster Mariet Verbong uit Tegelen en streektaal-
functionaris Pierre Bakkes. 

Jos Doeven uit Susteren is deze middag de goedgebekte opperspreekstalmeester. Aan 
hem de taak de optredens aan elkaar te praten en de deelnemers gerust te stillen. Daarin 
slaagt hij cum laude: mede door zijn kalmerende woorden zijn de voordrachtskun-
stenaars in spe zo tekstvast als een huis. En daar let de jury vooral op, net als op de 
uitspraak en de voordracht.

Met vaders, moeders, opa’s en oma’s en vriendjes als luisteraars passeert een bonte 
stoet van dwergen de revue. Camcorders snorren, camera’s flitsen en spandoeken worden 
in de lucht gestoken als de coryfeeën op het podium verschijnen. Er zitten hele kleine 
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‘exemplaren’ bij, met grappige staartjes of kleurrijke strikjes. Zij vertegenwoordigen de 
groepen 3 en 4 van de basisschool. Maar er zijn ook slungelige types, groep 7 en 8, die 
zich hebben uitgedost met hoeden, petten of zelfs kroontje en motorhelm. Ze hebben 
klinkende namen als Cheyenne, Kelly, Stacey, Ylaise, Mickey, Alicia en Thirze, maar 
dat verhindert hen niet vol vuur te verhalen van de avonturen van Frenske, Pietje, 
Fritske, Juupke, Haaike Wielke en Sjieërke.

Soms is de voordracht voorbij in een vloek en een zucht, soms is er meer tijd om het 
allemaal even op je in te laten werken. Maar in alle gevallen is het enthousiasme groot. 
Mimiek en gebaren doen soms wat onnatuurlijk aan, dat vindt ook de jury, maar de 
spontaniteit waarmee de kinderen hun gedicht voordragen zal er voor zorgen dat menig 
ouder of grootouder een traantje weg moet pinken.

Een enkel kritisch woord uitgezonderd is de jury vol lof over de prestaties: “Hier 
zitten rasechte toneelspelers bij”, vinden Reinders en Bakkes. Ze zijn zeer onder de 
indruk. De streektaalfunctionaris komt nog met een verrassing. De winnaars mogen zich 
in augustus presenteren op de Dialectendagen in Domein Bokrijk.

Nadat de cérémonie protocolaire voorbij is, is Piet Aben toe aan een eerste evaluatie: 
“Dit is een prachtig initiatief. Aan ons de taak om iedereen, dus ook Maastricht, 
Kerkrade en Venray, enthousiast te krijgen. We zijn afhankelijk van het onderwijzend 
personeel. Als de leerkrachten er niets aan doen, dan komt er ook geen respons.” Aben 
droomt van een wedstrijd waarop de kinderen eigen gedichten gaan voordragen.

De uitslag: Groepen 3-4: 1. Sandra Wolfs uit Echt; 2. Jasmijn Hulsmans uit Venlo; 
3. Ylaise Huberts uit Tegelen. Groepen 5-6: 1. Stacey Soree uit Venlo; 2. Juliet op ’t 
Veld uit Echt; 3. Ellis Pex uit Echt. Groepen 7-8: 1. Coen van Ewijk uit Venlo; 2. 
Linda de Wijs uit Echt; 3. Alicia Huberts uit Tegelen.

In de jaore daonao vènge de Limburgse finales plaats in:
2005 nog ins in Roostere
2006 in ’t geboew van MGL in Zitterd
2007 in de Fontys-sjoal in Remunj
2008 in Mestreech
2009 in Venlo
2010 in Wieërt in ’t College
2011 in ’t Hubertushoes in Gelaen
2012 in ’t CK theater in Remunj
2013 in DOK 6 in Kepel
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’t Veurt te wied in ’t kader van dit artikel óm alle de finales oetveurig te gaon 
besjrieve. Ein impressie van ’n Tegelse lieërares wil ich toch opnumme:

Limburgse finale declamatiewedsjtrièd in mesjtreech

Vièf menute naodet de zaal aop ging in ’t Maartenscollege in Mesjtreech, kwaam ich 
binne met mien gezin. Mien collega Leonie waas al dao met ziene mins en had 4 sjteul 
vur ós vreej gehaje. Det waas ouch waal nuuedig, want ’t waas bómvol en door alle 
veulbare sjpanning waas ’t in de zaal dudelik wermer as boète…

Knap
Piet Aben äöpende de middig en wie alles gezag waas wat gezag mós waere, woort de 
bühne vreej gemak vur de optraejende kinger.

Knap huuer, ièrs al ’n versje van boète lière, op sjoeël veurdrage, as winnaer gekaoze 
waere en dén nao de Limburgse finale. Den haes se ’t al wièd gesjöp!

Ich vóng ’t ’n hiele ièr öm tössen al det talent in de zaal te meuge zitte. En wie later 
’t woort, wie rièker ich mich veulde. Wat ’n diversiteit aan dialekte!

Waat is ’t Limburgs toch sjoeën en waat is ’t good öm dit door te bliève gaeve aan ós 
kinger.

’t Kosde de presentator, waal ens meujte öm door de kinger begrepe te waere, want 
Mesjtreechs sjprik neet idderein! Maar det brook juus de sjpanning en zörgde d’r veur 
det de kinger flot kóste laote zéen woeë ze veur gekómme ware: declamere!

Gruuets
En den zit se dao as… tja, as wat eigelik?

As moder vulde ich mei met de gruuetse elders in de zaal: ’t zal dien kink maar zien 
waat dao zien kunsje sjteit te dóon.

As sjrièver van gedichjes loesterde ich vural wat kinger gekaoze hadde, ter inspiratie 
vur volgende jaore.

En as lierkrach klopde mien hert get sjneller ömdet dit ’ne middig vaol taal waas! 
Geej sjnap ’t al: ich had d’n dáag van mien laeve!

’t Lökde de kinger in de zaal én eur elders, tantes, oeëmes, opa’s en oma’s good öm 
ónger de veurdrachte sjtil te zien. Maar det kwaam netuurlik doordet de veurdragende 
kinger ’t publiek wiste te boeie én ömdet tössendoor lekker de vutjes van de vloer meugde 
met 2 sjtraotdansers, in baeter Nederlands “streetdancers”...

Op ’t lets kwaam ’t verlossende waord van de jury: wae had de meisten indrök 
gemak? Ouch al ware de criteria vur de jury dudelik óetgelag: gank d’r maar aan sjtáon 
öm óet al det talent ’n keus te make. 
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Van deze middig zien filmopnames gemak door L1, die beej ’t programma “De 
Kingerkraom” euver 3 waeke waere oètgezonde. Vur idderein dae deze middig haet 
mótte misse is det dus ’n herkansing en ’nen aanraojer!

Kinger van Limburg: danke vur deze middig vol Limburgs amusement!
Susan Janssen
17 mei 2008
Tegels

Vruj en emotie in de zaal

In de loup van de jaore is opgevalle dat de deilnummers ummer mieë kómme 
mit eige gedichte, of mit gedichte die ze same mit Pap en Mam of Opa en Oma 
höbbe gemaak. Dat maak ’n optraeje natuurlik sjpannend, dat geuf get eigens. De 
kènjer laote in hunne mimiek zeen dat ze ech good weite wo ’t euver geit. Dat 
is good, want dat is ein van de beaordeilingspunte.

Vanaaf 2008 zin kóntakte gelag mit Peter Joosten oet Kessel, dae al jaorelank 
programma’s maakde veur L1, sjpeciaal gerich op de kènjer. Dat programma 
‘Kinjerkraom’ woort op de zaoterdig- en zondigmörge en de goonsdigmiddig 
good bekeke door de jeug. ’t Productiebedrief van Peter booj aan óm opnames te 
make. De samewèrking mit Peter verlöp ummer geweldig good. Jaomer is tot de 
Limburgse TV-zenders helaas gei geld mieë besjikbaar wille sjtèlle veur Kinjer-
kraom. Of dit erfgood neet belangriek genóg is…?

Nog effe get euver de lèste finale, die gehawte woort in de prachtige zaal van 
DOK6 in Kepel (Panningen). Door ein wieziging van de reiglementering waor 
bereik, dat ’t aantal finaliste beperk woort tot rónd 30, want in de paar jaore 
d’rveur haw de finale väöl en väöl te lang gedoerd. Noe waore d’r 24 optraejes 
van ein geweldig gooj kwaliteit. 
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In 2013 höbbe alle finaliste ’ne DVD van de opnames veur ‘Kinjerkraom’ 
óntvange, zoadat ze sjtraks aan hun kènjer en kleinkènjer kènne laote zeen wie 
sjoan ’t kalle van oos dialek is. Daobie kènne ze dan ouch ’n aansjpaoring en 
aanwiezinge gaeve óm zelf mit te gaon doon aan de veurdrachswedsjtrieje.

De toekóms

De organisatie van de declamatiewedsjtrieje sjteit of vilt mit de óngersjteuning 
vanoet de sjoale. Op eder sjoal zou eine van de lieërkrachte bereid gevónge 
mótte waere óm taege de tied van de wedsjtrieje get tied te sjtaeke in de veurbe-
reiïng van de kènjer. Mesjiens waal same mit lede van de “Ouderraad”.

’t Is wie ’t besjtuur van de krink Ech ’t zaet:
Mer d’r zeen ouch aandachtspuntje, mesjien zelfs zörgpuntje: oos organisatie rösj 

väör ’n groat deil op mitwèrking van ’t personeel van alle deilnummendje sjoale. Dao 
höbbe weer tót noe toe stieëds op kènne raekene. Mer wie g’r wètj, kriege die van alle 
kenj take aangeleverdj.

Daonaeve zeen door trökloupend leerlingenaantal al énkel sjoale aafgevalle. Gelökkig 
kènne w’r ouch bie väöl aojers raekene op hun enthousiaste óngersteuning.

Ein oetdaging veur de krinkbesjtuurslede óm ze zoawied te kriege.

De jury 2013: V.l.n.r. Ton van de Wijngaard, Silvia Weusten, Ann Philipsen, Marleen Schmitz, Pierre Bakkes
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De schaatsplank

Kiek Baerke ens euver de Parade gaon
Det dae op zó’n schaatsplank kin blieve staon!
Dao schuut hae de Klaosstraot in…
Maar boets dan knaap op zó’n Pruzin
“Kannst du denn nicht aus deinen Augen gucken?!”
“Ach mefrou”, zaet kleine Baer
“Es duit miech wörkliech laid
Iech woel nog um óch haer
Maar ja… geej ziet zoeë brait”

Harrie Klaassens
Venlo

Winnaer 2013 groep 5-6: 

Sjraar Timmermans oet Venlo



mónster

Doa sjweëft
e mónster durch d’r jank…
Bis te al bang?
Nè.
Mar ’t kunt waal kótterbij,
ummer kótterbij die tsimmer
en doe liks al i bed…
Weëds te noen waal bang?
Nè.
En dieng mam is nit heem
en dienne pap is nit heem
die jroeës broor is nit heem
(den dem has te nit)
Alling d’r joodvisj, deë is heem.
Noen bejins te toch bang tse weëde!
Nè.
Probeer iech ’t nog ińg kier
En ’t mónster leuft hin en heer,
(doe rüchs ’m al!) en sjtópt
vuur dieng duur en de klink beweëgt,
de duur jeet lanksaam óp…

Bis te noen nog nit
ónger ’t bed jekraofe?
En doe zies tswai sjerpe klauwe
en doe hüets jans deep jromme…
Nog ummer nit bang?
Nè.
Da jef iech ’t óp,
doe has jewonne.

uit: Lampje voor de nacht - Theo Olthuis
Uvverbraad noa ’t Kirchröädsj: Wim Heijmans
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Winnaer 2013 groep 7-8: 

Luuk Mohren oet Kirchroa



’t treuzelvötje

Ich weit, sóms bön ich neet al te sjnel.
Mer ’t laeve det geit toch al zoa hel!
Aandoon, X-boxe en ’t pótse van de tenj,
Meistal höbbe weer väöl te väöl óm henj.

Alles mót flot, w’r höbbe gaaroets geine tied,
Zoa raak ich dalik ’t euverzich gans kwiet.
Opruime, aete, DS’e, ’t sjtrikke van de sjoon,
’t Is te väöl, waat w’r allemaal mótte doon.

Nao sjoal, computere, iPod-te en handjballe,
Nog geine tied óm mit vriendinne bie te kalle!
Mer alles waat mót, det doon ich langzaamaan,
Ich blief altied röstig, dao kènt geer van op aan.

Pap en Mam jage mich ummer mer op,
En geluif ’t of neet, ich vènj det neet top.
’t Is toch algemein bekènd wie det geit,
Jao, jao, spoje: det vrit aan de kwaliteit!

En miene pap: det is pas ech ’n hötje,
Dae neumt mich dèkker ’n TREUZELVÖTJE!
Saoves kump dae meug truuk van ’t werk,
Hae meint ech, det ich det neet merk.

Dao lik hae weer mit de iPad oppe bank,
En tillevisie kieke, zien ganse laeve lank.
Ich vènj ’t veur miene pap bès waal hieël rot,
Mer bön ich ’n treuzelvötje, den is hae ’n TREUZELVOT.

Marcel Dewaide
Zöstere, fibberwarie 2013

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

142

Winnaer 2013 groep 3-4: 

Eva Dewaide oet Zöstere



De stRaOttegeLs mIt 
LImBURgse sPReUke IN  
’t CeNtRUm VaN eCH
’t Plat liktJ oPPe Straot

Piet Aben, Echs

Wie is ’t zoaver gekómme det in ech ’t plat oppe straot liktj?

Ènkele jaore geleje al, woor ’n bestuurslid van ós in ’s Hertogenbosch gewaes en 
haw dao ènkele spreuke gezeen in ’t waegdèk. Zelfs ènnige gedichte. Hae brach 
dit in ’n vergadering nao väöre en natuurlik waerdje d’rbie gezag: ‘Det zoe noe 
get zeen väör oos gemèndje!’

Dao bleef ’t bie.
Mer wie weer in 2011 huuerdje, det ’t centrum van Ech opgeknaptj zoe 

waere, waerdje dit idee weer oet de kas gehaoldj. ‘Es w’r dit wille verwezenlike, 
den mót ’t noe gebäöre.’

Wie det den gebroekelik is: dao waerdje ’ne wirkgroep in ’t laeve gerope, 
dae de haolbaarheid van dees planne mós gaon óngerzeuke. Tót oos bliedsjap 
waerdje oos planne op ’t gemèndjehoes ómermdj, mer toch mit ’n waarsju-
wendj vingerke: ‘Kiek ieës mer èns waat det geit koste.’ Zoa ginge weer nao oze 
steinhouwer, dhr. Michel Utens. ’n Offerte waerdje gemaaktj en ingedeendj. 
Enfin, alles koom in kanne en kroeke. Weer krege de volle mitwirking van de 
gemèndje en... ’t moogdje d’r zelfs 20 waere. Geer kèntj ’t verhaol waal van de 
7e hemel.

’t Oetzeuke van de spreuke woor toen aan de orde. M’n vónj ’t wènselik óm 
alle inwoners van oos gemèndje de kans te gaeve hie-aan te laote deilnumme. 
Zelf maakdje w’r ouch al ’n roew selectie van de spreuke, wo weer de besjikking 
äöver hawwe. ’t Sprook aan, de luuj vónje ’t geweldig en op ’t ènj zote weer mit 
zó’n 400 spreuke en leuke gezègdjes, zelf gemaakdje rijmpjes e.d.

Waat dach g’r van:

Oet Ech
Gaon ich noatj eweg. 
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En:   
Aan ’t Echterlandj
Höb ich mien hert verpandj. 

De groate straot
Väör edere maot. 

’t Is mich get in Ech
Mer...  väör alles kèns se dao terech.

Ech inne manj
En Pej d’rbaove op.

Of:
Pej inne manj
En Ech mót ze drage.

Dao weurtj väöl nao de kirk gegange
En zich zelfs mit die van Ech verstange.

Ouch brach m’n in bestaondje spreuke, zelf verzónne “verbaeteringe” aan, óm ze 
grappig te laote klinke. Wie vèntj g’r dees:

Wènj dich gerös èns op
mer loup ouch op tied aaf.

Es se dökker örges mit de patsj haer guuets,
Bös se ze ieësdaags kwiet.

Gein sjoner hermenie es ein fanfaar.

Blief dichzelf, dao zeen al angere genóg.

Nao raege...  is boete alles naat.

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

144



Ènkele van dees spreuke zeen door de selectie gekómme. Dr. W. Heemskerk 
stuurdje ós: 

Zoa awd es de straote van Ech.

’ne Awd-Pejjenieër, Sef van Wegberg, koom mit dees verzuchting:

Loog ich mer in Pej.

Dees zeen gekaoze, zèk mer oet ludiek ougpuntj. ’t Is leuk op dees meneer in te 
spele op de rivaliteit tösse de 2 kerne Ech en Pej.

De wirkgroep stèldje daobie ouch ènkele criteria op wo de spreuke aan zoewe 
mótte voldoon. Ze móste:

- zoaväöl mäögelik passe bie of betrèkking höbbe op Ech;
- passe bie winkels, bedrieve of lokaties;
- ’n laeveswiesheid oetstraole;
- dich aan ’t dènke zitte;
- vraoge bie dich oprope;
- väör nemes kwetsendj zeen;
- neet vertaaldj zeen oet ’t Nederlands.

Zoa is de selectie tót standj gekómme.
Gelökkig is m’n toen ouch, in navolging van Den Bosch, nao ènkele dichregels 
gaon zeuke van Echter sjrievers. Tenslotte zeen d’r 3 opgenómme bie de lèste 20.

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

145

De tegels bie steinhouwer Michel Utens



Van Mevr. Clerx - van Kempen:

Bewaartj eur taal, bewaartj ze good,
Den bewaartj g’r ’t Limburgs blood.

Oet ’n gedich van Pierre Feller haoldje weer de volgendje regels:

’t Plat is wie floer, wie ziej väör mien kael,
’t Is zoa fien, es pas gebujeld mael. 

Bie ’t opgaon nao de kirk en ’t kirkhaof vónje w’r dees laeveswiesheid waal op 
zien plaats:

Alles geitj väörbie
’t Gelök en ’t verdreet,
En tenslotte ’t laeve zelf. 

En aan de angere opgank:

M’n kan neet geliek loeje en percessie trèkke.

Väöle zeen aafgevalle, die bie ’n bedrief huuerdje:

Det kèns se dich ónger dien sjoon sjrieve.

Luuj, louptj neet teväöl naeve eur sjoon,
Den höbbe weer niks mieë te doon.

Gaef ós vandaag oos dageliks broad,
Mer zóndig eine wèk. 

Op ’ne aoje fiets mós se ’t lieëre.

Oze Leve Hieër witj alles, behalve waat inne woos zitj.

‘Neet kwetsendj!’ zagte weer. Dus deze kömptj neet bie de Carmelitesse:

Wirke is zalig, zagte de begiene,
Toen droge ze mit z’n tieëne eine boanestaak.

Ich höb ’n fles wien gekrege väör mien vrouw. 
Det liektj mich ’ne ieërlike ruul.
Vrouwluuj waere gemiddeldj aojer es mansluuj.

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

146



Det geltj väöral väör weduwe. 

Sóms waerdje sjieke spreuke neet gekaoze ómdet ze te weinig gebroektj zeen 
gewore en dus te ónbekèndj. Waal sjoan, mer te zeldjzaam is beväörbeeld:

En toen baedje hae de franse roazekrans. 

Aevegood jaomer, want de bedoeling woor ouch det m’n d’räöver kaldje, den 
geit ’n spreuk laeve ónger de luuj.

Ènkele minse gove aan ’n sjoan spreuk of oetspraok te höbbe, mer die neet 
gesjiktj te vènje väör ’t winkelcentrum in Ech. Ze stuurdje ze toch in, zoadet ze 
mesjien gebroektj kóste waere bie ’n anger projek in de gemèndje in ’n anger 
kern. Weer numme d’r ènkele:

Tösse ’t greun van ’t graas en ’t goudgaele kaore,
Dao liktj ’t Hènge dao bön ich gebaore.

Geer hadj natuurlik al begrepe det dees inzending van Henk Hover woor.
Verder eine inwoner van Pej:

Bie God en in Pej is alles mäögelik.

’ne Carnavalist stuurdje ós ’ne spreuk van ’ne prins oet Pej:

Gein sjoner laeve den ’t vastelaoveslaeve.

In Zöstere zoewe dees regels van hun “volksleed” bès passe:

De pap van ós woor Swentibold
De mam ein Graasboerin.

Ouch väör dees suggesties stóng de gemèndje aope. Tezienertied zulle ze det 
gaon bekieke.

En tenslotte de tegel dae bie de presentatie van ’t projek ónthuldj is: twieë 
regels oet ’n gedich van René Geurts äöver de Limburgse taal. Weer höbbe de 
kans en de mäögelikheid aangegrepe óm deze groate Echtenieër de ieër te gaeve, 
die h’m toekömptj. Hae haet in dit gedich ’n ode gebrach aan oos modertaal. In 
prachtige metafore besjriftj d’r oos taal zoawie det neet mieë äövertróffe is.
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De Limbörgse taal

Welke taal zwao gemeuj
zwao genketig
zwao mörg en vol saap-
seppig wiej ein smawtpaer
of ein riepe merketón?

zwao gekrutj wie mit nagelgruus en mesjaotebloom
zwao piekant wiej ei lereereblaad oet den hazepaeper...
mit de gäör van
gróffelsnaegel, junkerkes en noteblaar

mit wäörd zwao zeut wie veese neut
en gelp wie jóng slaaj oet den haof...
’n taal wie floer zwao zoach
of ketelig wie de blajer van de kónkernöllestroek
die kan pitse wiej ein wits-
döks veultj ze roew: ein eikesjaal-

Waatfer taal
zwao vol van muziek
mit de slaag van de bookvènk op den oetergaondje
of de bóns oet de klokkentore;
dao roesjen eike wen de wèndj aangeit-
het reet fluustert mit het wäterke
biej verdreet of in leid.

Ein taal die blinktj en sjittert:
het koper van de fanfaar op percessiedaag

René Geurts

Weer höbbe oet dit gedich de 2 lèste regels gekaoze óm te plaatse op de herdèn-
kingstegel van René Geurts.
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De inhuldiging op 18 april 2012 woor ’ne fieësdaag väör oos gemèndje, väör 
oos inwoners, väör Veldeke, väör oos Limburgse taal.

Mit dank is ’t ganse projekt ’t Plat liktj oppe straot äövergedrage aan de bevolking 
van oos gemèndje. Mit dank aan oos gemèndje, zoawaal de bestuurders es ouch 
de amtenieëre, väör hun óngersteuning en mitwirking. In ’t verleje vónje weer 
bie hun al ’n gewillig oar, wie ’t ging óm ’t Brónsgreun beukske en de methode 
väör de basissjoal: Dien eige taal.

En noe dus de tegels. En weer kónne gerösj zègke: De geweldige mitwirking 
van de gemèndje bie alledrie dees projecte is uniek väör Limburg te neume.

In Ech liktj ’t plat väörgood oppe straot!
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De ónthulling van ’t gedich van René Geurts
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WeRkeN aaN eeN gesCHIeDeNIs 
VaN De LIteRatUUR IN LImBURg

Lou Spronck

Er wordt momenteel gewerkt aan een tweedelige 
Geschiedenis van de literatuur in Limburg. In deel 1 zal 
de geschiedenis beschreven worden; in deel 2, de 
bloemlezing, worden teksten opgenomen die samen een 
beeld geven van de literatuur in Limburg tussen 900 
en 2000. Die literatuur bestaat natuurlijk niet alleen uit 
Nederlandse teksten; veel teksten werden geschreven in 
het Latijn, het Frans, veel minder in het Duits en het 
Engels, en de laatste eeuw vrij veel in de verschillende 
Limburgse dialecten.

Blauwdruk

Als amuse die naar meer smaakt verscheen op 31 januari 2013 een Blauwdruk 
voor die Geschiedenis, een door Piet Gerards fraai vormgegeven boekje van 
zestien bladzijden. Daarin wordt het terrein afgebakend, geografisch en inhoude-
lijk, waarbij natuurlijk ook het Limburgse karakter van de literatuur aan de orde 
komt. De Blauwdruk gaat in op vragen als: In hoeverre kan men de te behandelen 
literatuur ‘Limburgs’ noemen? Wat rekent men wel en niet tot ‘literatuur’? Welke 
kwaliteitseisen moet men hanteren? Is de receptie (de ontvangst bij het lezerspu-
bliek) bepalend voor selectie?

Werk in wording 

Het initiatief voor de Geschiedenis is genomen door de Commissie Literatuur-
geschiedenis van het (dit jaar Koninklijk geworden) Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Deze Commissie ontwierp de Blauwdruk 
en organiseerde op 25 augustus 2012 in het Cuypershuis te Roermond een 
symposium, waar sprekers uit Friesland, Drenthe en Noord-Brabant als ervarings-
deskundigen hun licht lieten schijnen over het initiatief en de problemen die zich  
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Geschiedenis van de literatuur in Limburg. Blauwdruk



dan opdoen. De aanwezigen, die tevoren de tekst van de Blauwdruk ontvangen 
hadden, kregen vervolgens ruim de gelegenheid om vragen te stellen, kritische 
opmerkingen te maken en daarover met elkaar te discussiëren.

Inmiddels is een auteursteam geformeerd, dat intussen twee werkbijeen-
komsten heeft gehad in het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. De 
groep bestaat uit:

- prof. dr. Ludo Jongen, die met medewerking van Ine Sijben de periode 
900-1550 voor zijn rekening neemt;

- het echtpaar dr. Hannie en drs. Herman van Horen, die hun licht laten 
schijnen over de ‘duistere’ periode 1550-1800;

- dr. Lou Spronck die over de veeltalige negentiende eeuw zal schrijven; 
behalve veel Frans en Nederlands en wat Latijn was er toen ook 
dialectliteratuur;

- drs. Peter Winkels die over de literatuur in de periode 1893-1914 zal 
handelen; Limburgse identiteitsvorming ging toen gepaard met integratie 
in de natie;

- prof. dr. Wiel Kusters, die zal schetsen hoe de Limburgse letteren in de 
periode 1914-1950 ook nationaal gingen;

- drs. Ben van Melick, die voor de opgave staat om de ontwikkelingen in de 
literatuur in Limburg gedurende de afgelopen decennia te beschrijven en 
de auteurs daarin hun plaats te geven.

knelpunten

Met de Geschiedenis van de literatuur in Limburg richten de auteurs zich op een 
ontwikkeld lekenpubliek. De auteurs willen geen wetenschap bedrijven, maar 
streven zij wel naar controleerbaarheid en helderheid. 

Toch zullen er knelpunten blijven bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de geogra-
fische omvang van het terrein. Vanaf 1839 is die duidelijk; dan is er de provincie 
Nederlands-Limburg, waarin de Nederlandse literatuur en de dialectliteratuur 
langzaam tot leven komen, terwijl de Latijnse en de Franse letteren verdwijnen. 
Maar vóór de Franse Tijd (1794-1814) bestond onze provincie Limburg niet. 
De vraag is dan: welke geschriften bepaalden vóór 1794 de literaire cultuur in 
dit gebied. Van de huidige landsgrenzen was er toen geen spoor en de oriëntatie 
op ‘het Noorden’ bestond evenmin. De ogen van de betrekkelijk kleine groep 
gevormden waren toen gericht op hoven, kloosters en/of nabije cultuurcentra 
als Brussel, Leuven, Luik, Keulen, Parijs.

Een ander knelpunt is de moeilijk oplosbare vraag van de kwaliteit. Niet alles 
wat geschreven of gedrukt werd, kan in de Geschiedenis worden meegenomen. De 
auteurs van de Geschiedenis zullen moeten schiften, waarbij nu eens het criterium 
van de receptie (de waardering door de tijdgenoten), dan weer het criterium van 
de taalbeheersing of de esthetiek (de ‘schoonheid’) doorslag zal geven. 
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De breedte van het te beschrijven terrein is niet minder een probleem. Hoewel 
in principe geen literaire genres worden uitgesloten – denk maar aan liederen, 
kinderboeken, stripverhalen, toneel, cabaret, songs, columns, essays – zullen de 
auteurs van de Geschiedenis ze lang niet allemaal recht kunnen doen. Dat er dus 
gaten vallen, zullen we voor lief moeten nemen. Ze kunnen in een later stadium 
door artikelen of kleine monografieën worden opgevuld. 

In de laatste decennia is er een vloed van werken in het Nederlands en in de 
Limburgse dialecten over ons uitgestort. De selectiekwestie speelt in het tijdvak 
1950-2000 dus in verhevigde mate. Omdat absolute objectiviteit onhaalbaar is, 
moet het oordeel worden toevertrouwd aan een persoon die het hele veld kan 
overzien en een degelijke kennis heeft van de productie.

Een principiële kwestie tenslotte is de vraag of de Geschiedenis van de literatuur 
in Limburg niet zou moeten worden geschreven enkel op basis van teksten die op 
een of andere manier als ‘Limburgs’ (regio-gekleurd) kunnen worden gekwalifi-
ceerd. Hoewel de schrijvers van de Blauwdruk ertoe neigen om die vraag bevesti-
gend te beantwoorden, achten zij het toch verstandig om niet te breken met 
de traditionele opzet van een literatuurgeschiedenis. Ze kiezen dus voor een 
chronologisch overzicht van stromingen en auteurs, opgedeeld in tijdvakken, 
ieder met hun eigen karakter. 

tijdpad

Wat het tijdpad betreft het volgende. De kopij voor het geschiedverhaal zal in 
december 2014 gereed moeten zijn. Tevens zullen dan illustraties en bloemle-
zingsteksten moeten worden aangeleverd. De eindredactie, bestaande uit Wiel 
Kusters, Ben van Melick en Lou Spronck, gaat daarna aan het werk om de 
teksten definitief vast te stellen. Intussen hoopt het LGOG de financiering van de 
uitgave geregeld te hebben en kunnen vormgever en drukker gekozen worden. 
Als alles naar wens verloopt, zullen de twee delen van de Geschiedenis van de litera-
tuur in Limburg, ieder ongeveer 450 pagina’s, in de zomer van 2015 verschijnen.

Parallel lopende projecten

De voorbereidingen voor de Geschiedenis van de literatuur in Limburg lopen gelijk 
op met het advieswerk voor het Limburgportaal van de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL). De werkgroep die voor deze adviezen zorgt 
bestaat uit leden van de Commissie Literatuurgeschiedenis LGOG die tevens 
deel uitmaken van het auteursteam van de Geschiedenis: Hannie en Herman 
van Horen, Ben van Melick, Lou Spronck en Peter Winkels, met assistentie van 
Ine Sijben voor de Middeleeuwen. Zij zorgen voor de samenstelling van een 
‘bronnenlijst’, waaruit de Stuurgroep onder leiding van prof. dr. Leonie Cornips 
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155put bij het bepalen van de werken die voor digitalisering in aanmerking komen. 
Zo wordt de geschiedenis van de literatuur in Limburg zichtbaar gemaakt in een 
breed corpus van teksten die op internet beschikbaar worden gesteld. 

Het zal de lezers van de regionale dagbladen niet zijn ontgaan dat het Limburg-
portaal DBNL op 31 januari 2013 in de feestzaal van het Provinciehuis met enig 
trompetgeschal is gepresenteerd. De financiële middelen zijn intussen bepalend 
voor de realisering. Hoe het zij, de Werkgroep Limburgportaal hoopt haar advies-
werk af te ronden in december 2014, de maand waarin ook het schrijfwerk aan 
de Geschiedenis van de literatuur in Limburg wordt afgesloten. 

Niet geheel los van de Geschiedenis en het Limburgportaal staat het project 
Terreinverkenning voor een (digitaal) archief van de literatuur in Limburg. Daarvoor 
is aan Sanne Thomas M.A. door de provincie een subsidie verleend. Sanne zal 
onderzoek doen naar de plekken waar zich handschriften, foto’s, soms hele 
collecties van Limburgse auteurs bevinden. In het najaar van 2014 zal zij daarover 
rapporteren. Een bijkomend effect van haar onderzoek is, dat auteurs en erven, 
eenmaal geattendeerd op het belang van dergelijke stukken, erop zullen toezien 
dat ze niet verdwijnen, maar met zorg beheerd worden of aan een archiefinstel-
ling toevertrouwd. De rapportage van Sanne Thomas zal toekomstig literair-
historisch onderzoek over Limburgse letteren ongetwijfeld vergemakkelijken.
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Jo Hansen



157DRs. JO HaNseN as sJRIeVeR VaN 
DRIe BeUk

Pierre Bakkes1, Remunjs

Jo Hansen (*Remunj 9 febr. 1921 - †Zittert 21 juni 1984) 
haet in zie riek laeve drie beuk laote versjiene:
1. Doodsklokgebeier en vriejheidszank, oet 1945;
2. Bleumkes oet de malse wei van ’t zónnig landj aan 
 de Maas, oet 1946;
3. Het recht van het Limburgs, oet 1947.
Es veursjtudie veur de biografie die euver deze cultureel 
erg verdeenstelike Limburger gesjreve zól mótte, waere 
dees drie publikaties van hem in dit artikel besjpraoke. 
De eerste twee beukskes zeen gesjreve in ’t Remunjs, ’t 
lètste in ’t Nederlands. Mit dees besjpraeking is natuurlik 
lang gei rech gedaon aan de persoon Jo Hansen, dae neet 
allein teentalle jaore ’ne leider gewaes is in Limburgse 
zake, mer dae – ouch door zienen humor – nog altied in 
Remunjse verhaole doorlaef.

J. Hansen, Doodsklokgebeier en vrieheidszank, J.J. Romen & 
Zonen, Remunj – mezeik 1945

De gedichtebundel Doodsklokgebeier en vrieheidszank is heel bezónjer. ’t Is d’n 
eerste kómplete dichbundel in ’t Remunjs, en daobie is ’t d’n eerste thematisch 
samehangende gedichtebundel in ’t Limburgs. Waal zeen d’r vreuger dichbundels 
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1 Mit dank aan Hetty Jacobs-Wiermans veur häör kómmentaar, en veural veur ’t wegwirke van
 ‘Mofertismen’ oet dees teks.
Ouch dank aan d’n heer Piet Hansen oet Remunj, ’ne volle naef van Jo, dae ónger meer de jeugfo-
to’s van Jo bewaart en ós twee daovan leet scanne veur dit artikel.



158 in ’t Limburgs versjene, mer die gaon neet euver éín thema. Hie is det waal zo. ’t 
Thema is: de belaeving van ’t inj van de Tweede Waereldoorlog.

Neet allein dit maak dit werk van Jo Hansen bezónjer. Jo Hansen haet deze 
bundel gesjreve wie hae 24 jaor waas. Me moog det ’n grote prestatie neume.

a. de vorm van de bundel
In totaal besjteit de bundel oet 34 pagina’s, die neet genómmerd zeen. Op de 
aeve pagina’s links waere ónger op de pagina, toet op blz. 30 (in de nómmering 
die veer veur de henjigheid van de besjpraeking aangebrach höbbe), ederskeer 
de gebeurtenisse geneump en besjreve die aanleiing ware veur ’t gedich det rechs 
d’rnaeve op de ónaeve pagina sjteit. ’t Zeen dus zeveteen inleiende tekste en 
zeveteen dao-op volgende gedichte. Det is ’n toet dan toe nog neet gepresen-
teerde vorm. Ouch in de Nederlandse poëzie kinne veer die vorm neet.

Blz. 33 vèlt boete de dichterlike teks: dao waere de vootnote die in de teks 
sjtaon, oetgelag. Ouch blz. 34 is gei deil meer van de poëzie van de bundel: dao 
wurt vertèld wie de bundel óntsjtange is. De eerste zin van dees pagina is erg 
veurnaam veur de laezer dae geïntreseerd is in de samehang van ’t geheel: 

‘Van October 1944 toet Juunie 1945 waerde dees sumpele gedichskes in ós eige sjpraok 
euver herfs en vreugjaor van mien sjtad gesjreve in de sjoelkelder, in ballingsjap, en nao 
de gelökkige trökkóms.’ Daonao volge nog mitdeilinge euver de teikeneer van d’n 
ómsjlaag (Piet Schoenmaekers), d’n drökker, en de greutde van de oplaag (1500 
beukskes).

De linkse pagina’s laote zich laeze wie ’n saort versjlaag van gebeurtenisse en 
de menere wo-op die belaef waere. 

Blz. 3 haet gein inleiende teks op de pagina taegeneuver. Waat d’n inhald 
van blz. 3 aangeit: ’t is meer ’n aankóndiging van alles waat in de bundel sjteit: 
’nen oproop aan de miense óm te loestere nao waat volg. ‘Noe loestert, Miense!’ is 
d’n eerste regel. ’t Lètste waord van die pagina is weer: ‘Loestert…’ D’n dichter 
besjouwt zien tekste neet as laes- mer as loestergeheel. 

Blz. 3 haet ’nen titel. Dae is neet diek gedrök, mer hae sjteit e bietje wiejer 
van de res van de teks. Ouch blz. 13 haet ’nen titel: ‘Geer, kleingeluivigge…’ Weer 
sjteit dae regel get wiejer van de res van ’t gedich aaf. De anger ónaeve pagina’s 
höbbe geine titel. Det wilt zègke: regel 1 is bie alle gedichte, behalve die van blz. 
3 en blz. 13, neet diek gedrök en hae sjteit neet geïsoleerd van de volgende regel.

Döks zeen de inleiïnge op de aeve pagina’s presies gedateerd: blz. 8: ‘Waem 
Oslevenheer gaer zuut, dem sjleit ter hel. Einen daag kump veur de sjtad det ter väöl en 
groot leid is. 11 November 1944.’

Vootnoot 1 bie d’n datem op blz. 33 zaet: ‘’t Waar den daag, det in Remunj drie 
en dertig miense den dood vónje.’

Ouch in al de situeringe in d’n tied op de aeve pagina’s is Jo Hansen dichterlik. 
As de sjtad van alle kantje ingesjlaote wurt door d’n oorlog, besjrief hae det zo 
op blz. 12: ‘Al inger weurt de rink óm de sjtad, al inger de rink óm ós hert. De kelder, ’t 
hoes waere ós te ing, ver wille droet mer kinne neet, waat mót ter gebeure? Dan kump ós 
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159in gedachte ’t ónsjterfleke waord: ’
Det is je reinste poëzie, dae rink óm ’t hert dae gevolg wurt door ’t hoes det te 
ing wurt.
In de bundel volg dan ’t gedich op de rechse pagina (13):

‘Geer, kleingeluivigge…

Noe kiekt nao de veugel, die, hoog in  de lóch,
nieks doon es ei leedje Mich zinge,
en hiej op de buim van den tak op den tak
zo zorgeloos, bliej zeen aan ’t sjpringe

En zeet wie de lelies, versjpreijd in ’t veldj
Häör klèdje kedo van Mich krege,
en Ich häör al daag es getroe haoveneer
mit hemelsen dauw kóm verplege.

De veugel en blome, die gaon Ich zo gaer
verzórge en sjtilkes verwinne.
En zól Ich de miens, dae de keuning is van
Mien sjöpping, dan gaaroet neet kinne?

Dan maakt uch toch auch veur de toekóms gein zórg:
de Vader, Dae zal uch besjerme,
de Zoon woont jao biej uch, de Heilege Geis
is Leefde, veur uch te verwerme!’

De bundel is in tiedsvolgorde opgeboewd. Hae begint as de kenónsjeut van 
nog wied-eweg euver de sjtad dreune. Hae sjeit oet as de Remunjenere nao de 
massadeportaties en nao de besjetinge en vernelinge in de sjtad weer trök zeen 
gekómme, oet häör ballingsjap in ’t noorde van Nederlandj en dan weer beginne 
mit de kepotgesjaote sjtad op te boewe.

De gedichte op de ónaeve pagina’s zeen d’r op ’t eerste gezich oet wie vrie 
verze: ’t liek of d’r gei riem in zit, en de regels lieke van ónregelmaotige lingde. 
Mer bie get aandachtiger kieke bliek, det det bienao alle gedichte riem höbbe 
in de aeve regels.
1. riem
Aafgaonde op det riem zól me de gedichte kinne zeen as gesjtapelde kwatrijne: 
regel 2 riemp op regel 4, regel 6 riemp op regel 8, regel 10 riemp op regel 12, 
en gank zo mer door. Nao eder veertal dichregels sjteit e puntj. Op basis daovan 
kan me sjpraeke van gesjtapelde kwatrijne. Mer d’n dichter gif mit witregels aan 
det hae dae boew neet wilt. Hae zit dökker kwatrijne apaart door ’ne witregel te 
plaatse. Anger veertalle van regels  zit hae in grote gehele achterein zónger witregel.
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160 Inkel gedichte zeen opgeboewd in disticha: sjtrofe van twee regels. Die twee 
rieme dan opein. Det is op blz. 9 in ’t gedich det begint mit de regels:
‘Eine sjonen daag en ein klaore lóch,
en den Dood, dae lachend zien sjlachóffers zóch.’
2. metrum en ritme
Zuver metrische gedichte sjrief d’n dichter neet, waal gedichte die grotendeils 
metrisch zeen. Bieveurbeeld op blz. 8. De eerste twee sjtrofe zeen gans metrisch. 
Sjematisch gaon zie zo:
regel 1.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ -ᴗ Sjtille sjter sjteit dao zo röstig.  Waat is in die wieje ruumtes
regel 2.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ - zilverklaor in puure nach;    die veer mer es nevels zeen?
regel 3.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ -ᴗ boodsjap van ein anger werrelt  Achter deze flónker-sjterre
regel 4.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ - sjtraolt in zuuver-keule prach  zólle nog meer sjterre zeen?
(- beteikent: mit accent; ᴗ beteikent: zónger accent)
In sjtrofe 3 hilt d’n dichter det sjema neet vas: dan wurt ’t:
regel 1.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ -ᴗ zólle zeen nog doezjend zónne
regel 2.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ - vlegend in ein vaste baan
regel 3.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ -ᴗ mit planete en häör maone?
regel 4.: -ᴗᴗᴗ -ᴗ -ᴗ Is det geleerde häöre waan?
Vanaaf sjtrofe 4 verangert ’t metrum gans:
regel 1. : -ᴗᴗ -ᴗ -ᴗ -ᴗ Waem zal ’t zeGGe? Waem de deepte
regel 2.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ - van den hemel maete gaon?
en in regel 3 en 4 kump weer ’t vertroewde metrum van sjtrofe 1 en 2:
regel 3.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ -ᴗ Mer mien ouch zuut klaor de sjterre
regel 4.: -ᴗ -ᴗ -ᴗ - sjtraolend aan den hemel sjtaon.
Is det variëre in metrum te besjouwe as zjwaakde? As d’n dichter ritme kan gaeve 
aan zien gedichte zeen antimetrische sjtökker in ’nen teks erg sjpannend. Waat 
ritme in gedichte presies is, is neet good oet te ligke. ’t Is de sjtroum van metrum 
en antimetrum dae mitsjleipend is en ’t gedich pakkend maak. Ritme is veural: 
variatie op metrum, mer dan zo det de teks daodoor sjterker wurt. In ’t hiebaove 
opgenaome gedich ‘Geer kleingeluivigge…’ kump in de derde regel van de lètste 
sjtrofe e prachtig veurbeeld van versjterking van de teks door ’t metrum:

 Dan maakt uch toch auch veur de toekóms gein zórg:
 de Vader, Dae zal uch besjerme,
 de Zoon woont jao biej uch, de Heilege Geis
 is Leefde, veur uch te verwerme!

In normaal gesjpraoke Remunjs zól ‘uch’ in de derde regel ’t accent kriege, mer in 
’t metrum van ’t gedich bliek, det ‘biej’ ’t accent mót kriege. Det is sjoon gevónje!

Bie dees gedichte kump ’t geveul van e sjterk ritme neet altied bie ós op. 
Dökker dink me det d’n dichter geine waeg wit mit wäörd die neet in ’t metrum 
passe, mer die hae toch in de teks mót zitte. Mer in de bèste gedichte is det ritme 
waal te besjpeure. Pagina 9 is zó’n gedich. En blz. 11: det gedich euver dae sjtille 
naober. Dan is d’n dichter op zien bès, as hae zie perseunlik leid oetsjprik euver 
waat allemaol gebeurt. 
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161De filosofische besjouwinge van blz. 5 haole ’t neet bie de besjrieving van 
ech geraak zeen. In die gedichte sjprik hae ouch beeldend; dan is zie prachtig 
Remunjs ziene absolute mitsjtenjer.
Detzelfde ‘Geer, kleingeluivigge…’ is gans metrisch. In de regels 11 en 12 kump ’n 
plaats veur wo ’t ritme ’t dudelik wint van ’t metrum:

 En zól Ich de miens, dae de keuning is van ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-
 Mien sjöpping, dan gaaroet neet kinne? ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ

Metrisch mót ’t waord ‘van’ oet regel 11 naodrök höbbe, mer edere laezer veult 
aan det dae naodrök dao neet mót zeen. Daodoor ‘vaert’ ’t gedich op die plaats 
‘op’ en kriege de volgende wäörd ‘Mien sjöpping’ väöl meer aandach.

b. d’n inhald 
Bienao alle leid det de Remunjenere mit höbbe gemaak op ’t inj van d’n oorlog 
sjteit op ’n dichterlike meneer drin. Ein veur ein passere de sjlechte momente det 
Remunj en de Remunjenere getróffe zeen, wodoor bie häör de herinneringe 
aan de sjtad van veur de besjetinge en de aantrèkkingskrach daovan opgerope 
waere.
Opvallend is
a.  det d’n dichter ’n óneindig groot Godsvertroewe haet en det hae det ouch bie 

zien sjtadgenote merk;
b.  det de leefde veur de sjtad en häör aanzichte (panorama’s) heel erg groot is.
  De meiste gedichte gaon euver algemein dinger oet d’n oorlog. Mer dao zeen
  d’r ouch bie die erg perseunlik zeen. 
Op blz. 11 sjteit ’t gedich det later op mennig Remunjs doodsprintje is terech-
gekómme. De inleiing op ’t gedich, op blz. 10, is: ‘Dao zeen väöl gapinge in de aaj 
hoezerrieje. Dao zeen laegtes gekómme in minnige femilie. Ich mis ter oet de naobersjap…’ 
Dan volg ’t gedich:

Óntvèlt mich döks ’ne sjtille naober
mit vruntjelik gezich,
dae edren daag vanoet zie vinster
eine glimlach had veur mich

Dan is de sjtad alweer get laeger:
ich mis eine aaje miens,
dae aan zie vinster, vol intresse
– en gaaroet neet verkiens –

mit ouge die ’t laeve wiste,
eineder vólge kós.
Noe is allang de raam gesjlaote,
de vinsterknoep berós.
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162 Noe is de sjtraot alweer get laeger,
en van mie laeve is
alweer ei sjtökske aafgesjtórve:
eine naober dae ich mis.

c. beoordeiling
Jo Hansen haet, as emes van 24 jaor, mit deze bundel get gepresteerd waat in 
de literatuur in ’t Limburgs nog neet dao waas gewaes. Hae haet ’ne thematisch 
samehangende bundel gesjreve wo-in hae ’t verdreet mer ouch de haop op ’ne 
goje toekóms in ’n weer opgeboewde sjtad vorm gif. Dao pas allein bewónjering 
veur. Zie taalgebroek is op plaatse erg pakkend.

Echte zjwake gedichte sjtaon neet in de bundel. Blz. 5 is neet zo sjterk 
vanwaege ’t nogal belerend karakter. Inkel gedichte euver Remunj doon get 
euverdreve van inhald aan. Mer as geheel is ’t ’ne sjone bundel mit ’ne verras-
sende boew door de aafwisseling van de aeve en de ónaeve pagina.

Miense van 2013 zólle mesjien neet meer det Godsvertroewe höbbe det Jo 
vanzelfsjpraekend bie zichzelf mer ouch bie zien sjtadgenote vinjt. D’n tied van 
twiefel aan Kirk en gelouf waas in 1945 nog zeker twintjig jaor weg. As inhald 
miense oet angeren tied in de waeg sjteit, mót me veural lètten op wie d’n 
dichter zien taal gebroek. Dan kan me weer genete, juus van die taal.

In ziene bundel sjtaon sjoon gedichte die ouch los van de angere óntreu-
rend zeen. Hiebaove sjtaon d’r al twee aafgedrök. De gedichte euver ’t gesjónje 
Remunj en de bliedsjap euver ’t trökkómme oet ’t noorde van Nederlandj moge 
d’r ouch zeen, mit de baove geneumde beperking.

’t Kan neet angers of Jo Hansen haet zich mit deze bundel in 1945 toet ’ne 
veuraansjtaonde jónge dichter in ’t Limburgs gemaak.

J. Hansen, Bleumkes oet de malse wei van ’t zónnig landj aan 
de Maas, sint Christoffelreeks, nummer 1 (red. dr. H.J.e. 
endepols en dr. J. kats), Drök: maas- en Roerbode Remunj, 
zomer 1946

In de zomer van 1946 haet Jo Hansen ziene tweede dichbundel oetgegaeve. Hae 
waas toen 25 jaor. Me kan neet angers as zègke det hae daomit erg productief is 
gewaes in dae nao-oorlogsen tied. Veurpublicaties van dees gedichte höbbe v’r neet 
gevónje: ’t tiedsjrif Veldeke haet op ’t inj van d’n oorlog e gans jaor sjtilgelaege: 
jaorgank 19, oet 1944-1945, is neet versjene door oorlogsómsjtenj.  Det tiedsjrif 
waas de ideaal plaats gewaes veur veurpublicatie van ’t werk van hem.

Anger aafleveringe as deil 1 van de Sint Christoffelreeks kinne veer neet. ’t Zal 
waal ’n reeks zeen gewaes die bedoeld waas óm publicaties in ’t Limburgs in oet 
te gaeve. Dergelike reekse zeen d’r dökker róndjóm de vereiniging en ’t tiedsjrif 
Veldeke gewaes; die lieke allemaol mislök te zeen. 
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163De redaktäöre van dees reeks zeen neet de eerste de bèste. Dr. Hubert J.E. 
Endepols haet euver ’t Mesjtreechs gepubliceerd; ’t meis bekind is hae van ’t 
waordebook van de Nederlandse taal det meistal ‘Koenen-Endepols’ geneump 
wurt. ‘Koenen’ is de vader van de sjriefster Marie Koenen. In Limburg is Endepols 
ouch bekind van de Mesjtreechse dictionaer. Dr. Jo Kats is de latere veurzitter van 
Veldeke: Remunjeneer van gebaorte, insjpektäör van ’t óngerwies  in Zuid-Limburg, 
herzeender van de Veldekesjpelling, en sjriever van ’t Remunjs waordebook.

a. de vorm
Deze bundel van Jo Hansen besjteit oet 26 gedichte (op blz. 5-31). Eder gedich 
sjteit op éíne pagina, behalve ‘Aan de verbasterde Limburgers’ det d’r twee haet: 
blz. 8 en 9. Op blz. 32 sjteit de ‘COLOPHON’. Dao sjteit: 
‘Dees gedichskes waerde gesjreve van ’t naojaor 1943 toet de zomer 1946. ’t Is den eerste 
bekae van bleumkes, hiej en dao in oos eige landj sjtilkes geplök en aangebaoje aan de luuj, 
die ’t gelök höbbe in det landj te moge wone.
In de zomer van 1946 zeen ze gedrök gewaore bie de Maas- en Roerbode in Remunj in 
ein genómmerde oplaag van viefhóngerd beukskes. Daovan is dit no. 302.’

Weer zeen de meiste gedichte waat opboew in riem aangeit te herleie toet 
kwatrijne, wo-in regel 2 riemp op regel 4.
Hie volge de dichvorme van versregels wo-in de gedichte gesjreve zeen:
Eine Limburgse jóng in ei wied, vraemp landj   blz. 05, ein sjtrofe van 12 regels 
                      (drie kwatrijne?);
Gebaortelandj                 blz. 06, zès kwatrijne lank;
Oos Limburgs volk zól sjtief zeen en keul     blz. 07, twee kwatrijne lank;
Aan de verbasterde Limburgers          blz. 08, zès sjtrofe van zès regels;
Oos Volksleed                 blz. 10, drie kwatrijne lank;
Oze gróndj                  blz. 11, veer kwatrijne lank:
Blank zeen de hoezer van Limburg        blz. 12, twee kwatrijne lank;
Laot branje ’t leech!              blz. 13, vief kwatrijne lank;
Vreugjaor                  blz. 14, ein kwatrijn lank;
Vreugjaor                  blz. 15, ein kwatrijn lank;
Vreugjaor                  blz. 16, twee sjtrofe van ach regels 
                      (veer kwatrijne?) en twee kwatrijne;
Mei                     blz. 17, veer kwatrijne lank;
Den Herfs kump…              blz. 18, ein sjtrofe van ach regels
                      (twee kwatrijne?) en ein kwatrijn;
Herfs                    blz. 19, drie kwatrijne lank;
Op eine nutte Novemberdaag          blz. 20, vief kwatrijne lank;
Landj aan de Maas en de Zjwaam        blz. 21, nege sjtrofe van twee regels 
                      (z.g. disticha);
Eine aaje miens aan ei kiendj          blz. 22, vief kwatrijne lank;
Verlange                   blz. 23, ein sjtrofe van zès regels;
In memoriam: Blinje Piet            blz. 24, drie kwatrijne lank;
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164 Oos tiepkes                  blz. 25, ein kwatrijn;
Max Geljaom                blz. 26, drie kwatrijne;
Sjeeperke van Lin zaleger            blz. 27, drie kwatrijne;
In memoriam: den aaje köster Wullems      blz. 28, ein sjtrofe van ach regels
                      (twee kwatrijne?) en ein kwatrijn;
Gedinke                   blz. 29, twee kwatrijne;
Thoor                    blz. 30, veer kwatrijne;
Maas-iedille                 blz. 31, ein sjtrofe van ach regels, 
                      (twee kwatrijne?).

Väöl vormvariatie haet Jo Hansen in deze bundel neet. Kwatrijne zeen euver 
’t algemein ‘gemekkelike’ dichvorme, veural as men ’t gedich leet rieme. Pas 
nao relatief väöl wäörd mót e riemend waord kómme. Me heurt waal ins det 
kwatrijne zólle mótte waere verbaoje, ómdet ze ’t domein zeen van riemeleers. 
Natuurlik dichde Jo Hansen zien gedichte in ’nen tied wo-in nog lang neet zo 
väöl riemeleers in ’t Limburgs gesjreve hadde. Mer vernujend in vormkeuze waas 
hae in dit werk zeker neet. Hae zeuk ’t ouch neet in lastiger klassieker vorme, 
wie sonnette of gedichte in terzine. Zie dichtersjap mót op ’n anger plaats ligke.

D’r zeen mer drie gedichte die ech droetsjpringe waat de vorm aangeit: ’t 
gedich van blz. 08, det van blz. 21, en blz. 23.

De meis gebroekde versmaot is ’n driedeilige: de dactylus (-ᴗᴗ) en de amfibra-
chys (ᴗ-ᴗ), mer ’n vaste versmaot kump per gedich zelje veur. In meziekterme 
gesjpraoke: de laezer veult det d’r ’nen drang is nao ’n vaste driekwartsmaot, mer 
die wurt neet vasgehaje. Veurbeeld: Laot branje ’t leech! van blz. 13:

Ze neume dich, Limburg, ei landj zónger ruumte
ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ  veer keer amfibrachys
ze zègke: ‘Ich mis hie den horizón!’;
ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ- --  twee keer amfibrachys + jambe + trocheus
det kump ómdet nemes zich meujte wilt gaeve
ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ  veer keer amfibrachys
en nemes dien lachende heugtes beklóm.
ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-ᴗ ᴗ-  drie keer amfibrachys en eine keer jambe.
De versregels mit veer keer ’nen amfibrachys (ᴗ-ᴗ) blieke de basis te zeen voor dit 
gedich. Via die veer keer amfibrachys kómme d’r sjoon veurbeelde van antitheses 
(plaatse wo klemtoon neet samevèlt mit ’t accent; teiken veur ‘accent: -) veur. 
Veurbeeld: d’n dichter zaet des se de ‘lachende heugtes’ mós opklumme: 
 ‘de heugtes, die toch zo rejaal mit dich zeen.’ Mit drie keer de amfibrachys en eine 
keer jambe mót det zeen:
ᴗ-ᴗ  ᴗ-ᴗ  ᴗ-ᴗ  ᴗ-

’t Waord ‘toch’ mót volges ’t metrum get accent kriege, mer in ’t zinsverbandj 
mót det waord juus gein accent kriege. Daodoor sjpring det waord verrassend 
droet. Det haet d’n dichter good gevónje.
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in de zin mót det waal. Weer óntsjteit daodoor ’n sjpannende antimetrie.

Me mót bie Jo Hansen dus bedach zeen op e driedeilig metrum, mer hae leet 
det döks achter zich. Gedichte in ’t metrum van allein de jambe (ᴗ-) gesjreve, vinjs 
se neet bie hem. Me kan dus zègke det zie metrum euver ’t algemein driedeilig is, 
mer det zien verze döks ‘toepe-verze’ zeen: verze mit e vas aantal beklemtoonde 
lettergrepe, mit dao tössenin e wisselend aantal neet-beklemtoonde lettergrepe. 
Is hae daomit ’ne goje of ’ne sjlechte dichter? Nae, allebei neet. ’Nen dichter is 
pas good of sjlech as hae dichterlik zien visie kan gaeve op dinger.

b. d’n inhald
De bundel begint mit e gedich (blz. 05) euver ’ne jónge jóng dae in e wied 
landj heimwee had nao zien eige ómgaeving in Limburg, mit alles waat daobie 
heurt. Daonao volge twee gedichte wo-in de veurtreffelikheid van Limburg 
oetgesjpraoke wurt, gevolg door ’n tirade die gerich is taege degene die Limburg 
en ’t Limburgs neet meer waardere en zelfs kepot wille make. Me kan in dit 
gedich e manifes zeen veur ’t later prakties werk van Jo Hansen. Daonao kómme 
weer gedichte euver Limburg en zien gebroeke.
Mit ‘Vreugjaor’ van blz. 14 begint e saort jaorcyclus van vief gedichte, mer 
de wintjer mankeert dao-in. Dan kump op blz. 20 ‘Landj aan de Maas en de 
Zjwaam’ ein van de gedichte die door vorm opvalle. Dao-in sjprik d’n dichter 
zie verlangen oet óm oet de wintjer (!) te kómme en ’t weer zomer te höbbe.
De volgende gedichte kan me ‘gelaegenheidsgedichte’ neume: blz. 22: ‘Eine aaje 
miens aan ei kiendj’ is ’n besjpegeling van ’nen aje miens dae sjprik mit e kiendj 
en ’t dan haet euver wie zien droume neet oet zeen gekómme, mer wie hae ’t 
kiendj toch zien eige toekómskesjtele gunt.
Blz. 23 ‘Verlange’ is waal ’t mins typisch Jo-Hansengedich in de bundel. D’n 
dichter heurt saoves pianomeziek klinke van achter e ‘vinsterke’. Hae sjtèlt zich 
‘fien en sjlanke henj’ veur. De sjpeelster zink e prachtig leed, gans in d’n duustere. 
Häöre zank: ‘Wie lang nog zal ’t zeen eer ich ins bön de broed?...’ Nieks van Limburg 
of ’t Limburgs! ’n Leefdesklach!
Vief gedichte euver of mesjien veur miense die neet meer laeve, volge. Drie 
euver mit naam geneumde miense: Blinje Piet, Max Gieljaom (‘Max Guillaume’), 
Johannes Scheepers oet Lin, en d’n aje köster Wullems. Éín gedich geit euver de 
sjtadstype die me neet mót vergaete. Gedich zès det daobie aansjluut is ‘Gedinke’: 
d’n dichter zaet wie hae ’t belaef as weer ’ne bekinde gesjtórven is en as weer 
e ‘hèlligske’  (det is ’t aad-Remunjs waord veur ‘doodsprintje’) in zie kirkbook 
d’rbie is gekómme.
Mit de gedichte ‘Thoor’ en ‘Maas-iedille’ is de bundel aan ’t inj.
De gedichte mit opvallende vorm pakke v’r noe effe apaart.
1. Aan de verbasterde Limburgers, blz. 08
De vorm van dit gedich: zès sjtrofe van eder zès regels, per sjtrofe riemend aabccb. 

Riemwäörd a zeen vrouwelik. Det beteikent det de riemwäörd eindige op ’n 
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166 accentlettergreep en dao achter ’n neet-accentlettergreep. Sjematisch zuut me dit 
zo aangegaeve: -ᴗ

Riemwäörd b zeen mannelik. Det beteikent det de riemwäörd eindige op ’n 
accentlettergreep zónger vervolg. Sjematisch: -

Riemwäörd c zeen vrouwelik. Det beteikent det ze eindige op ’n accent-
lettergreep en dao achter ’n neet-accentlettergreep. Sjematisch zuut me dit zo 
aangegaeve: -ᴗ

In alle sjtrofe wurt dit ingewikkeld riemsjema aangehaje.
Metrisch is ’t gedich neet zo vashajend geboewd. ’t Metrum euver ’t algemein 

is – wie al gezag – meistal driedeilig, mer dao kómme de neudige verangeringe 
in veur. Ouch ’t aantal lettergrepe mit accent per regel door ’t gans gedich op, 
versjilt. Hie de tèlling veur ederskeer d’n eerste regel per sjtrofe:

regel 1 sjtrofe 1 haet 3 accente;
regel 1 sjtrofe 2 haet 2 accente;
regel 1 sjtrofe 3 haet 3 (eventueel: 2) accente;
regel 1 sjtrofe 4 haet 2 accente;
regel 1 sjtrofe 5 haet 2 accente;
regel 1 sjtrofe 6 haet 2 accente.
Es me dees tèlling veur alle regels in alle sjtrofe zo oetveurt, bliek det men ’t 

gedich ouch gei ‘vas toepe-vers’ moog neume.
D’n inhald is, in ’t kort: de Limburgers die vervraemp zeen van häör taal en 

van häör landj, höbben ós verraoje. Mer ze zalle neet kriege waat ze veursjtaon. 
‘… veer zólle eeweg behaaje / de plooje en faaje / van God geboetseerd in oos zeel.’ Det 
veurnaeme oet sjtrofe 3 wurt wiejer in ’t gedich oetgewèrk. In sjtrofe 4 kump 
‘oos gelouf’ bie detgene det bewaard mót blieve.

Is dit echte poëzie? Veer dinke van neet. ’t Is waal knap maakwerk, veural óm 
e dergelik ingewikkeld riemsjema zès sjtrofe lank vol te haje. Mer ech plezeer in 
de taal bliek d’r neet oet. Waal kinne v’r de bevlaogenheid van d’n dichter veur 
’t Limburgs weer trök. En natuurlik tèlde vlak nao d’n oorlog det dit nog nooit 
in dichvorm gezag waas.

2. Landj aan de Maas en de Zjwaam, blz. 21
Dit gedich besjteit oet nege sjtrofe van twee regels. Die twee rieme ederskeer 

op ein. Alle riemwäörd in ’t gans gedich zeen mannelik. ’t Metrum is weer in 
principe driedeilig; per versregel tèlt me drie of veer lettergrepe mit accent; in 
sjtrofe 6 zeen det vief lettergrepe.

D’n inhald van ’t gedich is ’t oetgesjreve verlange van d’n dichter in wintjer-
tied, nao zie landj van Maas en Zjwaam in de prach van de zomertied. ’t Gedich 
is éín lang zin, van begin toet ’t inj. Nao dít verlank de sjriever, nao det, nao 
det, nao det: ’n opsomming. Vief sjtrofe beginne mit ’t waord ‘nao’, det pas zien 
oplossing krieg in sjtrofe 9, as gezag wurt: nao dit allemaol… ‘geit mie deep verlange 
in winterwaer, / mienen insigste wins: nao det zomerlandj haer!’

Is dit echte poëzie? Veer dinke van neet. De sjpanningsbaog dae d’n dichter 
maak euver ach sjtrofe, vreug väöl van de laezer. Ouch zeen de opsomminge van 
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167versjiensele wo d’n dichter haer verlank, döks neet gebónje aan de zomer. Hae 
verlank beveurbeeld ‘… nao de zilvere baard van eine brave boer / nao ein houtere beeld 
in de aaj kirkhaofmoer,…’ Die kan men ouch bès in de wintjer bekieke.

3. Verlange, blz. 23
’t Riemsjema is: abcbdd. Alle riemwäörd zeen mannelik. ’t Metrum liek 

jambisch te zeen. Ein jambe: ᴗ-.
regel 1: zès jambes, mit ’n sjoon antimetrie op ’t eerste waord ‘Zaach’;
regel 2: zès jambes;
regel 3: ach jambes;
regel 4: vief jambes;
regel 5: zès jambes;
regel 6: zès jambes.
D’n inhald: d’n dichter heurt saoves pianomeziek klinke van achter e ‘vinsterke’. 

Hae sjtèlt zich ‘fien en sjlanke henj’ veur. De sjpeelster zink e prachtig leed, gans in 
d’n duustere. Häöre zank: ‘Wie lang nog zal ’t zeen eer ich ins bön de broed?...

Is dit echte poëzie? Veer gluive van waal. In dit gedich zit waarnaeming, wirke 
mit beelde: ‘Zaach kump piano-sjpele door de klaoren aovend haer…’ Dao zit verbeel-
ding in: ‘Ich dink mich fien en sjlanke henj, die euver blanke toetse gaon,…’ Dao wurt 
de verbeelding aangesjpraoke van de laezer, dae zelf oet d’n teks mót opmake det 
d’n dichter de zangeres neet zuut. Dao is sjpel mit de taal. Lèt ins op ’t beginriem 
in deze regel: ‘Ei maedje zink zien zeel in zilver klanken oet!’ En waat e tinkelend 
sjpel mit die versjillende klinkers allemaol: -ae-,-i-, -ie-, -ee-, -i-, -a-, -oe-.

As se dergelike dinger kins sjrieve, bös se ’nen dichter.

c. beoordeiling
Jo Hansen haet meer van dergelike dichterlike passages in deze bundel. In ’t 
eerste gedich ‘Vreugjaor’ op blz. 16 griep d’n dichter ós ouch mit e prachtig  
beeld. Hae kiek nao ’n drejjende meule. Ederskeer as ’n wiek de gróndj bienao 
raak, besjouwt hae det as ’n zaegening! Waat e prachtig beeld!

De regel wo-in det beeld opkump, is d’n eerste en tweede regel van ’t gedich: 
‘De meule maalt lanksaam kruuts nao kruuts euver ’t sjtil en wachtend landj;’ ’t Landj 
lik te wachten op de zaegen, en ’t krieg dem! Det is echte verbeeldingskrach.

De verwiezing nao die zaegening kump troewens trök in de beginregel van 
sjtrofe 2, de beginregel van sjtrofe 3, en in de beginregel van sjtrofe 4, dae geliek 
is aan de beginregel van ’t gans gedich.

Döks zit ’t dichterlike in mer e paar wäörd. In Laot branje ’t leech! op blz. 13 
geit ’t euver óngepasde kritiek op Limburg: kritiek zónger óngerzeuk. Miense 
die zègke det Limburg geinen horizón haet, adviseert hae óm ’ne sjtek te pakke 
en ‘de lachende heugtes’ te beklumme. Lachende heugtes! Waat e  beeld. En weer 
mit klinkersjpel: -a- en -eu-.

’n Anger veurbeeld kump oet Vreugjaor blz. 15, regel 1 en 2: ‘Wie wermp ós noe 
de veurjaorszón / en duit de knuupkes sjpringe;’ De laezer zuut die knuupkes bienao 
sjpringe. En weer det klinkersjpel!
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Nog e veurbeeld oet ‘Den Herfs kump…’ van blz. 18, regel 1: ‘Den herfs kump 
zaach langs al de wachtende, sjtil dinger,’. Doe zuus mit d’n dichter det d’n herfs 
gans langsaam en geleidelik kump. Mer waat is det waord ‘zaach’ neet eindeloos 
väöl baeter gekaoze as oos wäörd! En: sjoon gezeen det al die dinger wie miense 
sjtaon te wachte. ’n Personificatie (’t veursjtèlle van e dink zónger laeve as ’ne 
persoon) van dit saort is sjoon. De personificatie wobie hae ’t landjsjap (!) as 
sjpraeker (!) opveurt – op blz. 6: Gebaortelandj – is gezóch, vergeleke bie dit ‘zaach 
kómme’ langs al die wachtende dinger.

Waat aandoonlik det Caecilia baoven in d’n hemel de handj haet gekös van de 
violis Max Gieljaom, op blz. 26 in ’t gedich ‘Max Gieljaom’. 

In die klein dingskes döks verreujt Jo Hansen zich as echte dichter. 

Waas Jo Hansen ’nen dichter?

Oos oordeil euver Jo Hansen as dichter in zie werk van 1945 vèlt gunstiger oet 
dan det euver zie werk in 1946. De minder goje kantj van zien gedichte is zien 
neiging óm zien inzichte euver de Limburgse taal, de Limburgse aard, ’t Limburgs 
landjsjap en ’t katholiek zeen in zien gedichte te wille besjrieve. Daodoor kriegs 
se referate op riem. Laezers van 2013 wete dao neet good waeg meer mit. In 
zienen tied, bienao sevetig jaor trök, waas ’t zeker nog óngebroekelik det emes ’t 
klaor kreeg óm dergelike sjtóf zo op riem te zitte.

In zie werk van 1945 haet hae veur ’n vorm gekaoze die óngebroekelik 
waas. Daomit verdeent hae ’n veurnaam plaats in de historie van de Limburgse 
literatuur.

Wie d’n oorlog gei thema meer waas, haet hae ’ne normale bundel oetgegaeve 
van e saort die toen al dökker vertuind waas. Te lang blief hae dan de bienao 
romantische verdeidiger van alles waat hae Limburg en Limburgs vinjt: hae zit 

Inteikenkaart brochure Jo Hansen oet 1947
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zien redeneringe weer op riem. Det kan in daen tied good gevalle zeen, in dezen 
tied sjtèlt men anger eise aan poëzie. Gelökkig leet Jo Hansen noe ouch nog zeen 
det hae veur miense van 2013 get te beje haet: in zien sumpel gedichskes en in 
zien natuurbesjrievinge in ’n deil gedichte.

Jo Hansen haet e monument gemaak veur zien sjtad Remunj euver ’t leid van 
d’n oorlog. Det allein al dwink resjpek aaf. Det hae daonaeve inkel prachtige 
gedichte haet gesjreve, maak hem nog veurnamer.

J. Hansen, Het recht van het limburgs, 1947, Zuidbroek 
drukkerij ‘de Vooruitgang’ gebr. van der Wijk, 1947

In 1947 haet Jo Hansen hoogswaarsjienlik väöl Limburgers – en zeker ouch angere 
– verras mit e beukske in proza, in ’t Nederlands, wo-in hae ’n verbaetering van de 
positie van ’t Limburgs bepleit. Hae is dan nog neet aafgesjtudeerd in zie vak Frans, 
aan de universiteit in Numwaege. Door d’n oorlog en de sjloeting van de universi-
teit door de Duitsers haet hae ernstige sjtudievertraoging opgeloupe. Mer ’t is dan 
ouch neet nieks: emes dae zich as 24- en 25-jäörige in twee bundels manifesteert 
as dichter, zit as 26-jäörige in ’n brochure de nuuj päölkes oet veur de waardering 
van zien modertaal, die toet dan toe as ‘dialek’ is aafgedaon.

In oos verzameling nómmers van ’t tiedsjrif Veldeke vónje v’r de inteikenkaart 
veur de brochure van Jo Hansen. ’t Beukske kos in 1947 f. 1,10! Plus f.0,02 veur 
de poszegel! Die aaj Veldeke-aafleveringe kómmen oet de bokekas van Jan Peters, 
’nen Tegelse, ex-secretaris van Veldeke-Remunj, en same mit Mien Meelkop 
jaorelank ambassadäör van Veldeke en ’t Limburgs in ’t Rienlandj.

Op blz. 36 in de brochure gif Jo Hansen in e naowaord aan wie dit werk 
óntsjtange is: ‘Deze beschouwingen werden – enigszins beknopter – naar voren gebracht 
in een in November 1946 gehouden lezing voor de Limburgse Gemeenschap van het 
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Nijmeegse Studentencorps “Carolus Magnus”.
Jo Hansen haet aan de universiteit ‘Volkskunde’ as bievak gedaon. Dr. Winand 

Roukens is dan privaatdocent bie die sjtudierichting; hae waas in daen tied ouch 
redaktäör van ’t tiedsjrif Veldeke. Jo neump hem, op blz. 2 in e saort veurwaord:  
‘Tenslotte wil ik mijn dank betuigen aan mijn leermeester, Dr. Win. Roukens, …’

Gluif gerös det Jo väöl aan Winand Roukens, gebäörtig van Kirkraoj, haet 
gehad. Roukens waas vanaaf 1939 beneump aan de universiteit van Numwaege. 
In de teks van Jo Hansen is good te laeze det d’r sjterk geïntreseerd waas in 
volkskunde. Gluif ouch det Roukens ónger d’n indrök is gewaes van ’ne sjudent 
wie Jo, dae al as hae pas 25 jaor is, ’ne reup as dichter haet.

In 1941 haet dan nog drs. Winand Roukens e model gegaeve in zie beukske 
Limburgs, land, volk en cultuur. Zeker haet Jo det werk good gelaeze. Mer Jo Hansen 
is väöl feller en veural meer-eisend veur ’t Limburgs as de echte wetensjapper 
Roukens. Roukens sjrief neet allein euver de dialekte: hae wilt ’n handjleiing 
gaeve veur de sjtudie van de heemkunde.

a. de boew van ‘Het recht van het Limburgs’
De teks van de ganse brochure leet ’n óngerverdeiling zeen doordet d’r tösse 
versjillende sjtökker éíne keer ’ne lange sjtreep sjteit (det is tösse waat ’t veurwaord 
mót zeen, en de res van de teks) en dan nog zès keer ’ne sjtreep in sjtippelliene 
as opvölling van ’ne witregel sjteit. Óngertitels sjtaon d’r neet tösse de versjil-
lende deiler.

Doodsprintje van Helena Maria Spoelstra, de moder van Jo Hansen



De opboew dae via sjtrepe en sjtippelliene vèlt op te make, is:
blz. 01.: titelblaad;
blz. 02.: veurwaord, beginnend mit: ‘Lange tijd is het onderwerp waar wij ons mee 
gaan bezighouden niet of nauwelijks de moeite waard geacht…’
blz. 03.: deil 1. ‘Twee takken van wetenschap houden zich met ons onderwerp bezig: de 
volkskunde en de taalkunde.’
blz. 06.: deil 2. ‘Wij zagen, dat het van het grootste gewicht is taal en beschaving in stand 
te houden, wil de band die een volk samenhoudt niet verslappen.’
blz. 09.: deil 3. ‘Laat ons nu de plaats nagaan van onze heemtaal onder de andere talen.’
blz. 11.: deil 4. ‘Wij weten dus nu de plaats der Limburgse dialecten…’ 
blz. 12.: deil 5. ‘Evengoed als het Limburgse volk en zijn cultuur drie grote cultuurstro-
mingen hebben ondergaan: …’
blz. 16.: deil 6. ‘Dat Limburg zich de laatste tientallen jaren meer van het Oosten en 
Zuiden heeft afgewend om de blik te wenden naar het Westen, …’
blz. 26.: deil 7. ‘In heel zijn spraak legt de Limburger iets zeer bijzonders, …’
Laezend in dees teks höbbe v’r gemerk det de inhald van de brochure baeter 
oetkump, as men de houfsjtökker óngertitels zól mitgaeve. Hie-ónger sjtaon oos 
veursjtèlle daoveur, in ’t Nederlands, wo ouch de teks zelf in gesjreve is. Nao die 
titels besjrieve v’r die sjtökker ein veur ein.
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blz. 01.: Titelblad
blz. 02.: Voorwoord.
blz. 03.: Deel 1. De wetenschappelijke discipline volkskunde en haar belang voor 
de studie van talen.
blz. 06.: Deel 2. De samenhang van taal en beschaving, toegepast op Limburg en 
het Limburgs.
blz. 09.: Deel 3. De plaats van het Limburgs tussen andere talen.
blz. 11.: Deel 4. Veranderingen in het Limburgs; verlies van oorspronkelijkheid.
blz. 12.: Deel 5. De oostelijke, zuidelijke en westelijke cultuurinvloeden op het 
Limburgs.
blz. 16.: Deel 6. Gevolgen van de nieuwe westelijke cultuurinvloed op het 
Limburgs.
blz. 28.: Deel 7. Voorbeelden van typisch Limburgs; eisen en conclusies uit het 
voorafgaande.

blz. 02.: Voorwoord
In ’t Veurwaord gif de sjriever zien doelsjtèllinge:
a. dudelik make woróm de ‘heemtaal’ zo veurnaam is;
b. aangaeve waat v’r mótte doon óm die thoestaal in sjtandj te haje;
c. aangaeve wie meer leefde en intresse veur de thoestaal kan en mót óntsjtaon.

blz. 03.: Deel 1. De wetenschappelijke discipline volkskunde en haar 
belang voor de studie van talen
Veural de volkskunde, in 1947 nog ’n relatief jóng wetensjap, wurt besjpraoke: 
de óngerwerpe van die sjtudie, de óntwikkelinge in die discipline, de probleme 
drin (b.v.: ’t neet samevalle van de begrippe ‘volk’ en ‘natie’), de taal as eine van 
de peilers van samehank van e volk.

Jo Hansen haet de pech det ’t eerste resultaat det hae besjprik oet de volkskunde 
geit euver get, wo noe de taalgeleerde gans van aafgesjtap zeen. Hae gif – in 
naovolging van C.H. de Goeje – ’n ganse verhanjeling mit eige aanvöllinge en 
veurbeelde euver achterligkende beteikenis van klanke in ’t Limburgs:

- ’n h- wies nao ‘hogere mach’;
- ’n h- wies volges Hansen ouch nao sjpot;
- ’n k- wies nao krach;
- ’n f- wies volges Hansen nao sjpuite, sjete;
- de eindgroep -atsj wies volges Hansen op weik, vies gerei.
Hae merk op det de klanke die ’t Limburgs waal en ’t Nederlands neet haet, 

nog óngerzóch mótte waere.
In de taalkunde is dees theorie neet aangesjlage. Men kan ze gemekkelik 

falsifiëre mit anger taegeveurbeelde. Waal óngersjeit men in de taalkunde de z.g 
klanknaobootsinge, wie tiktak, bimbam, paaf, klaats, koekoek. Mer krach van klank 
zuut me dao neet in, waal imitatie van geluide die neet in miensetaal te heure 
zeen.
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Waal haet Hansen bie de veurbeelde de kans óm te laote zeen det ’t Limburgs 
aafwiekende wäörd en idioom haet. Zie sjtandjpuntj det ’t Limburgs ’n anger taal 
is as ’t Nederlands wint daodoor aan sjterkde.

blz. 06.: Deel 2. De samenhang van taal en beschaving, toegepast op 
Limburg en het Limburgs
De tweede zin oet dit deil is typisch veur de persoon Jo Hansen. Hae sjrief in ’n 
króm zin: ‘Voor Limburg is de taal zijn Limburgs idioom, zijn beschaving is katholiek, 
is zijn katholicisme.’

De samehank van de taal mit de belaeving van de religie is in d’n tied van 
óntsjtaon van dees brochure nog gei puntj van discussie. Op vandaag zaet me waal 
det ’n deil van de óntwikkeling van ’t Limburgs meer dan doezendj jaor gebeurd 
is in ’n christelike, later katholieke gemeinsjap. De absolute verbinjing van die twee 
(‘de Limburgse taal is ónverbraekelik verbónje mit ’t katholicisme, ’t katholicisme 
is ónverbraekelik verbónje mit ’t Limburgs’) wurt neet meer gemaak. Ederein 
dae ’t Limburgs besjtudeert, zal merke det ’t Limburgs heel get idioom haet det 
samehink mit ’t christendóm, en in ingere zin: mit ’t katholicisme. Mer zelfs vanaaf 
de Refomatie zeen d’r altied Limburgssjpraekende gewaes die neet katholiek ware 
en zich toch ech Limburger veulde. Ouch haet de veurfase van ’t Limburgs al lang 
besjtange wie nog nemes in Europa zich bekeerd had toet ’t christendóm. De 
aadste wäörd oet ’t Limburgs sjtamme oet ’ne wied-véúrchristeliken tied.

Jo Hansen zuut ’n veurnaam taak veur de Limburgse sjtudente die aan ’n 
universiteit sjtudere. Zie höbbe de taak óm ’t volk te laote beseffe welke sjat zie 
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höbbe in de religie en de Limburgse taal.
Hansen vinjt det al väöl positiefs is gebeurd.
Op blz. 8 en 9 van det deil hilt hae de laezer veur det ’t Limburgs nieks 

minderwaerdigs is, en ouch det ’t Limburgs neet allein get is van ’t plattelandj.
In dees teks-passages löp Jo Hansen dudelik veur op zien tiedgenote, die nog 

zónger probleem ’n taal van meer belang vinje as e dialek, en de opvatting höbbe 
det dialekte boers en achtergebleve zeen. Hie kan men in 1947 e sjtandjpuntj 
laeze det later in de sociolinguïstiek van de jaore-70 van de veurge eeuw pas 
hel-op door grote taalkundige gezag is. Theoretisch gezeen is dit klein deil ’t 
sjerpste puntj van zie gans betoog.

In e saort toegif leut Hansen zeen det hooggeplaatsde personen in Limburg 
neet sjoewden óm in ’t aopenbaar Limburgs te sjpraeke.

blz. 09.: Deel 3. De plaats van het Limburgs tussen andere talen
De sjriever begint mit de historische aafsjtamming van ’t Limburgs te gaeve. 
Kiekend nao de moderne tied merk d’r op det d’r binne ’t gebied van ’t Limburgs 
toch waal lestigheid is óm alle dialekte te versjtaon. Hae neump de mesjien 
problematische versjtaonbaarheid tösse sjpraekers van ’t Genneps en ’t Kirkraods. 
Dit brink hem d’rtoe óm de meugelikheid van ’t óntsjtaon van éín ‘algemene 
Limburgse heemtaal’ te besjpraeke. Hae zuut dao kanse veur. Hae neump ’t 
veurbeeld van de seminariste! Det e paar jaor later ’n duchtige discussie óntsjteit 
euver det ‘zaltloos’ seminarie-Limburgs, is in 1947 nog neet van belang.

blz. 11.: Deel 4. Veranderingen in het Limburgs; verlies van 
oorspronkelijkheid
De eerste zin van dit deil is väölzègkend: ‘Wij weten dus nu de plaats der Limburgse 
dialecten en zagen, dat onze Moedertaal werkelijk een táál is.’

’t Limburgs is, zaet hae wiejer, net wie alle tale in de de loup van d’n tied 
veranderd. Hae gif veurbeelde van klankverangering door de wèrking van nuuj 
klankwètte. Ouch neump d’r ’t verdwiene van wäörd en oetdrökkinge door de 
eeuwe haer. Ech verlees veur ’t Limburgs zuut hae dao neet in.

Verluus zuut hae waal in twee dinger:
1. as Limburgers van 1947 häör vaktaal neet in ’t Limburgs wete oet te drökke;
2. as Limburgers van 1947 de eige sjpraekwäörd en ’t eige idioom inwissele 

veur vertaalde sjpraekwäörd en vertaald idioom oet ’t Nederlands.
Op ’t inj verzit de sjriever zich taege de opvatting det ’t Limburgs eigelik 

veural Duits mit e Frans suiske is.

blz. 12.: Deel 5. De oostelijke, zuidelijke en westelijke cultuurinvloeden 
op het Limburgs
De drie cultuurinvloede ‘uit het Oosten de Rijnlandse, uit het Zuiden een Frans-
Waalse stroming en tenslotte uit het Westen een aanvankelijk Vlaams-Brabantse, later 
(speciaal sedert het begin dezer eeuw) Hollandse cultuurgolf, zo heeft ook de taal deze 
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zelfde drie stromingen ondergaan.’ (12-13) De oostelike en de Frans-Waolse waere 
mit veurbeelde oetgewèrk.

Door de invloed van dees cultuursjtroume is ’t dus veur de Limburger ‘…niet 
zo moeilijk … zich in te denken in de mentaliteit van zijn buren: de Walen, resp. Fransen 
en de Duitsers, en met de Vlamingen kan hij vanzelf ook best opschieten.’ (15)

Zo emes dae det kan, bewaert de sjriever, kan toch neet ‘… van provincialisme 
en ronddraaien in eigen kringetje…’ waere besjöldig.

Dan volge veurbeelde van invloed op ’t Remunjs
1. van ’t Frans en ’t Waols;
2. van ’t Duits;
3. van mesjien waal ’t Grieks;
4. van ’t Letien.
’t Remunjs sjteit in dees redenering natuurlik model veur alle Limburgse 

dialekte.

blz. 16.: Deel 6. Gevolgen van de nieuwe westelijke cultuurinvloed op 
het Limburgs
Veural sinds d’r kaole zeen gevónje en geëxploiteerd in Limburg is de Hollandse 
invloed sjterk toegenaome. Ouch ’t Limburgs is daodoor beïnvloed. Mer ‘… 

waar dit verschijnsel naar één zijde topzwaar wordt en wij in een dialect een groot 
aantal Hollandse woorden te horen krijgen, die slechts met een zeer dunne dialectische 
tint geverfd zijn, is dit een zekere aanduiding, dat de sprekers van het bepaalde dialect 
in waardering en zorg voor hun heemtaal zijn achteruit gegaan. Wanneer men zich geen 
moeite geeft om het dialect zuiver te spreken, het enkel gebruikt omdat het gemakkelijk 
is en men niet zo op zijn woorden en constructies behoeft te letten als in het Nederlands, 
is de volgende stap in de generatie, die komen gaat, vast en zeker het overboord gooien 
van de ouderlijke brabbeltaal, daar men ziet hoe hulpeloos deze is en hoe de ouders zich 
noch goed in de heemtaal noch in de landstaal kunnen uitdrukken.’ (16-17)
De veurnaamheid van ’t Limburgs is te zeen aan allerlei wetensjappelike sjtudies 

en ouch aan ’t feit det ech belangrieke miense die sjtudies höbbe aangepak. Dan 
volg ’n opsomming van die autäörs en häör werke.

Daonao volg ’n opsomming van alle literair werke in ’t Limburgs, toet 1946. 
De waordebeuk waere geneump. En dan kump de vereiniging Veldeke, natuurlik 
mit ’t tiedsjrif. Hansen gif ’n opsomming van alle plaatse die ’n dialekbiedrage 
in Veldeke toet 1947 höbbe, mit vermeljing van de Veldekenómmer van eder 
biedrage. Daomit is Jo Hansen de eerste dae ’n saort bibliografie van Limburgsta-
lige tekste oet ’t tiedsjrif Veldeke gif. Det is ’n heel prestatie! Hae haet lang mótte 
zitte blajere en opsjrieve op kaarte veurdet hae dit euverzich gereid had.

Haerle besjprik hae apaart: det is zjwaak bedeild in Veldeke. Mer ’t haet ’t 
waordebook van Jongeneel. Remunj haolt good in, nao ’nen achtersjtandj; Vinlo 
duit ’t good, ouch mit de revues. Ouch de dörper doon ’t dökker good: Viele en 
Wielder waere apaart geneump.

Op blz. 22 gif de sjriever ’n eerste historie van tekste in ’t Remunjs. Ouch 
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de idioomverzamelinge van versjillende plaatse in ‘Limburg’s Jaarboek’ waere 
geneump. De autäör kan d’r neet genóg van kriege, liek ’t.

Ouch ’t toneel, en de opera’s en operettes in ’t Limburgs waere neet vergaete.
Hae besjtaejt ouch aandach aan de literatuur in ’t Nederlands door Limburgse 

autäörs. Marie Koenen, Mathias Kemp en veural pater Jacques Schreurs waere 
besjpraoke.

Jo Hansen vinjt ’t alles bie-ein ’nen erg rieke literaire cultuur.

blz. 28.: Deel 7. Voorbeelden van typisch Limburgs; eisen en conclusies 
uit het voorafgaande
’t Katholiek-zeen is volges Hansen euveral in ’t Limburgs te heure. Hae gif dao 
veurbeelde van op blz. 26-30.

Op blz. 30 begint zien aafsjloeting: ‘Wanneer wij dan nu enige eisen stellen en 
conclusies trekken, zal aan de redelijkheid daarvan ook wel niet getwijfeld kunnen worden.’

Hae verdeilt zien kónkluzies in twee grote paarte: 1. ‘Huisgezin’ (30-33); 
2. ‘School’ (33-34). Daonao kump nog e neet apaart genómmerd deil as e 
saort toegif, wo-in hae ’t haet euver de benadering van neet-Limburgers en 
neet-Limburgs in Limburg.
1. Huisgezin

In dit deil zaet de sjriever wie hae dink det ’t in Limburg mót gaon mit ’t 
doorgaeve van ’t Limburgs. Hae duit det in formeleringe die ós noe – in 2013 – 
as sjtreng en get óngenuanceerd aandoon: ‘Zijn Vader en Moeder beiden Limburger 
dan lijdt het geen twijfel of het Limburgs is de taal van het huis.’ Al gauw daonao haet 
de sjriever ’t euver ‘… ouders, voornamelijk uit Zuid-Limburg, die menen hun kinderen 
een dienst te bewijzen door hun “goed Hollands” te leren. Het resultaat is een erbarmelijk 
Nederlands vermengd met al of niet vertaalde dialectwoorden aangezien de goede ouders 
zich geen moeite gaven zelf eerst behoorlijk Nederlands te leren alvorens het met hun 
kinderen te gaan spreken. De school wordt in plaats van geholpen, daardoor belast en het 
onderwijs in het Nederlands nog bemoeilijkt.’ (31)

In 1947 waas ’t Nederlands nog neet euveral zo aanwezig wie noe. De kans 
óm in Limburg väöl Nederlands te oefene – veer wete det nog oet oos jeug – 
waas neet erg groot. Waal waas ’t de taal van de radio, ouch van radio-Mesjtreech, 
al waas dao ouch waal Limburgs op te heure. Mer ’t nuuts waas altied in ’t 
Nederlands. Vanoet die situatie toen is te begriepe det de sjriever aangif wie lang ’t 
doert veurdet Limburgers die boete Limburg kómme zich good in ’t Nederlands 
kinne oetdrökke. Hae bedoelt: leer de kienjer thoes gei Nederlands; as die oet 
Limburg weggaon, lere ze det heel gauw in de praktijk. Zelfs as vader en moder 
’t Nederlands good beheerse, mótte ze de kienjer in ’t Limburgs optrèkke. Ouch 
óngerwiezers – die sjienbaar in 1947 dökker angers keze – mótte de kienjer in 
’t Limburgs opveuje.

Es vader en moder oet versjillende plaatse in Limburg kómme, zalle de kienjer 
’t Limburgs lere van de plaats wo ze opgreuje: det is op zich gei probleem. 
Mer “gemengde huwelijken” (32), daovan sjprik de sjriever, as Limburgers mit 
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neet-Limburgers trouwe, zeen mesjien e groter probleem. Ouch det hoof neet: 
men kan de kienjer good in ’t Limburgs opveuje, ouch al sjprik eine van de ajers 
die taal neet. Jo Hansen gif ’t veurbeeld van zie moder: ‘… het gezin waaruit mijn 
Moeder kwam waar met een Friese Vader en een Limburgse Moeder nooit anders dan 
Limburgs werd gesproken…’ (32)

Es vader en moder neet-Limburger zeen, dan zal de thoestaal neet Limburgs 
zeen. Ouch dan kinne de kienjer Limburgs lere: in de ómgank mit anger, 
Limburgstalige kienjer.
2. De school (33-34)
In de sjool mótte de kienjer veural resjpek lere veur ’t Limburgs. De leerkrachte 
mótte dao-in veurop gaon en neet allein Nederlands mit de kienjer sjpraeke. In 
perseunlike situaties mótte de leerkrachte Limburgs mit de kienjer sjpraeke.

De sjriever hilt e pleidooi óm ’t Limburgs in ’t sjoolprogram te kriege. Hae 
neumt ’t veurbeeld van ’t Fries: dao kinne de Limburgers e good model zeen.

Hae maak ’n ‘oetsjtepke’ nao ’t Limburgs in ’t aopenbaar laeve. Ouch dao mót 
’t Limburgs zien plaats verbaetere. Hae vinjt ’t dökker getuge van sjlech insjatte 
van de situatie as aan microfoons allein mer Nederlands gebroek wurt.
3. De toegif: de benadering van neet-Limburgers in Limburg

Hae vinjt det neet-Limburgers die in Limburg kómme wone zo gauw 
meugelik Limburgs zólle mótte versjtaon, dus: sjpraek Limburgs mit häör. Det 
is in häör eige veurdeil. Hae gif ’n norm aan: ‘Spreekt een onbekende ons aan, dan 
antwoorden wij hem natuurlijk in zijn taal. Blijkt in de loop van het gesprek, dat die 
persoon Limburger is, dan gaan we over tot het Limburgs.’ (34)

Even later: ‘Zelf moeten we, in Limburg zijnde, nooit een onbekende anders dan in 
het Limburgs aanspreken.’ (35)

Bie officieel plechtighede moog ’t Limburgs gerös gebroek waere. Ouch de 
correspondentie moog gerös in ’t Limburgs gaon. Mer dan mót men ’t Limburgs 
kinne sjrieve. In de hoogste klas van de leger sjool zól de sjpelling van ’t Limburgs 
aangeleerd kinne waere.

Me mót, volges de sjriever, neet dinke det ’t Nederlands nao de tweede plaats 
geit. ’t Limburgs en ’t Nederlands sjtaon as van gelieke waerd naevenein.

En gaef de kienjer veural Limburgse name: die zeen sjoon genóg.

Waat dinke veer noe euver Jo Hansen as veurluiper van ’n 
socio-linguïstische taalbenadering?

Jo Hansen haet waarsjienlik de miense van Veldeke erg verras mit ’t publicere van 
ziene kiek op de verhajing tösse ’t Nederlands en ’t Limburgs. Hae haet e paar 
grote verdeenste:
1. hae haet as eerste mit krach gezag det ’t Limburgs ’n taal is. Pas in de jaore 
70 van de 20e eeuw höbbe taalkundige van grote naam (William Labov, Peter 
Trudgill) det ouch gezag. De bewieze die Hansen aanveurt, zeen taalkundig neet 
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aafdoonde: men zól daoveur mótte aantuine det ’t Limburgs in alle taalkundige 
opzichte ’n eige systeem haet. Hansen pak veural de klankleer en de waordveur-
raod as zien bewiessjtökker. Ouch ziene aafsjtammingsleer haet neet väöl bewies-
krach, as nog neet beweze is det ’n taal in alle taalkundige aspekte vergeliek-
baar is mit anger tale. Hansen liek dus te vreug te kómme mit zien bewaering. 
Mer: teentalle jaore later bliek hae toch zie geliek te kriege: hae haet dus good 
aangeveuld det ’t Limburgs as taal (en neet meer as dialek) opgeveurd mót waere. 
Dao verdeent hae alle lof veur.

Theorieje oet de volkskunde pak hae ouch as bewies. Op vandaag vinjt men 
det erg riskant. Pas as de volkskunde get bewaert det klop volges de taalkunde-
theorie, guult e dergelik gegaeve as bewies. De theorie van beteikenisvolheid van 
klanke, beveurbeeld, is binne de taalkunde neet aangesjlage en neet óntwikkeld. 
Sjterker: men vinjt det neet beweze.

Óm Jo Hansen rech te doon, mót me kieke nao de theorievorming van ziene 
tied. Toen ware dergelike oetsjtepkes nao anger wetensjappe boete de taalkunde, 
heel geweun.
2. hae haet nogal get opmerkinge gemaak euver ’t gebroek van ’t Limburgs in 
de dagelikse praktijk. De theorie euver taalgebroek in de praktijk (‘Waat zaet 
men taege waem op welk moment?’) is later óntwikkeld in de taalpragmatiek. 
Jo Hansen kós op ’t moment van sjrieve van dees brochure allein mer intuïtief 
kinnis höbbe van taalgebroeksgeweuntes. Mer hae wit op welke menere det me 
te werk mót gaon óm ’n taal die as minder gewaardeerd wurt weer aanzeen te gaeve.

Hae gif aanwiezinge daoveur. Die zeen veur laezers in 2013 erg normatief en 
dirigistisch geformuleerd. Me dink dan waal ins: wo blief de mienselike vrieheid, 
as de taalgebroeksnorme zeen wie Hansen die besjrief. Mer weer: hae haet die 
taalgebroeksnorme aangeveuld en gezag wie die zólle mótte verangere vanaaf 
1947.

Jo Hansen as sjriever van beuk in 1945, 1946 en 1947

Jo Hansen mót in drie jaor geklómme zeen wie ’ne komeet, in de waardering van 
de iefereers veur ’t Limburgs. Hae sjrief ’ne prachtige thematische gedichtebundel 
in ’n gans eige vorm euver ’t inj van d’n oorlog en ’t begin daonao, in zien gebaor-
tesjtad. Hae sjrief e jaor later ’ne traditionele bundel mit gedichte euver van alles en 
nog get. Hae sjoewt daobie neet óm zie Limburgs te verdeidige wo hae mer kan. 
En dan, in 1947, kump ’n ganse besjouwing euver de verbaetering van de positie 
van ’t Limburgs. Waem kan van ’ne dergelike bliksemsjtart sjpraeke, binne Veldeke?

As veer dao noe op trökkieke, waere v’r sjtil daovan. Natuurlik vinje veer 
ziene sjtiel dökker get romantisch en erg sjtreng. Mer hae haet waal ’ne waeg 
aangegaeve dae gepak mós waere.  Mer:
nog altied zeen v’r ’t sjtigma van ‘mer dialek’ neet veurbie en wete d’r mer inkele det 
’t Limburgs erkind is as taal;
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nog altied zeen v’r neet kóntent mit de aandach veur ’t Limburgs bie de Limburgers;
nog altied vinje v’r det oos kienjer en kleinkienjer van hoes oet Limburgs mótte lere;
nog altied vinje v’r det d’r in de sjool meer aandach veur ’t Limburgs mót zeen;
nog altied vinje v’r det ’t Limburgs meer in ’t aopenbaar laeve moog klinke.
In zie later laeve – wo veer ’t hie allein in ’t veurbiegaon euver höbbe – haet Jo 
Hansen laote zeen det hae de veurgesjtèlde waeg van 1947 as richlien veur zichzelf 
leet gelje: in minnig opzich haet hae gooj veurbeelde gegaeve.
Haopelik kan me later in ’n gooj biografie degelik laeze wie Jo Hansen mit zien taal 
en zien heim in zie gans laeve is ómgegange. In 1945, 1946 en 1947 waas hae inèns 
’ne grote veurgenger.

De óntvangs van de beukskes van Jo Hansen bie Veldeke

Natuurlik is ’t intressant óm te laeze wie de beukskes van Jo Hansen in zienen 
tied door Veldeke óntvange zeen. Dé brón daoveur is ’t tiedsjrif Veldeke. In 1945 
versjeen Veldeke weer, nao e jaor van sjtilligke vanwaege d’n oorlog. In de redactie 
zote destieds Harie Loontjens oet Mestreech dae veur en in d’n oorlog jaorelank 
in Remunj gewoond haet, dr. Winand Roukens oet Kirkraoj dae in Numwaege 
woonde, en as redactiesecretaris Henri Sjmeets oet Remunj dae toen in Kirkraoj 
woonde. Harie Loontjens haet de drie besjouwinge euver de beukskes van Jo 
Hansen gesjreve, in ’t Mesjtreechs. Zien wäörd zeen cursief aafgedrök.
a. euver Doodsklokgebeier: in Veldeke 1945-1946, jaorgank 20, nómmer 
108-109, op blz. 24. Dit waas d’n eerste Veldekenómmer nao d’n oorlog, naodet 
Veldeke éí jaor neet versjene waas.

‘Dit is, nao veer meine, d’n iersten diechbundel, dee in ’t Remunds oetkump. En mèt 
dezen ierste heet eus jongste Bestuurslid ’ne prachtigen antree gemaak. Zien gediechte, 
geïnspireerd op ’t groet leid wat zien stad trof, op de evakuasie en de trökkoms, höbben 
es depen oondergroond: leefde veur de stad en streek, leefde veur de bevolking en 
daankbaarheid veur de trökkoms. Veer kinne neet aanders zègke es: kop dit beukske en 
lees en herlees ’t, neet allein veur zien sjoen gedachte, meh ouch en veural veur zienen 
oproop vaan de lèste bladzijde, ’nen oproop vaan ’ne jongere tot de jongere en awwere 
um Limbörg weer op te bouwe en in d’n opbouw te bewaore: “dien eer, dien gelouf, diene 
troe, dien taal, diene eerleke lach en dien zuver leed.”

Veur de dialekliteratuur is dit beukske ’n aonwins, ’t Is manjefiek verzörreg en met 
’n vlotte teikening op d’n umslaag vaan Piet Schoenmakers.

D’n autör perfiesja. Veer weite tot heer nog miejer veerdig heet en wachte mèt 
spanning aof, H.L.’

b. euver Bleumkes: in Veldeke 1946-1947, jaorgank 21, nómmer 115-116, op blz. 35.
‘Hansen beejt us zien “Bleumkes” aon “oet de malse wei van ’t zónnig landj aan de 
Maas” in e bundelke wat ’t ierste is vaan de Christoffelreeks, die oonder redactie van Dr. 
Endepols en Dr. Kats zal goon versjijne.

Laote veer dadelik zègke tot d’n aongeboje “bekae” e seeraod is veur deginnige dee 
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hèlt vaan de Limbörgse blomme oet wei en bos. Zoe bekèt seert de kamer en eder veeske 
zal sjoender weure es ’t heijmèt is gevöld.

’t Gans beukske aosemp de leefde veur ’t Midde-Limbörgs land en speciaol veur 
Remund, meh ederein zal ’t gere leze en de gedachte tot die vaan zien eige make.

De “Maas- en Roerbode” zörregde veur ’n sjoen oetgaof. Veer winse de ganse reeks 
väöl suukses en dit beukske alvas in ’t bezunder. H.L.’

c. euver Het Recht van het Limburgs: in Veldeke 1947-1948, jaorgank 22, 
nómmer 122, op blz. 36a.

‘In dees brossjuur pleit Hansen veur eus dialekte en weerlèk versjeije meininge die de 
lèsten tied de dialekte in ’t (vergef miech de oetdrökking) verd… beukske wèlle bringe. 
Behalleve tot heer wijs op de versjèllende dissertaties euver de heemtaol, gief heer ’n 
opsomming vaan de in ’t dialek versjene werreke. Vaanzellefsprekend is dees opsomming 
neet volledig.

Weyer gaof heer ziech de meuite veur ’n euverziech te geve in wat veur dialekte in 
“Veldeke” bijdrage zien geplaots.

De brossjuur is ’n oetgewèrrekde lezing, gehawwe veur de Limbörgse gemeinsjap 
vaan ’t Nijmeegs Studenten-corps. H.L.’
Wie me zuut, is Harie Loontjens veural blie mit ’t dichwerk van Jo Hansen. 

Zien ‘verd… beukske’ zal waal ’n zitfout zeen veur ‘verdomheukske’.
In ’t tiedsjrif Veldeke zal Jo Hansen nao 1947 doorgaon mit taalkundige 

werke te publiceren euver ’t dialek van Remunj, ouch mit gedichte en veural 
mit volkskundige óngerwerpe. ’t Jónk besjtuurslid zal later veurzitter waere van 
Veldeke-Limburg, toet aan zienen dood.
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Jo HansenpriJs 2013



JURyRaPPORt LaUReaat 2013:
aNNIe sCHReUDeRs-DeRks

Herman Crompvoets

De jury van de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur heeft unaniem besloten om 
de prijs voor het jaar 2013 toe te kennen aan Annie Schreuders-Derks (1943) uit 
Susteren.

In het algemeen wordt zij bekroond door haar niet aflatende inspanningen 
voor de Limburgse volkscultuur. Met gedrevenheid, passie en ter zake doende 
kennis heeft zij via haar publicaties en volkskundige verzamelingen veel facetten 
van de ziel van de Limburger blootgelegd. Het gaat om de ziel van de gewone 
Limburger in het gewone alledaagse leven, waarin het religieuze aspect een 
belangrijke rol vervulde. 

Voor het verbreden van haar persoonlijke interesse zocht zij contacten met 
het Limburgs Volkskundig Centrum (eertijds te Limbricht), waar zij jarenlang 
als vrijwilligster heeft gewerkt. Zij sloot zich aan bij Veldeke Limburg, waar zij 
een prominente plaats heeft in de Commissie Volkscultuur. Zij volgde cursussen 
Volkskunde bij professor Stefaan Top van de Universiteit Leuven. Voor een verdere 
verdieping van haar kennis over volkscultuur had zij contact met de Nederlandse 
Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht te Amersfoort en het 
Amt für rheinische Landeskunde in Bonn. 

Deze inspanningen leidden tot concretiseringen van haar uitgebreide 
volkskundige kennis die de Jo Hansenprijs voor Annie Schreuders-Derks ten 
volle waarmaken.

* In 2012 verscheen van Annie Schreuders-Derks haar encyclopedische vierde-
lige boekwerk De hele Santenkraam, waarin aan de hand van het Heiligenjaar 
de vier seizoenen volkskundig aan de orde komen. Aan het schrijven van 
dit boekwerk moet een jarenlange periode van nauwgezet verzamelen en 
noteren vooraf zijn gegaan.

* In 2003 richtte Annie Schreuders-Derks het Museum van de Vrouw in Echt op 
met behulp van haar toen al uitgebreide volkskundige collectie. De collectie 
belicht speciaal de zaken die het, vooral Limburgse, vrouwenleven kenmerken 
en die in de vrouwelijke interessesfeer liggen. Bewust heeft Annie Schreuders-
Derks gekozen voor de vrouw als uitgangspunt. Dit maakt het “Museum van 
de Vrouw” uniek. Zo’n museum was er nog niet. 
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* Haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur heeft Annie Schreu-
ders-Derks geconcretiseerd in het Volkskundig Bureau NostalNu, waarmee zij 
in 1993 in haar woonhuis startte. Dat resulteerde in 2003 in de oprichting van 
het “Museum van de Vrouw”. Na haar pensionering in 2011 als conservator 
van dat museum heeft zij de draad van “NostalNu” thuis weer opgepakt.

* Sinds jaar en dag trekt Annie Schreuders-Derks door de provincie Limburg 
om haar verhalen over heiligen, tradities, feestdagen, gebruiken, eetgewoonten 
en gewone alledaagse gebeurtenissen en geschiedenissen in de vorm van 
lezingen onder de Limburgers te brengen. Regelmatig is zij te horen op de 
Lokale Omroep Susteren, L1 Radio en te zien op L1 Televisie.

September 2013

De juryleden 
Lodewijk Imkamp, Ger Kockelkorn en Herman Crompvoets
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Gouverneur Theo Bovens overhandigt de oorkonde aan Annie Schreuders-Derks
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JO HaNseNPRIJs VOOR 
VOLksCULtUUR aaN aNNIe 
sCHReUDeRs-DeRks 

Theo Bovens

Dames en heren,

Maar natuurlijk vooral: beste mevrouw Annie Schreuders,

Eén van uw verdiensten – waarvoor ik u zo dadelijk de Jo Hansenprijs mag 
overhandigen – één van die verdiensten is de oprichting van het ‘Museum van 
de Vrouw’. 

En in dat museum loopt nu een tentoonstelling met de naam ‘Baas in eigen 
bestaan’. 

U heeft die tentoonstelling niet meer ingericht; maar mag ik zeggen, dat deze 
nog geheel uw geest ademt? 

Ik durf zelfs te zeggen: u bént die tentoonstelling; u bént eigenlijk de verper-
soonlijking van die ‘Baas in eigen bestaan.’ 

Voor wie de tentoonstelling niet kent: deze laat zien hoe de vrouw – dus ook 
de Limburgse vrouw – uit het keurslijf van het – verplichte – huisvrouwenschap 
stapt. Zonder de moderne gemakken van wasmachines, stofzuigers en dergelijke, 
vroeg het huishouden immers zo onnoemelijk veel tijd, dat het haast ondenk-
baar was dat een vrouw iets anders zou kunnen doen. Iets anders dan ‘iets’ met 
kinderen, was en plas…

Zo laat de tentoonstelling mooie illustraties zien van zo’n twaalf beroepen, 
waarvan het, aan het eind van de 19e eeuw, vrijwel ondenkbaar was dat een 
vrouw die ooit zouden uitoefenen. 

Architect, advocaat, ingenieur? Nee…  Iets met geld, zoals kassier of ontvanger 
van belastingen? Ook niet… Gids, conducteur, letterzetter? Echt niet… Zelfs 
het bestellen van brieven kon je toch niet aan vrouwen overlaten! Zo dacht men 
toen. Anno 2014 weten we gelukkig beter… 

Maar toch … aan het rijtje van eerdere onmogelijkheden voor vrouwen, 
hadden we toch ook bijna het winnen van de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur 
kunnen voegen. Pas nu, pas bij de negende keer dat deze prijs wordt uitgereikt, 
wordt deze uitgereikt aan een vrouw. 
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185En aan wat voor een vrouw, zou ik dan kunnen zeggen. Een vrouw die zich 
geheel zelfstandig een bestaan heeft opgebouwd ín die volkscultuur.

Want mevrouw Schreuders, ook uw leven begon eigenlijk op dat voor vrouwen 
gebaande pad: huishoudschool, vormingsklas, kinderverzorgster, au pair, werken 
in kinderkliniek, stoppen met werken na trouwen en krijgen van kinderen, dan 
toch weer aan de slag als kleuterleidster …  om dan in de 80er jaren geheel in 
de greep te raken van toch één van de hoogmissen van onze volkscultuur: de 
Heiligdomsvaart; en dan die van Susteren.

Is met het – voor die Heiligdomsvaart –  spelen van de rol van Amelberga – 
de markante en heilige abdis van het klooster uit uw geboorteplaats Susteren – is 
met het spelen van díé rol, door in háár huid te kruipen, dat de liefde voor de 
volkscultuur definitief bij u is aangewakkerd? 

Is het daarom dat u echt een serieuze studie bent gaan maken van de ziel van 
onze cultuur? 

Zo ja, dan hadden we met de prijsuitreiking eigenlijk nog een dikke week 
moeten wachten, tot 27 november. Want dat is háár feestdag. De feestdag van de 
heilige Amelberga van Susteren.

Dat had dan eigenlijk wel bij u gehoord. Want als er in Limburg íémand een 
autoriteit is, op het gebied van heiligen en hun feestdagen, dan is dat – u weet 
het, dames en heren – dan is dat Annie Schreuders wel. 

Gelukkig voor ons heeft ze die hele Santenkraam in vier handzame boeken 
weten te krijgen, waarvan ik het laatste deel, vorig jaar nog, in ontvangst mocht 
nemen. Ik heb ze inmiddels allemaal en grijp ze er graag bij. Vooral als ik ergens 
mag gaan spreken, kijk ik toch altijd even of ik – voor die dag en voor die 
gelegenheid – toevallig een geschikte heilige bij de hand kan nemen. 

Natuurlijk heb ik ook even naar de dag van vandaag gekeken: 19 november. 
En dan blijkt ook dit een dag te zijn waarop, zo gemiddeld, 8 heiligen van onze 
aanbidding zouden mogen genieten. 

Maar ik pik er ééntje tussenuit: de heilige Mechtildis van Hackeborn. Nee, ze 
is niet één van de bekendste heiligen, maar wat denkt u dames en heren, deze 
Mechtildis was: 

‘het hoofd van een kloosterschool; wetenschappelijk uitstekend onderlegd, kunstzinnig 
hoogbegaafd en bovendien een fijne en hartelijke persoonlijkheid’. 

En als ik dit zo opsom, dames en heren, dan zie ik – en u wellicht ook – dan 
zie ik toch enige parallellen met Annie Schreuder. Annie, die  – onvermoeibaar, 
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uiterst aanstekelijk en charmant – haar enorme kennis over onze cultuur blijft 
delen. Ook nu ze toch al – maar dat zou je écht niet zeggen – de pensioenge-
rechtigde leeftijd is gepasseerd.

Want tja ‘met pensioen’, zo kan je haar eigen gekozen bestaan toch echt 
nog niet noemen. Het curatorschap van het ‘Museum van de Vrouw heeft ze 
inderdaad al neergelegd, maar met haar eenvrouwszaak ‘NostalNu’ draait ze nog 
op volle toeren. 

En in tegenstelling tot wat die naam misschien zou vermoeden, geeft ze met 
dat bureau een eigentijdse draai aan de volkscultuur. Want volkscultuur is:  “geen 
‘ouwe meuk’ over dooie heiligen, die helpen tegen jeuk en zweetvoeten.” En 
dames en heren, dat zijn niet mijn eigen woorden, dat zijn die van haar. Die heeft 
zij zélf zo laten optekenen in een interview. 

En in dat zelfde interview zegt ze nog iets over haar lezingen over volksge-
bruiken, -verhalen en voorwerpen; en wel iets dat mij zéér aanspreekt. Het 
zijn namelijk geen lezingen – zo zegt zij – waarin het roomse leven met zijn 
kerkelijke dwang centraal staat, maar juist de blije, opgewekte kant daarvan: met 
theater, feesten en tradities. Zoals ook zij dat in haar jeugd heeft ervaren. Omdat 
er altijd wel een feest was óf alles werd aangegrepen om feest te vieren. 

Annie Schreuders-Derks “toont” de schitterende Jo Hansenring
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187Beste Annie, dames en heren, het is nou nét deze mooie positieve insteek, 
die mij extra verheugd doen zijn, dat ik – als gouverneur van de provincie met 
die prachtige rijke volkscultuur – haar de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur mag 
overhandigen. 

Aan de dame die geheel zelfstandig een prachtig bestaan heeft gebouwd óp 
die mooie cultuur. 

Als ‘Baas in haar eigen Bestaan’…
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188 aNNIe sCHReUDeRs-DeRks
gePassIONeeRD DOOR 
LImBURgse VOLksCULtUUR

Herman Crompvoets

De jeugdjaren

Laureaat Annie Derks werd op 24 december 1943 in Susteren geboren. Zij was 
de achtste in een uiteindelijke rij van tien kinderen: vier jongens en zes meisjes. 
Haar ouders beheerden in Susteren een volmolen of voldersmolen. 

In deze drie regels liggen al vier kiemen voor Annie’s latere passie voor 
volkscultuur: haar geboorte vlak voor het kerstfeest, haar geboorte in Susteren, 
de plaats waar eens in de zeven jaar de Heiligdomsvaart wordt gehouden, het 
grote gezin waarin ze een heerlijke, blije jeugd had, en het feit dat haar ouders 
het niet-alledaagse beroep uitoefenden van volmolenaars. De volmolen lag aan 
het water waar Annie kon zwemmen in de zomer en schaatsen in de winter. De 
volmolen inspireerde haar later tot de volgende typerende herinnering: ‘Mer 
ein van de sjónste zakes die ’t dao goof, det woor de kaanjel tösje de gevel van ’t hoes en 
’t meuledaak. Door ’t zöldervinsterke koos men dao op kómme. Daag lank höb ich dao 
gesjpeeld. Ich kroop den langs ’t daak op aan de veurkantj en koos den pós op de kirktore 
kieke. Bezieje euver ’t meuledaak zoog men de Raeks en van de achterkantj keek men 
euver de Koele en euver Detere. Ich lag mich op ein aw matras die ich door ’t vinsterke nao 
boete sjörgde en sjtaarde nao de sjrikkelik blawwe lóch, de mengkaetel in de meule brómde 
ziene kadans en sjtilkes zag ich den: “Ich bön dao”’. Een volmolen werd gebruikt 
voor het vollen van wol, een nabewerking van geweven wollen stof waardoor de 
kwaliteit sterk verbeterde. Veel later zal Annie contact zoeken met de landelijke 
vereniging “Voor kostuum, kant, mode en streekdracht”. 

Annie’s volksculturele belangstelling is niet uit de lucht komen vallen!

Na de Lagere school

Na de Lagere School, de Huishoudschool en Vormingsklas werd Annie kinder-
verzorgster. Als 17-jarige ging ze als au pair in Genève werken en vervolgens in 
dezelfde plaats drie jaar in een psychiatrische kinderkliniek. Daarna werkte ze 
nog twee jaar in Bardenberg bij Aken in een chirurgische kinderkliniek. 

In augustus 1965 trouwde ze met Pierre Schreuders. Ze kreeg al snel twee 
kinderen. Pierre zou haar steun en vooral technische toeverlaat zijn bij al haar, 
soms, hectische ideeën.



De activiteiten als psychiatrisch medewerkster stopten toen. Vanwege de 
kinderen is ze in 1969 in Susteren met de peuterspeelzaal begonnen. Vervolgens 
was ze tien jaar kleuterleidster.

De jaren zeventig en tachtig

Haar eerste contacten met de Heiligdomsvaart in Susteren dateren al van 1958. 
Toen speelde ze haar eerste rol. De Heiligdomsvaart van Susteren is met die 
van Maastricht het meest bekend in Limburg. Al vanaf 1447 had Susteren het 
recht van reliekentoning. Relieken zijn de stoffelijke resten van heilige personen 
of voorwerpen die hun hebben toebehoord. In Susteren hebben we het dan 
over de heiligen die daar in de achtste eeuw, Gregorius en Albericus, en in de 
negende eeuw, Amelberga, Benedicta en Cecilia, leefden en in Susteren werden 
begraven. Om de zeven jaar werden deze relieken in een grootse processie aan 
het volk getoond. In 1973 speelde Annie voor het eerst de rol van Amelberga, 
de patrones van de Basiliek in Susteren en die is ze blijven vervullen tot 2000. 
Vanuit de spelers van de Heiligdomsvaart is in 1980 de toneelgroep “De Heilige” 
opgericht. En zo is Annie in het circuit van de volkscultuur terechtgekomen. Van 
optreden in de Heiligdomsvaart naar toneel, van toneel naar tekst en vanuit tekst 
naar dialect, waardoor ze uiteindelijk ook in de jury van het LVK is gekomen.

In de jaren tachtig begint Annie met het verzamelen van allerlei voorwerpen 
uit het alledaagse leven van de Limburger. Dit verzamelen leidde in 1989 tot een 
eerste tentoonstelling, toen nog op de zolder van het gemeentehuis van Susteren. 
Daarna volgde de eerste buitendorpse in Baarlo. Mensen van het Limburgs 
Volkskundig Centrum te Limbricht kwamen daar kijken en vroegen Annie 
spullen in bruikleen. Zo ontstond haar contact met het volkskundig centrum 
en werd ze vrijwilligster hierbij. Hier gaf ze diapresentaties over de levensloop 
van de Limburger en andere volkskundige onderwerpen. Haar kennis van de 
Limburgse volkscultuur verdiepte ze intussen door cursussen Volkskunde o.a. bij 
professor Stefaan Top aan de Universiteit van Diepenbeek.

Ook sinds de jaren tachtig begon Annie te publiceren. In Heemklank, het 
driemaandelijks tijdschrift voor de studie van natuur en heemkunde Susteren, 
schreef ze verhalen, gedichtenverhalen, gedichten, versjes en liedteksten, maar 
ook artikelen over allerlei onderwerpen waarbij de Limburgse volkscultuur 
een dankbare inspiratiebron was. Vooral de vroegere volksdevoties over geloof, 
ongeloof en bijgeloof inspireerden haar. In 1992 werd van haar het boek Uit 
Anna’s Santenkraam (uitg. Stichting Charles Beltjens) uitgegeven dat een rijk 
overzicht biedt van allerlei volksgebruiken rond heiligen en heiligenverering. 
Rondom deze heiligen en heiligenverering heeft Annie een encyclopedische 
kennis verworven die uiteindelijk zal resulteren in haar vierdelige serie “De hele 
Santenkraam” (2012). Naast publicaties heeft Annie de Limburgse volkscultuur 
ook onder de aandacht van de Limburger gebracht door het houden van talloze 
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lezingen, voordrachten en diapresentaties. Hierbij kwam Annie goed van pas dat 
ze een geboren vertelster is en een fenomenaal geheugen heeft.

De jaren negentig

Annie’s levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur kreeg in 1993 een 
concretisering in haar eigen volkskundig bureau “NostalNu” aan huis. Aanlei-
ding was het feit dat het Limburgs Volkskundig Centrum vanwege een provin-
ciale culturele herschikking moest verhuizen van Limbricht naar Venlo. Annie’s 
vrijwilliger-zijn bij het Centrum liep ten einde en ze trok zich “volkskundig” 
terug in haar huis. Bij het verzamelen was Annie bij voorkeur uitgegaan van haar 
vrouw-zijn. Aandacht voor de vrouw in de vorm van een museale verzame-
ling was nog nergens gebeurd. Dat vormde Annie’s streven de komende tijd. 
De door haar toen al bijeengebrachte verzameling gaf een goed beeld van het 
leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste 150 jaar. 
In 2000 krijgt Annie voor vooral de activiteiten rond NostalNu een Koninklijke 
onderscheiding.

In de jaren negentig zal Annie zich verder verdiepen in de mode- en kostuum-
geschiedenis via de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en 
Streekdracht in Amersfoort.

Door de jaren heen blijft ze schrijven voor de Heemklank. Haar benadering 
van de volkscultuur is geen wetenschappelijke. Dat zegt ze zelf uitdrukkelijk. 
Met het scherpe oog voor de omgeving van een geïnteresseerde toeschouwer of 
heemkundige beschrijft ze de alledaagse dingen rondom haar heen meestal in het 
Susterens dialect. In de verzamelbundel “Susteren Weerspiegeld” (Susteren 2011, 
uitgave Vereniging van Natuurvrienden Susteren) komen onderwerpen aan de 
orde van Annie’s hand zoals Gooi vriedig, Kersmis anno 1950, Nao de vakantie, 
De klaproas, De sjoanmaaktied, De vrouw in de Limburgse volkscultuur, ’t Sinterklaos-
kado. Ze zijn niet moeilijk geschreven en voor iedere geïnteresseerde lezer te 
begrijpen. Zo breng je volkscultuur onder bij een breed publiek.

Na 2000

In 2003 verhuisde de volkskundige collectie van Annie’s huis naar een nieuwe, 
ruime locatie in Echt en werd het Museum van de Vrouw opgericht. Hieraan is 
Annie Schreuders-Derks als conservator verbonden gebleven tot haar pensione-
ring in 2011.

Het Museum van de Vrouw belicht de geschiedenis van de vrouw. Het 
ontleent zijn identiteit voor een belangrijk deel aan de bewuste keuze om het 
vrouwenleven in al haar facetten te presenteren.  De collectie is een verzameling 
ontstaan uit gevoel voor verbondenheid met de vrouw. De kracht en de culturele 
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waarde van de collectie ligt in het kunnen geven van een samenhangend beeld 
van “Vrouwenleven in Limburg. De Limburgse vrouw historisch en volkskundig 
bekeken”. Men onderschat maar al te vaak de rol die arbeid in het leven van 
vrouwen speelt en speelde. Men denkt dat vrouwen geen werk van betekenis 
verrichtten en verrichten. Huishoudelijk werk wordt meestal niet gezien als 
“echte arbeid”, omdat het niet in harde cijfers tot uitdrukking komt of in euro’s 
betaald wordt. Omdat de man als hoofd van het gezin werd beschouwd, werd 
de arbeid op zijn naam geregistreerd. Het Museum van de Vrouw werkt aan een 
eerherstel. In 2007 werd het Museum van de Vrouw verplaatst naar het voorma-
lige raadhuis van de gemeente Echt. Annie heeft niet voor niets verzameld!

Het laatste huzarenstuk van Annie Schreuders-Derks dat tot de verbeelding 
spreekt en waarin ze haar al jarenlang verworven kennis over heiligenlevens, 
heiligen en de kerkelijke jaarkalender samenvat is de uitgave De hele Santen-
kraam (Maastricht 2012. Uitg. TIC). Deze “heiligenencyclopedie” bevat vier 
delen: Limburgse (lente) almanak, Limburgse (zomer) almanak, Limburgse 
(herfst) almanak en Limburgse (winter) almanak. Telkens komen drie maanden 
aan de orde en worden per dag de heiligen, zaligen, martelaren van de katholieke 
kerk vernoemd, die op die dag gevierd worden. En dat kunnen er veel meer 
zijn dan men denkt. Op 5 maart worden maar liefst 12 heiligen vermeld. Per 
maand worden vaak eeuwenoude spreuken over die maand vermeld zoals die in 
Limburg gangbaar waren. Zo zijn weerspreuken vaak aan een heilige gekoppeld.

Per seizoen worden een aantal onderwerpen belicht. Zo schrijft Annie in de 
lente-almanak uitvoerig over de vastentijd, de schoonmaak, halfvasten. Heiligen 
als Sint Jozef worden uitvoerig volkskundig belicht. De Eerste Communie in 
Limburg, de maand mei als Mariamaand en bloeimaand, de Sacramentspro-
cessie, het Oud-Limburgs Schutterfeest, de Kroedwösj, het stroopstoken, trouwen, 
Allerheiligen en Allerzielen, Sint Nicolaas, Kerstmis en Nieuwjaar, Carnaval zijn 
onderwerpen die door de schrijfster met gevoel voor traditie en relevante feiten 
worden beschreven.

Met De hele Santenkraam heeft Annie Schreuders-Derks een prachtig boek-
werk geschreven, een monument van de Limburgse ziel.

Bekendheid

Al jarenlang heeft Annie Schreuders-Derks talloze lezingen, voordrachten en 
diapresentaties gehouden in heel veel plaatsen in Nederlands-Limburg over 
heiligen en patroonheiligen, de Jaarkrans, tradities in Limburg, Vrouwenleven 
in Limburg, de levensloop. De laatste tijd komen daar ook optredens bij in 
Belgisch-Limburg. 

Ze is de initiatiefneemster voor het Museum van de Vrouw in Echt, uniek in 
de wereld. Als geboren vertelster werd en wordt ze vaak uitgenodigd door L1 TV 
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en L1 Radio. Veel publicaties over allerlei volkskundige onderwerpen schreef ze 
voor De Heemklank, de uitgave van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren. 
Wekelijks trad ze op voor de Lokale Omroep Echt-Susteren (Loes). Anno 2013 
verschijnen er nog regelmatig artikelen van haar hand in Dagblad De Limburger. 
Vanaf 2006 is ze lid van de Commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg. Zij 
adviseert en ondersteunt deze commissie altijd en overal. Op voordracht van 
wijlen Pol Brounts uit Maastricht mocht ze de bul ontvangen van de Narren-
universiteit Limburg. Haar eigen volkskundig bureau NostalNu zet ze ook voort 
na haar pensionering in 2011. In 2000 werd ze koninklijk onderscheiden. En 
nu in 2013 krijgt ze de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur voor haar hele oeuvre. 
Zij is de eerste vrouw die deze driejaarlijkse prijs in ontvangst mag nemen. Een 
terechte beloning voor haar jarenlange inzet voor de volkscultuur. Met haar niet 
aflatende energie heeft ze een belangrijke basis gelegd voor de belangstelling 
voor en erkenning van de Volkscultuur in Limburg.
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DaNkWaORD
Annie Schreuders-Derks, Zösters

Veurdet ich uch gaon vertèlle wie dit allemaol gekómme 
is, mót ich ieës zègke det det zónger Pierre neet gelök 
zou zeen. Ofsjoan ummer mit plezeer, is toch neet alles 
vanzelf gegange. Hae haet in de loup van de tied hieël 
get zakes veur mich opgeknap, of op móttte knappe. 
Ouch versjillende angere mansluuj höbbe ein groate rol 
gesjpeeld op miene waeg. 

Mer noe ich es ieëste vrouw deze geweldige pries in óntvangs moog numme, 
ken ich ’t neet laote en wil ich uch allemaol nog èns zègke det weer vrouwluuj 
hie op aerd ’t zawt in de pap zeen. Geine van uch allemaol kènt zich ein laeve 
zónger vrouwluuj veursjtèlle! Op ein of angere meneer sjient bekans jedere 
manskael ein vrouw neuëdig te höbbe óm zien lief, zien zieël en zien zaligheid 
te verzörge. ’t Lök häöm meistes good óm zien eige moder te vertoesje taenge 
ein echtgenote/moder. Waat die twieë mótte doon versjilt zich neet zoa erg väöl 
vanein, zie drage häöm allebei allezelaeve zien vot nao.

En went weer vrouwluuj èns d’r oet wille maak dae sjnóbbel dao zoa eine 
palaver van, det zien moder oeteindelik op ’t sjtuupke sjtuit om hem toch zien 
hepke en zien sjläöpke te verzörge.

Mansluuj zeen waezes die zich zelf neet richtig kónne helpe. Zie gaeve det 
natuurlik zelaeve noats bie, mer weer maedjes weite gaondewaegs waal baeter.

Mer óngerwiel zitte weer waal vasgepind aan det sjoan mansluujpetreuënke 
van ummer dao zeen, “alom tegenwoordig”, sjus wie d’n Heilige Geis.

Ich wól dao eine komaaf aan make. Zie kónne mich óngerhandj èns get...
Mer went ich ieërlik bön, veel det neet mit, ich wól geëmancipeerd zeen, ... 

jao ... mer waat noe? Waat gaon ich doon? Ich wól dènger doon die ich zelf leuk 
vónj ... mer waat?

Höb geer eigelik al èns ‘getupperd’? Mich wórt gezag det men det veural neet 
koos misse.

“Kóm dizzen aovend mer èns nao de party”, zag mien vriendin, “den zóls doe 
zeen wie gezellig en wie lieërzaam det det is.”

De kamer zoot vol mit vrouwluuj, of die allemaol ouch geëmancipeerd wólle 
zeen, det weit ich neet. Mer ich zoot lekker van eine sherry te nippe, wie ein 
dame begoos te sjpraeke: “Geachte dames, ich bön hie óm uch doezend en ein 
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sjoan zakes te laote zeen. Zakes wo jederein al lang op haet zitte wachte. Ich 
demonstreer uch dizzen aovend ‘Tupper-ware’. Het produk wo gein sjpang tösje 
te kriege is!”

Zie sjprook ’t woord oet of went zie ein of anger magisch ciefer zag. Blie leet 
ze ós de riekelikke plastic sjtapel doaze zeen die weer volges häör besjlis neet 
kooste misse. Went weer teminste in laeve wólle blieve, en det wólle weer!

Bie ’t ophaole van de formulere later keek ze flot ieës nao d’n ómzat. Bie 
mich aangekómme kreeg ze eine rumpel veur de kop en zag: “Allein mer ’t 
sjlaagroumpötje?”

“Jao”, zag ich, “allein mer ’t sjlaagroumpötje.”
“Waat is den mit de vlajedoas, de sjlaajziej, de sjtapeldeuëskes en de res van 

miene fitsewinkel?”
“Niks is mit de res van dae fitsewinkel”, zag ich.
Ze duujde mich nog ein bietsjke pritsj dao det ich de ènsigste in ’t gezelsjap 

woor dae negatief reageerde en goof mich de lies trök wo allein ’t sjlaagroum-
pötje op genoteerd sjtóng. 

Nae, Tupperware woor ’t neet veur mich, ’t klikde geweuën neet tösje ós. Mer 
waat den noe waal?

Of went ’t zoa zeen moos, koom ein van mien naobersvrouwe mich aanzègke 
det in de kienbös veur daen aovend ein plaats vrie woor gekómme, of ich geine 
zin haw óm èns mit te gaon kiene. Det woor mien kans! Det woor waat mich 
faelde: kiene! 

Mer laot uch hie bie van mich gezag zeen, kiene geit neet van allein, dao mót 
men ieës ein komplete sjtudie van höbbe gemaak. 

’t Begoos medein al in de bös: “Waat höbbe ze veur prieze?” wórt mich 
gevraog.

Det woor al ’t ieëste wo ich gein antjwoord op koos gaeve. ’t Woor mich egaal. 
Ich wól es vriegevóchte vrouw miene miensj laote zeen det ich mit gemaak 
miene aovend allein sjoan óm koos kriege, wiel hae veur d’n televisie nao ’t 
voetballe keek. Ich woor zelfs al zoa wied gegange det ich hel op taenge hem 
haw oetgesjpraoke det eine miensj mit zoa väöl talente wie hae, bès veur zichzelf 
koffie op moos kónne sjödde.

Mer wie gezag, van kiene haw ich geine kieës gegaete. Dao wurt noajt veur 
niks gekiend, weer hawwe thoes al eine babbelieër of ein hamfel apeneutjes es 
pries. 

Mer dao wórt mich oet de deuk gedaon, det men allewiele kient veur 
hónderde góljes! Jömmich, det woor nog èns get! ’t Groate avontuur lokde mich 
wie ich mit riejerende henj in de zaal de kienkaarte veur daen aovend oetzeukde.

Mer toen koom ’t volgende: Eine zaal is ein openbaar gelaeg en went in eine 
zaal get te doon is, meinde ich, kènt jederein zich wie det veurkump ein plaetske 
zeuke. Mer det guldj neet in dit geval. Wie ich mich zónger bezei d’n ieëste 
de bèste laege sjtool ónger miene baom wól sjuve, sisde de vrouw naeve mich 
venienig: “Hie mót Lieske zitte.”
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Wie gesjtaoke vloog ich op en keek wiejer de zaal róndj veur ein plaetske te 
vènje. De volgende sjtool woor van Bertha. Ich begoos mich al bekans teväöl 
te veule wie mien naobersvrouw mich reep en zag: “Zèt dich hie mer zoalang, 
Zeefke zal toch waal neet mieë kómme en went de kring kump, zeuk ze zich 
mer zelf ein plaats.”

Bekans sjöljig sjuufde ich mien bein ónger de taofel en begoos mien kienkaarte 
oet te lègke. Ich höb noajts gewete det in eine kienzaal bekans jederein zien eige 
plaats haet.

“Wo lèks doe mit op, mit knuip of mit cente?” vroog Mientje, mien 
naobersvrouw. 

Road pós achter mien oare moos ich biegaeve det ich gaaroets niks bie mich 
haw. Mit ein gezich wo dudelik van aaf te laeze veel wie ónneuëzel det zie mich 
vónj, lieënde zie mich mit väöl bómbarie ein hamfel knuip oet häör deuëske. 
Wie ze zich de medalie van Slevrouw van Kaevelieër naeve de kaart hawwe 
gelag, koos ’t groate sjpeel beginne.

Noe zal ’t zich d’róm hawte, meinde ich. ’t Zjweit sjtóng mich richtig in de 
henj. Mit ein oetgesjtreke pokergezich meinde ich ze dao daen aovend èns de 
plètte aaf te doon. Veur in de zaal begoos eine miensj mit ein sjtöm wie eine 
grawwelende hóndj de nummerkes aaf te rope...

Bie ’t twieëde nummerke zoot ich al fout. Waat ich namelik neet wós woor 
det men bie det kiene ein saort vakjargon handjteert. Zoa reep dae man bie ’t 
twieëde nummerke ‘de gek’. Jederein keek veur zich en ging geweuën door mit 
nummerkes opzètte. Sjus of went geine haw geheuërd det eine hie veur gek 
verklaord wórt.

In daen doon ratelde de cieferkes wiejer en loog ich al versjeie rundjes achter. 
Zenuwechtig zat ich nog get knuip op de kaart, wie ein sjel sjtöm kweekde: 
“haol ’m!”  Veurieër det ich mich van de sjrik bieein haw geraap, sjrieëfde ze 
ouch al opgereeg: “Kien”.

“Gelökkig,” dach ich, “weer beginne aan de volgende runj, den geit ’t mich 
missjiens get baeter.” 

Mer wie ich mich de knuip van de kaart aafsjöddelde, vloog mien naobers-
vrouw op en kwaakde of went ich eine de hals haw aafgesjneeje: “Stómmerik, 
weer höbbe ieës ein rieke vol!”

Gedöljig höb ich gewach pós det zie de ganse kaart vol hawwe. De aafreuper 
ging sjtief door.

‘De gek’ bleek later èlf te zeen, ‘den awwe’ woor neugetig, ‘kop wie kóntj’ 
neugenenzestig, ‘twieë veugelkes’ twieëentwintjig en gank zoa nog mer get 
wiejer. ’t Publiek maakde d’n óngerein nog erger door tösjedoor te rope: “haol 
’m”, “rammele”, “ich sjtaon op eine!” en oeteindelik: “kien!”

Went eine hoosde, koom medein kómmentaar oet de zaal: “Sjt!”
In de pauze kome de bótterammetuutjes oet. Ouch dao haw ich neet aan 

gedach. Dae get gewónne haw, wórt veur de res van den aovend sjeif aangekeke. 
Ónger det bedrief koom ich sjtilkes d’r achter det ein kiencarrière neet veur 
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mich woor weggelag. Ich sjpraek die taal neet. ’t Is mich te zieër eine ambras, 
good veur anger luuj.

Wie ich aan ’t hoes koom vroog miene miensj: “En, … waat höbs doe 
gewónne?”

Ich deeg sjus of went ich häöm neet heuërde en ging in eine waeg nao bèd. 
Wie hae later koom grómmelde hae nog: “Dus doe haws niks gewónne!”

Toen höb ich mich gezjwaore ... kiene gaon ich noats mieë. Mer waat den 
noe waal?

Op eine sjoane zóndig is mich ’t antjwoord op die vraog geweuënweg in 
miene sjoat gewórpe. ’t Woor prachtig waer. ’t Gans gilde van marketentsters haw 
ein groate bieeinkóms. Kiek, dach ich, det zeen ouch allemaol vrouwluuj die ’t 
zich eine daag sjoan make, det leek mich waal get.

Mer ich woor veurzichtig gewore, ich vloog neet in eine waeg wie ein vleeg 
op ein sjroapbótteram. Ich zouw mich det ieës èns tegooj bekieke.

Noe mót ich uch waal vertèlle det ein sjötterie veur mich ummer get gehad 
haet waat mit fieës en mit zomer te make haet.

Trómgeróffel en mansluuj in prachtige uniforme, in ’t defilé allemaol kaesrech 
en de köp wie zelf gemaak allemaol nao eine kantj. Get óm sjoeverig van te 
waere. Zoa sjoan! Mer det dao ouch vrouwluuj get bie van doon höbbe, zoa 
wied haw ’t mich nog noats gereik. Ich wós allein det dao ein sjöttekeuningin 
bie moogde zeen óm dae keuning in balans te hawte.

Wiejer meinde ich nog ummer det jedere vrouw moos weite det ze op 
goonsdig gehaksböl mót make: ‘woensdag … gehaktdag!’ En det mit zus sjoem of 
zoa sjoem dien hoes in eine wirvelwèndj zuver geblaoze kènt waere. En det ein 
paar maol op eine daag mit poejerkoffie “een moment voor jezelf ” neet sjlech is. 
En det maondjverbandj vleugelkes kènt kriege. Mer vrouwluuj bie ein sjötterie! 
Det woor nuuj veur mich. Mer went ich mich det achteraaf bekiek, höbbe zich 
de lètste jaore ummer mieë sjötterieje geseerd mit ein paar prachtige, volsjlanke, 
sjtruise vrouwluuj wo de praoperheid van aaf blink.

Det is èns get anges es wie ein aw sjpijkerbóks.
En wèt geer eigelik allemaol waal det in Limburg altied ’t matriarchaat geheers 

haet? Det wilt zègke det de vrouw in Limburg de bóks aan haw. Vreuger sjtónge 
weer vrouwluuj hie al ós menke. Missjiens is det waal ummer zoa gebleve. Weer 
zeen van kleins aaf aan gewènd gewaes óm mit te doon aan ’t gezelligheidslaeve, 
sjus es wie eine man. 

Weer Limburgse maedjes hoofde neet bènne te blieve wie ós minder gelökkige 
baovebure: de Hollandse maedjes. Weer kóme al jónk op de sjtraot. Weer moogde 
al van kleins af aan in de processie mittrèkke es bruudje en later es ‘maag’ in 
’t maagdekoar. Al woor det maagdom ouch neet ummer zuvere koffie. Al det 
emancipatie gewawwel is ós door Hollenjers aangekald. Dao bèn ich mit eine 
flinke sjlaag achter gekómme op dae sjoane zóndig bie die marketentsters.

In Den Haag höbbe de maedjes ein ‘verrukkelijke’ of ein ‘mieterse’ party 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

196



gehad, vertèlle ze aan de mam went ze nao ein ‘diner dansant’ zeen gewaes.
Mer hie bie ós duit de mam mit aan alles waat zich blie in de aope lóch 

veurduit. 
Men haet dökker geperbeerd de Limburgse folklore mit de vastelaovend en de 

aw sjötterieje ein bietsjke belachelik te make. Mer dao kooste weer waal get op 
trökgaeve went ’t ós neet te lestig woor. Bekiek dich al die achbare edelachbare 
in Den Haag mer èns mit sjteek en goudgalon.

Men haet eine tied gehad det men eine sjöttekeuning mit ein sjtolse keuningin 
‘oet den tied’ vónj, mer men haet ze noajt ‘oet de weld’ gekrege.

De rol van de vrouw in ós volkskundige tradities is gein: “hordeloop voor 
dames” mer ein óngedwónge, waardige, zinvolle, sjoane traditie van ieëwe. Det 
zeen sjus de zakes die kleuër gaeve aan ós Limburgse laeve. Laot ós zörge det 
die kleuër neet geit verbleike. Det höbbe weer zelf in henj. Dao geuf ’t geine 
wesjpoejer veur.
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All daer hij noch is, te Triecht, 
In eynen dall scoen ende liecht,

Effen ende wael ghedaen
Daer twee water tsamen gaen, 

Eyn groot ende eyn cleyne,
Claer, schoen ende reyne.

Dats die Jeker ende die mase.
Beide te korne ende te grase
Es die stadt wale gheleghen

Ende te schepen in voele weghen,
In visschen ende in ghewilden

Ende in goeden ghevylden
Der bester coren eerden

Die ye mochte ghewerden.
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VeLDeke LIteRatUURPRIes 2012 
JURyRaPPORt

Guus Urlings

Dames en hiere,

’n Paar jaor geleie waor op de radio ’n interview te hure mèt de veurzitter van 
de jury van eine gerenommeerde landelike literatuurpries. Wie lestig haw de 
jury ’t gehad, wilde de interviewer – hieël origineel – weite. Hieël lestig, waor 
netuurlik ’t antwoord.
Es jurylede ein deenk al hieël gauw door höbbe, dan is ’t dat ze veural mote 
benaodrökke wie zjwoer hun taak is, en wie verantwoordelik. Want jurylede 
wille veural serieus genome weure. Ze wille bewieze dat ze hun rol weerd zeen.
Trök nao dat radio-interview. Of de veurzitter ’t wèrk van de jury ins kos 
besjrieve, vroog de interviewer. Op die vraog haw de juryveurzitter euverdudelik 
zitte te wachte. Eindelik kos heer ins laote hure dat heer neet van gistere waor, 
en minstens zoe sjpits es de sjrievers die heer haw mote beoordeile. Dat heer de 
gansen aovend teveure op dat ‘sjpontane’ antwoord haw zitte breuje, dat vertèlde 
heer d’r netuurlik neet bee…
“Jurere is zjus zoeget wie goud zeuke”, zag heer. “De sjteis de gansen daag tot 
aan d’n kneje in ’t water, goejs ’n paar ton modder door de zeef, en ’s aoves höbs 
te mèt väöl gelök veer körrelkes goud in han…” 

Dames en hiere,

Iech bin de goje minsj daonao noeëts mieë in ’n jury, in ’n jury van wat dan 
ouch, tege gekome. En terecht. Zoe geis te neet um mèt al die luj die zich de 
meujte höbbe genome um ’n book, ’n bundel gediechte of ’n verhaol te sjrieve. 
Luj die gruutsj zeen op wat ze op papier gezat höbbe. Die höbbe op z’n mins ’n 
sjouwerklöpke verdeend, toch? Of de neums ze mèt nao ’n sjtil heukske, vreugs 
belangsjtèllend of ze van plan zeen van sjrieve hun carrière te make, en probeers 
ze dan weer mèt twie bein op de groond te kriege. Hiel veurziechtig, want de 
aafsjtand tösse himmelhoch jauchzend en zum Tode betrübt is dèks neet mieër es ein 
verkierd woord.
Zoe zow ’t mote goon. Neet dan? 
Mesjiens deenk geer noe: wat eine flauwe zeiver. Dae minsj haw geliek mèt ziene 
modder en zien veer körrelkes goud. ’t Geit um volwassse luj, en es die aan eine 
literaire wedstrijd mètdoon, weite ze woe ze aan beginne. Die verdene gewoen 
de woerheid, wie hel die ouch is.
Mesjiens waal…
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Mer maog iech uuch ’n paar zinne veurleze oet ’t begeleidend breefke bee eind van 
de inzendinge veur de Veldeke Literatuurpries van dit jaor?
“Bee deze sjik iech uuch mer ins ein van mien gedichte. ’t Zal waal neet in uuch 
sträötje passe, mer iech höb al 22 jaor enorm väöl succes mèt mien leedjes, gediechte, 
limericks en zoe mieër. Getuge de 968 aanvraoge die iech in die jaore kreeg um ze in 
alle soorte gezelsjappe te kome veurdrage. Dat kinne volges miech neet väöl Limbur-
gers zègke. Toch bin iech noeëts erkind door de media. Wie kint dat?”

Wat geis te zoe’ne minsj vertèlle? Dat André Hazes zelfs nao zienen doeëd nog 
hoonderddoezend luj tot traones tow kint ontroere, mer dat dat häöm nog 
geine Mozart maak? Dat d’r tientalle buutteredners in Limburg roondloupe die 
edere zaal plat kriege, mer dat die daorum nog geine Youp van ’t Hek zeen? Dat 
doezende luj van de Bouquet-reeks genete, mer dat ’t daorum nog geine litera-
tuur is, en dat de sjrievers zelf dèks de ierste zeen um dat te beame?
Dat zouw iech allemaol kinne zègke. Iech zouw zelfs kinne probere, wat dees 
jury de aafgeloupe jaore ouch altied weer geprobeerd haet, oet te lègke wat ’t 
versjil is tösse sjrieve en literatuur.

Iech zouw Ezra Pound kinne citere, dae zag: “Literatuur is gewoene taal die 
gelaje is mèt beteikenis.” Iech zouw Anton Tsjechov kinne citere dae zag: “Vertèl 
miech neet dat de maon sjeint, vertèl miech wie ’t maonleech zich sjpiegelt in ’n 
glaassjèrf.” Iech zouw nog väöl mieër sjerpzinnige opmerkinge kinne plaatse, al 
dan neet gejat oet ’n citate-book – geer dach toch zeker neet dat iech Pound en 
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Veldeke veurzitter Lei Pennings



Tsjechov zoe-mer oet miene mouw sjöd? – mer de vraog is of ’t get oet zou hole.
’t Probleem, dames en hiere, is dat ederein op sjoeël sjrieve haet gelierd, of toch 
bienao ederein. Ederein kint dus sjrieve, en daorum deenke väöl luj dat ze kinne 
sjrieve. En dat de sjtap nao literatuur dan neet väöl mieër is dan sjoener wäörd 
gebruke en langere zinne inein sjroeve um te zègke wat-s te zègke wils.
Laote veer dat veur ’t gemaak mer ’n misversjtand neume.

Wie iech in mien vak begòs, ’t vak van sjriever, zij ’t neet ’t vak van literatuur – 
sjrieve en sjrieve is gein twie, mer drie, veer, vijf, zoeväöl es geer mer wilt – toen 
kraog iech les van eine in ’t vak gries gewore journalist. Dae duujde òs tot de 
sjtroot vol mèt de bekinde clichés, wie ‘sjrieve is sjrappe’, ‘gebruuk gein oetroop-
teikes, want dat is zjus zoe irritant wie lache um d’n eige moppe’, ‘sjrief alles 
zoe op dat vròw Drumme oets de Reutjessjtraot ’t ouch sjnap’, enfin, geer kint 
d’r waarsjienlik nog väöl mieër. Mer eind deenk is miech altied bee gebleve van 
wat heer vertèlde. “Taal”, zag heer, “taal is ’t sjoenste wat de minsj bedach haet. 
Daorum is ’t zoe jaomer dat die taal veur 90 procent gebruuk weurt um deenger 
te zègke woevan de oeterste houdbaarheidsdatum neet wejjer es tien minute in 
de toekòms lik.”
Dat maog euverdreve zeen, mesjiens, mer heer haw waal ’n punt…
Iech gebruuk taal. Dao laef iech van, dat is mien boterham. Mer iech gebruuk 
taal um te vertèlle wat gebäörd is, wat gebäört en wat nog sjteit te gebäöre. En 
soms um oet te lègke woerum ’t gebäört of gebäörd is, of woerum ’t beter neet 
kint gebäöre. Helder en feitelik, zoonder opsjmùk. Wat d’n eine kier beter lök es 
d’n andere. Mer wat iech zeker weit: iech sjrief geine literatuur.
Iech sjrief dat de maon sjeint, neet wie ’t maonleech zich sjpiegelt in ’n glaassjèrf. 
Literatuur oondersjeidt zich van sjrieve umdat ’t väöl langer houdbaar is. En ’t is 
väöl langer houdbaar, umdat de wäörd, de zinne, beteikenis höbbe. Ein beteikenis 
die wejjer geit es de beteikenis die al die aanein gebreide wäörd elk veur ziech 
höbbe, de beteikenis die ederein in ’t woordebook kint opzeuke. Ein beteikenis 
die opgesjlote lik in de manier woe-op die wäörd aanein gebreid zeen, in ’t ritme 
van de taal, in de ruimte tösse de regels. De ruimte die de sjriever aan de lezer 
gunt um zelf te ontdèkke wat dan mesjiens neet zjwart-op-wit op ’t papier sjteit, 
mer wat achter en oonder die tekst verborge zit.
Literatuur is altied ’n ontdèkkingsreis.
Wil dat zègke dat-s te, um aan de Veldeke Literatuurpries mèt te doen, eine 
twiede Mulisch, eine twiede Wolkers moos zeen of wils weure?
Zeker neet.

Veer zeen gein goudzeukers. Veer zeen leefhöbbers. Leefhöbbers van de taal, van 
de Limburgse taal. Mer waal leefhöbbers die ziech hiel good realisere dat neet 
álles wat in die Limburgse taal gesjreve weurt, automatisch literatuur maog heite. 
Net zoe good es dat neet alles wat in ’t Frans, ’t Ingels. ’t Nederlands of ’t Swahili 
gesjreve weurt, literatuur is.
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Taal weurt veur doezend-en-ein deenger gebruuk, en al die deenger höbbe ein 
rol in us leve, al die deenger höbbe ein publiek. Wat veer gezeuk höbbe in alle 
inzendinge, is dat bitsje extra.
Dat extra läögske van beteikenis achter de wäörd, de zinne. Die twie zinne die 
de lezer onverwachs oetziech geve op ’t verhaol áchter ’t verhaol. Die ein alinea 
die diech door de kop blijf male, die diech dwink um ’t verhaol of ’t gediech nóg 
ins te leze, en nóg ins… Umdat-s te zouws wille dat-s te ’t zelf zoe bedach en 
opgesjreve haws.
Wat veer gezeuk höbbe, is dat onbesjtumde geveul woesdoor-s te wèts: dit is 
mieër es zoe mer ’n verhaol, zoe mer ’n gediechske.

Dames en hiere,

Veer höbbe gezeuk, en veer höbbe gevoonde. Of ’t ech goud is? Wae zal ’t zègke? 
Net zoe min wie de res ech modder waor, deenk iech. In eder geval is de pries 
towgekind aan ’n inzending die us net get mieër es al die andere ’t geveul gaof 
dat veer get bezeunders, get neet alledaags in han hawwe. Get wat veer euver ’n 
jaor nog mèt net zoeväöl plezeer zulle leze es op dit momint.
Veur ederein dae dit jaor neet in de pries is gevalle: blief veural sjrieve, blief veural 
ouch in ’t Limburgs sjrieve.
Wat geer moot doen um eine volgende kieër mieër kans te make? Ein paar tips:
-  Um te beginne: väöl leze. Väöl literatuur leze, veural. Leze inspireert. Wae neet 
regelmaotig literatuur leus, zal noets literatuur sjrieve. Of huugstens per ongeluk.
-  Tip 2 (veural veur diechters, mèr ouch prozasjrievers doen d’r neet verkierd 
aan): lees wat geer höb gesjreve hèl-op veur. Aan uuch vrouw, aan uge man, uuch 
keender, mer veural aan uuchzelf. Limburgs is ’n klanktaal, ’n taal um te hure. 
Wie Ezra Pound al zag – jao, iech höb nog ein citaat gevoonde… – “Poëzie 
begint te verdruge es ze te wied van de muziek aafdwaalt.” Limburgs is muziek. 
Maak dao gebruuk van.
-  Tip 3: neet te gauw tevreie zeen. (Iech daon nog éin citaat, en dan sjei iech d’r 
mèt oet. ’t Is ein citaat dat iech al ins ierder höb gebruuk, mer ’t kin de herhaling 
höbbe umdat ’t manjefiek blijf). Oscard Wilde haet ins gezag: “Iech höb de ganse 
mörge aan ’n gediech gewèrk, en d’r eine komma oetgehaold. Nao de middag 
höb iech weer aan dat gediech gewèrrek, en tege de aovend höb iech dae komma 
weer trök gezat…”

Dames en hiere,

D’r beginne get luj oongedöldig te weure. Iech zeen hej en dao al eine veurziechtig 
op z’n horloge kieke. Geer höb geliek. ’t Geit hej vandaag neet um us, um de 
jury. ’t Geit um uuch, um de sjrievers, de lezers. En um de literatuur.
Iech gaon aafsjlete.
Iech höb gisteraovend nog lang zitte te dubbe euver eine gojen oetsjmieter. En 
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oeteindelik höb iech dae, deenk iech, waal gevoonde. Iech weit ’t, iech haw ’t 
belaof: gein citate mieër. Mer iech kin de verleiding neet weersjtoon. Umdat iech 
’t zelf noeëts zoe handzaam in twie zinne same zouw kinne vatte, höb iech die 
zinne gelieënd van Somerset-Maugham: “D’r zeen drei regels veur good sjrieve. 
Helaas wèt geine percies wat die regels zeen…”

Iech wil dao allein nog mer aan towvoege: mer oze prieswinnaar keump toch ’n 
hiel aardig eind in de buurt…

Dames en hiere, bedank veur uuch aandach.
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tössetIeD
Marleen Schmitz, Mofers, winnaar Veldeke Literatuurpries 2012

De lóch is nag werm ofsjoean ’t al laat inne aovendj is. Roeaj en witte autolampe 
slingere zich wiej kerslempkes door de straote van Moskou. Eine tram sjendaaltj 
langs. ’t Duzeltj mich inne kop. Dizmiddig stóng ich nag op ’t Roeaje Plein; ich 
zoog ’t Kremlin, keek nao Eftelinggeboewe en leep door balzale van metrostaties. 
En det woor nag mer ’t begin. 
Óm bie te kómme blief ich ónger ’ne lampepaol staon.

Euver ’n half oer vertrèk de Transsiberië-express, de trein dae mich nao Vladiwo-
stok brink. Neet det ich in Vladiwostok get te zeuke höb; ich höb nörges mieër 
get te zeuke. Heim onneet. Mer ich höb ’t Dina belaof. Siberië, ’t Baikalmaer, de 
birkebósse, de maeren en de taiga’s… de reis die v’r same zoewe make, doon ich 
noe allein. Hawwe v’r eindelik de tied en ’t geldj doe koom dae kloeate kanker… 
Ich zuch en höf mien tes op. ’t Is neet anges.

Eine man mit ’n fles ónger de erm grawweltj det ich ane kantj mót. Ich maak 
plaats. De zónnestraole die in de baksteine gevel zeen achtergebleve verwerme 
miene rök. Bie ’ne aovendjwinkel staon get seldaote mit ein te kalle. Waat ze 
zègke, kin ich neet verstaon. Volle bepakking. Gewaere oppe sjouwer en helme 
op. 
Inèns kump van örges, deep oet mien lief, ’n ergernis ómhoeag kolke, ich waer 
kwaod, giftig, raozendj, ich wil vloke, emes ein watsje, get kepot goeaje... Mit 
meujte kin ich mich bendige. Wo kump dae grel vanaaf?
Ich loup ’t winkelke binne en in plaats van mit ’n fles limenaad, staon ich effe 
later boete mit twieë liter wodka. Waat is mit mich loos?

Platform nege, wagon ach, coupé veer, bèd zèstieën, steit op mien kaertje.
Ein vrouw in ’n blaw uniform wies mich wo ich mót instappe. Es ich ’t ieëste 
bein op de traejplank zit, kniep mien kael zich toe; tegeliekertied trèk ’ne sjerpe 
kramp door miene boek, ich val veureuver.
‘Okay?’ vreug emes achter mich.
Flot sjravel ich op. ‘Yes, yes, okay.’ Mit mien handj vaeg ich de zweit vanne kop 
en haol deep aom. Es de pien naolieëtj loup ich vasbeslaote en rechop nao mien 
plaats. Gein zin in allerlei gezanik. Óngerwiel vraog ich mich aaf wo die pien 
vanaaf koom. Bie de lèste kóntrol mankeerdje ich nieks. De dokter zag det ich 
zoea gezóndj woor wie ’ne miens van miene laeftied mer zeen kan. Dina zoe 
zègke det ’t zenuwe zeen.
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In mien coupé zeen drie man bezig óm zich in te richte. Zoea te zeen ’ne 
vader mit zien zeuns. Euveral lik kraom. ’t Hökske is al stikkevol zónger mich. 
Es ich draan dink det ich zeve daag en zeve nachte in dit klein hok mót wone, 
euvervèltj mich de mismood. ’t Zoer sprink op toet in miene móndj. Kwaod 
smiet ich mien tes in ’ne hook van mien bèd en gaon de gank op. Det wis 
ich toch van te veure? Zal ich oetstappe? Natuurlik neet. Belaof is belaof. Mer 
toch… euveral zeen luuj, euveral is geluid. 
In miene kop allein mer stumme die ich neet kin verstaon, ich krieg ’t benäödj, 
ich höb gein plaats óm te staon, ich krieg gein lóch… nao de volgendje wagon… 
of toch oetstappe? 
Inèns rietj de trein weg. Gein fluit, gein aankondiging, nieks. Ich kin neet mieër 
truuk.

… duje… sjelje… sjete
wo is mama
… angere trein…
neet bäöke
haaj mien handj vas
… kaad… hónger…

Es ich mien ouge aope doon, lik ich op mien bèd en kiek in ei verfrunsjeldj 
gezich mit ’n litteiken op de wang.
‘You okay?’
Ich knik. Miene kop duit pien, ich mót käöke, mer verder… Ich gaon rechop 
zitte. ‘Merci. Bedank.’
‘You chory, sick.’
Chory. Det zeen ouch Pole, dink ich. Bön ich chory, bön ich krank? Ich mót 
waal flaw gevalle zeen. Ich bön nag ummer get lich inne kop, mer langsaam 
kump alles truuk: wie die ing coupé mich taegestriedje… wie al det volk taege 
mich aan stóng…
‘Dzieki. Bedank, ’t geit weer.’ De gank is ram laeg. Wo zeen al die luuj haer?  
‘Ludzie?’ vraog ich.
De miens antwaortj mit ’n lang Poolse zin.
’t Bietje Pools det ich kin, is lang neet genóg óm ’t te volge. Ich haol mien 
sjouwers op. ‘Nie ma ludzi? Gein luuj?’ probeer ich nag èns.
Hae sjötj dudelik nae. Höb ich mich det dan verbeeldj? Ich laot ’t mer zoea. Wil 
neet det d’r dink det ich aan ’t verkiendsje bön. Aan oetligke det ich waarsjienlik 
net las höb gehadj van ingtevrees, begin ich onneet.
Ich staek mien handj oet. ‘Ben.’
Det snap d’r drek. ‘Janek.’
‘Karol.’
‘Henryk.’
‘Ben drink,’ zaet Janek en hae duujtj mich ei plestike baekerke mit wodka inne 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

206



henj. Ich drink ’ne flinke slók. De alcohol verwermp miene slókderm; det duitj 
good. 
Es ich de coupé róndjkiek, snap ich neet waat mich bezieldje. V’r zitte hie mit 
veer man en v’r höbbe alle veer plaats genóg. Dao is ruumdje zat. En lóch genóg.
Janek vreug wo de reis op aan geit en sjötj miene baeker obbernuuj vol. Ich maak 
’m dudelik det ich nao Vladiwostok gaon ómdet Dina det wól. Ich laot ’m Dina 
zien foto zeen. Van wie ’t nag haor haw. Sjoean zwarte haor. Zónger get te zègke 
geuf d’r mich de foto truuk. Aan zien ouge zeen ich det hae ouch gein vrouw 
mieër haet. Hae snoef zich de naas en sjötj weer bie. Mit henj en veut en ei bietje 
Ingels vertèltj d’r det d’r mit zien jónges nao Mongolië geit óm paerd te koupe. 
V’r kalle en drinke wodka. Oet ’n tes kump ’n nuuj fles. Ich zit die twieë van 
mich d’r naeve. Janek lach. Ich ouch. ’t Is plezeerig neet mieër sjerp te veule en 
neet mieër deep te hove dinke.

Es de trein veur de ieëste kieër stop, is ’t zakkeduuster. De Pole blieve binne, mer 
ich stap oet óm ’n segret te rouke. Ei paar luuj trampele get op ’t perron. Achter 
mich langs rateltj ’ne vrachtrein. Ich sjrik mich kepot. Dit kin ich, dit höb ich 
eder mitgemaak, geit door mich haer.

spring es ich ’t zèk
det durf ich neet
dan springe v’r same
doe ieës
wo bös se… wo bös se?

In miene kop is ’t heiïg. Tösse de mistige vlaoge hink aaf en toe ei helder vaemke, 
mer es ich ’t wil pakke, is ’t weg. Ich begin te razele. Wie bie ei klei kindj rolle de 
traone euver mien wange. 
Oet ’t zich druueg ich mien wange aaf en loup de trein in. Weer strukel ich, weer 
dae boekkramp. ‘Ben doe bös gewuuen zaat,’ zèk ich taenge mich zelf. Mer ich 
weit det ’t det neet allein is.

In de coupé is ’t duuster. Mien nuuj vrunj zeen ómgekiep en ze snurke alledrie. 
Zónger mich óm te kleie kroep ich in bèd. ’t Gezich van Dina zweef veur mien 
ouge. Oerelank. Dina kump en geit. ’t Is Dina, mer ouch al weer neet. ’t Lök 
mich neet óm logisch nao te dinke. Riejerendj, mit de daeke toet aan mien kin, 
begin ich te tèlle. Toet hóngerd. Toet twieëhóngerd. Eine goederetrein dendertj 
langs. Alweer dae kramp in mien derm.
Es Karol, Janek en Henryk opstaon, doon ich of ich slaop. Ich höb geine zin óm 
get te zègke. Wil allein mer ligke en slaope. Mit rös gelaote waere.
’t Wuuertj duuster, ’t wuuertj leech. Soms slaop ich, mer ummer op de achter-
gróndj det gemeumel van Poolse stumme.
’t Zeen gooj men. Ze zitte e fleske water veur mich neer. Ligke ’n snee wèk klaor. 
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Ich weit neet wielang ich dao lik. Tösse wake en slaope in zeen ich allein mer 
Dina. Kranke Dina, jóng Dina, aaj Dina… doeaj Dina.

Dao weurd aan mich gesjödj. Janek geuf mich ein tas kóffie. Langzaam waer ich 
klaorder inne kop.
‘Ben, you no more wodka,’ zaet Janek.
Ich knik. ’t Woor neet allein de wodka, det weit ich zeker, mer ich knik.
Op Janek en mich nao is de coupé laeg. ‘Karol? Henryk?’ vraog ich.
‘Train stop,’ zaet d’r. Dan mèrk ich pas det v’r stil staon. Janek löp nao boete. Ich 
kiek door de vinster. ’t Is drök op ’t perron. Russische vrouwe loupe tösse de 
toeriste door mit baekerkes besse; mit augurke en tomate. Sommige verkoupe 
geruikdje vès. Ich zeen Janek es hae steit te óngerhanjele bie ein vrouw mit eine 
blawwe sjolk. Ein vrouw mit raos sloefe verköp fleskes drinke. Water, limenaad 
en cola.
Ben, raap dich bie-ein. Ich pak mien portefeuille en loup nao boete. De zón 
brantj. Op ’n betónne trap drink ich ei fleske water laeg. Achter de stasie lik ’n 
kirk mit hemelsblaw koepels.

achter die kirk is ’n bekkerie

Wo det vanaaf kump, weit ich neet, mer ich weit zeker det ’t klop.

stank op Ben, gank kieke

Ich staon op. Bie de trein wuuertj volop gehanjeldj. Ich zeen Janek en Janek zuut 
mich. Hae lieëtj mich veer vèsse zeen. Ich staek ein handj op, mer in plaats van 
nao de trein, gaon ich de trap op. Ich kin neet anges; mien bein doon waat ze zelf 
wille. Höb ich ’n kortsloeting in miene kop? Is dit ’n saort herseblojing?

gewaere… oorlog… sjete
neet gesprónge
kaad … allein

Ich loup oppe kirk aan. De deur is toe mer ich weit det in de ziebeuk ’n zwarte 
madonna hink. 
’n Maria mit ’t kiendje op de erm, samegepak in eine gouje straolekrans… ich 
zoew ’t  kinne oetteikene.
In de sjeem van ’ne linjeboum veur de kirk steit ’n vrouw. Mie hert sprink op. 
Dina, mien Dina! Ich sjrieëf. Ren. Mer es ich korterbie kóm, zeen ich det ’t Dina 
neet is.
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wach op mich

Mien hert klop wie ’ne raozendje es ich op de vrouw aafloup. Ze haet Dina häör 
haor, Dina häör ouge...
Ze pak mich bie de handj. ‘Kóm mit,’ zaet ze. ‘Ich bön Halina.’
Halina lach wie Dina. Halina haet werm, sterke henj die aanveule of ze alles 
aankinne.
Ich laot mich mittrèkke.
Veur ein klein bekkerie blief Halina staon.

achter de kirk steit ’n bekkerie

’t Blood trèk weg oet mien wange. Es Halina de deur aope duit, kump de reuk van 
vese wèk mich taege. Halina löp drek door nao achter. In ein duuster kaemerke 
zitj ein aaj vrouw. De rechte stool wo ze op zitj, stik hoeag baove häör oet. Ze is 
zoea aad det ze van ajerdóm gekrómpe is toet ’n kinjermaot. Op ’ne kas branjt ’n 
kaes, ane moer hink ’ne spegel en ’n klok. Es de vrouw mich zuut, zaet ze:  ‘Gank 
zitte jóng, v’r höbbe op dich gewach.’
Oppe tafel staon drie dampendje tasse thieë en drie tejjere mit ein vese snee wèk. 
Ich krieg hinnevel op mien erm. Ein sjoevering trèk euver miene rök en ich gaap 
de vrouw mit klótseouge aan.
‘Wis geer det ich vandaag zoe kómme?’
Ze geuf gein antjwaord, mer begintj te bäöke en wies nao Halina.
‘Ich staon al sevetig  jaor oppe stasie,’ zaet Halina, ‘want iddere trein...’ Häör stum 
brik.
‘... iddere trein... kós de goje zeen.’

18-11-2012
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Paul Weelen, Kirchröädsj, genomineerde Veldeke Literatuurpries 2012

kiek ins hei die rungde rónk

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
3

210 JeDIeCHte

En sjtaun va wat-s te zies
Zoeëvöal nit jewoeëde
Zoeëvöal nit jedoa
Zoeëvöal moal sjaad jezaad
En doch jeweun wieër jange
Jode berje zunt blieve sjtoa
Ainmalieg doezendmoal verjaese
Kraf is kraf blaeve
Mar sjteet doa ónjebroechd
Heng die kanne aapakke
Verbórje in bóksetaesje
Bee die kanne drage
Ligke voel umhoeëg
Rugkesjtreng die reët kuete blieve
Sjtunt króm van voele sjwees
Kiek ins hei die rungde rónk
En sjtaun va wat-s te zies
Wie d’r dokter dreumer is
Wie d’r wuler oane werk
Wie d’r sjlauwe mui is woeëde
En d’r domme jroeës en sjterk
Wie is ’t leëve uvver dis rungde jewalsd
En hat wat rónk is, bónk is, vónk is
Platjehouwe wie ee dubbeltje
Dat nit mieë is.
Kiek ins hei die rungde rónk
En veul wat zie noe veule
Wat sjun dat vier bijee noe zunt
Wat jód um tse kanne kieke
Den piengliejer dan hei tse zieë
Is nit mieë hei tse zieë
Dan in ós ermzieëlieje jedechnies
Van wits te nog, doa woar ins
En iech kan miech nog entzinne

Kiek ins hei de rungde rónk
Noen los ós nog jet blieve.
Mörje is inne angere daag.
Joa, los ós uvverdrieve.



D’r Wiene

Jazicher has te al ins druvver jedaad um ieskaod al tse tserbraeche
Alle teldere kapot tse werpe, alle jlazer in sjtukker
Dat ieskaod is die hats
Die teldere dieng jesjiechte
En die jlazer alles wat diech leef is.
En dan ópnui aa tse vange.
Noa d’r Wiene tse joa
En nui teldere, nui jlazer aa tse sjaffe
Hees aabevoale durch inne jietsieje verkeufer.
Mar zies te diech al zitse an deë nuie dusj
Mit ing frisj jlietserende vorsjet diech jet erin tse móffele
Oes ee nui retseptebóch en ópins haute cuisine
I plaatsj van moerepitterjoeë tse aese?
Nuus doavan.
Alles bliet bij ’t auwe.
Óch al blinkt ’t nit.
Den dan wits te wat-s te kries
En doe huls van wat-s te zies
Den ’t is van diech.
En oeserdeem, d’r Wiene hant ze aafjebraoche.

Doa kunt jeweun jidderinne daag ee sjupje bij

’t Weëd diech nit jevroagd wievöal dat-s te verdrage kans
Doa kunt jeweun jidderinne daag ee sjupje bij.
Óch al zeës te roetsj miech d’r poekel aaf,
’t kruuft ummer wieër eróp.
En weëd sjwoarder, jewiechtiejer
En uvverdimensionaal.
Óch al klopt ’t hats diech in d’r haos.
Jaechs te wie inne koelpiet noa drissieg joar
Dunt alle knäök diech pieng bis óp d’r knaok
En veuls te dat-s te jeweun óp knappe sjtees.
’t Weëd diech nit jevroagd wievöal dat-s te verdrage kans
Doa kunt jeweun jidderinne daag ee sjupje bij.
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’t Weer

En dan nem iech miech effe apaat
En vroag hinger mieng hank
Wie ’t mit miech jeet
Iech zien, sorry dat iech ’t zaan,
zoeë besjaese oes.
Iech drieën miech effe voet
Den iech krien inne babappel wie ing tomaat
En wees nit wat iech miech mós zage.
Ja joa ’t woar zoeë druk de letste tsiet
En zoeëvöal zaache zunt passeerd
En angere wole ummer jet van miech
Mar iech sjnap dat iech miech zelver
Dat allemoal al jezaad han
En dat iech miech zelver nit mieë jeleuf
En endlieg mit de woarheet kómme mós.
En jraad wie iech oam sjnap
en mieng jedanke óp ing rij zets
um alles eroezer tse jöbbele
zien iech miech zelver langskómme
hod miech aa
en vang aa uvver ’t weer tse kalle.
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Pónkt

Iech bin bij miech zelver aajevange
En iech huur bij miech zelver werm óp
Iech bin inne miensj
Baisjpiel vuur alle angere
Exempel mit inne sjtempel
Van joar en verjengliegheet
Ejaal wie iech noa de angere
Mit de angere, teëje de angere
Vuur de angere bin
Iech kom ummer werm bij miech tsereët.
Doa mós iech ’t mit doeë
Dat is alles wat iech krien
Klinge miensj, dieng moel is tse jroeës
Doe sjtuuts tse vöal
Doe luugs tse vöal
Doe zuets tse vöal
Doe kuets nog mieë
Mar iech don ’t nit
Wil ’t nit.
Pónkt.
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LeeF maeDJe,
Godelieve van Gemen, Baolders, genomineerde Veldeke Literatuurpries 2012 

Ich hej dich det verhaol belaof van dae mins dae ich oeëts op mien aafdeiling hej. 
Wie zal ich ’t verhaol neume…Wao zien de lemkes gebleve?

Wie hae oet zienen eige, ziene gans einzame eige coma kwaam, vroog hae mit 
ein klaore sjtum: “Wao zien de lemkes gebleve?”

De verpleegkundige sjrók zich einen aap. Den doeje, halve doeje toch 
óngevieër, waar wir laevend. Det duit aeve vraemp aan. Drek duujde de verpleeg-
kundige op de knoep en al flot kwaam d’r ein sjtel aangerenne offant ze sjoew 
ware det de patiënt wir zoej gaon sjlaope. Dao sjtónge ze um ’m haer en keke 
nao um en vroge dinger wie: “Hoe gaat het met je, Robert?” Mer ’t waar Robert 
neet. “Weet je waar je bent, Fredderik?” en ook “Wat fijn dat je weer bij ons 
bent!” En Fredderik dóch: “Wao zien de lemkes gebleve?” Want hae zoog t’r gen 
mieër en ze ware zoeë sjoeën doeënbeej um gewaes al daen tied. Welken tied 
feitelik? Mer hae heel zich vaerders mer sjtóm want hae wós niks te zegke. Wie 
ging det? Hae kós nemes van al die minse um ’m haer. Vuul leweit maakde ze. Te 
vuul nao ziene sjmaak. Hae dóch, zoeë inèns: “Sjmaak, sjmaak, sjmaak!” Jao, dao 
hej hae zin in. In sjmaak. En det vulde good um te dinke aan sjmaak.

De motor waar total loss. Zien kleier ouch. De sjoon ware aangevraete door 
de Apenijnse geite. Fredderik knapde min of mieër op mer kós neet mieër laeve 
mit zien vriendin. Zeej waar nag net wie altied en hae neet. Hae huurde oet heur 
mundje allein nag geluud wie verbeeld: gak gak en tok tokkedaat. Zien werk as 
gynaecoloog waar passé défini. Veurbeej en euver. For ever. Nao de coma van 
veer waeke mit de lemkes in de wei, plaarde ze mit man en mach aan um op de 
revalidatie en hae waar raozend flot wir oppe bein. De sjmaak wees zich oet as 
sjmaak in zelfgebakke friet van eine Tegelse frietkraom neet wied van de Maas, 
mit zelfgemaakde Tegelse mayonaise en det brach um toet bliedsjap.

Euver de toekóms dóch hae gen moment. De angere des te mieër. Hae hej 
gen zörg. Euver niks. Zien vader noom ’m truuk beej zich in hoes en nemes 
dae mieër get vroog of woej, zien vader kapde idderein boem aaf, allein de 
therapeute zeiverde op ’m in. “We moeten je (geej gaer, mevrouw de therapeuter, geej 
bön ich vur dich, tuthola, dóch F.) zo ver zien te krijgen, dat je weer zelfstandig kunt 
wonen en misschien dat je ook op een sociale werkplaats kunt komen.”

Idderen daag zoot Fredderik mit eine friet aan de Maas en hej regelmaotig 
aankelling van minse die dóchte det ze ’m kóste. En hae kós die minse ouch wel 
óngevieër. Minse van vreuger. 
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En eine nieje mins. Astrid. Hae waar neet niej vur Astrid. Zeej waar ein van 
die minse die beej zien bed ware wie hae beej waar gekómme. Ouch huurde zeej 
beej die minse die wel ens mit um kalde dao aan de Maas op Sjteyl aan. Det waar 
heur wandelroute dao, mit Herta, den hónk.

(en maedje van mich, wie geit ’t wiejer mit zón post-coma-minse? Ich höb gen idee wie 
’t mit zón minse geit. Opins zien ze weg. Zeej meuge neet jaore friet zitte aete op ein 
bank aan de Maas. Nao eine wiel woeëne zeej örges in ein Begeleid Woeëne Hoes (döks 
PROJECT geneump) en det waar ’t den. Doeëd gaon is angers en ich meug ’t neet zegke, 
mer ’t is wat ich dink, ’t is ein hendiger en degeliker aafwerk um doeëd te gaon. ’n Tiedje 
treurt heej en dao emes en de achterblievers kriege duchtig en kort aandach, höbbe effe 
de houfrol. Mer vur dit saort restfigure besjteit d’r gen ROUWPROCES. ’t Is ieërlik gezag 
allein mer eklig, die halve minse die ieërs ganse minse ware. Wie mós ’t mit Fredderik, 
de gynaecoloog, gaon? Is ’t erger as eine gynaecoloog eine halve wuurt dae euver lemkes 
druimt as des se… geitelemkes ware ’t trouwens zag hae taenge Anja, en smorges woort 
hae wakker mit träön in zien uig, as des se as eine hovenier nao ein ziekte of ein óngelök 
euverbliefs as eine halve. Of is ’t nag erger as eine halve gebaore te zien? En noeëts get te 
höbbe gekós? Mer vur Fredderik geit ’t angers en zoeë wie ich weit des dich ’t gaer haes).

Astrid belaofde, det ze ein aafsjpeullies vur zienen iPod woej make mit meziek 
dae zeej in gedachte hej vur um. Spesjaal vur um en vur nemes angers.

Zeej zote same op ’t vaste plekske, ein roew holtere bank. En de zón haet 
zeker gesjene en sómmige wolke höbbe de zón begeleid en de lóch glóm klaor 
en aope.

Hae zag: “Is dienen hónk ein sjieëperke?” “Jao, det is mienen hónk, ein 
sjieëperke en ’t haet mich meujte gekos um Herta aaf te lieëre det die Galloways 
heej neet zien ködde zien.”

’t Ieërste mezieksjtök deej ’m oetberste in de träön van de liejende mins van 
ieëwe en ieëwe en daorin versjtaoke de leefde. De Leefde...

“Ich hab’ im Traum geweinet” van Robert Schumann, gezónge door Fritz 
Wunderlich. ’t Twieëde waar “Jeg elsker dig”, ich haoj van dich, van Edvard Grieg 
en gezónge door Barbara Bonney. Dao kós ein nie laeve beginne en det begós 
beej de ieërste klanke van de meziek van Schumann en de wäörd van Heinrich 
Heine… Ich hab’ im Traum geweinet, en ouch doe ich op ’t lets druimde des se 
beej mich bleefs, bleve mien träön sjtruime…

“Fredderik, doe mit dien moeje lief, dien intacte zeel en dien pure geveul, wat 
zeen ich dich gaer, wat huur ich dich gaer. De träön van dien Ghetsemané höbbe 
mich gezaengend. Kóm in mien en in Herta zien laeve.”

Zien vader vroog aan Astrid: “Wets se wel wao se aan begins?” Neet sarcas-
tisch gemeind vroog zeej aan de vader: “Wós geej wao geej aan begós wie geej 
emes verwekde?” Uigend op d’n doeëd van zien vrouw beej de gebaorte van 
Fredderik.

Wat weite weej wat weej beginne?
’t Ing…
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Des steyt die stat te maten
Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in ongheren

Voer Colne ende voer tongheren
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in vrancrijck

Ende mit scepe die des pleghen
Te denemerken ende te norweghen.

Die weghe versamenen 
sich all dae.

Des is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.

Daer sande god Seruacium.

Zoeë óngevieër höb ich ’t verhaol oet de ieërste hank gehuurd en van opzie 
belaef. 

Zeej hoot Astrid, en hae Fredderik. Astrid is eine sjitterende naam dae van ’t 
aod Noorse friđr haer kump, wat leefde beteikent en ouch vrede en As zaet ós det 
ein maedje mit dae naam ein kink is van de Azen, de Goden van de godsdeens 
van doe. Wat vreuger dae godsdeens waar, is noow mythologie en wat noow ós 
godsdeenste zien, is later ouch mythologie. 

Mieër weit ich neet. Alles verwatert en vervluug. En minse vertrekke oet emes 
zien laeve. Mer dao blief ein fuuelke van aovendsjemer hange euver wat gewaes 
is. 

Ein gedeuns euver eine persoeën dae noow doeëd is, oppe radio en in de krant 
duit miene mins, dien vader, zegke: “Al die intresse vur eine insige persoeën ving 
ich ouch wel get euverdreve. Jao, ich bön ech zen hè, ’t is d’r en den is ’t weg, mer 
de fiets lik t’r nag. Haes se d’r ein fijn foto van gemaak?” 

Dao waar eine fiets beej ós euver de ligusterhek gesjmete vannach en ich höb 
de pliesie opgebeld d’r euver, ich mós um in ’t sjeurke legke, zag hae en hae woej 
weite wie ’t merk waar en van alles. Umdet d’r ouch eine maedjesmankel beej 
loog gesjmete en ich sjpäör zoog van ein gevech of ein gesjtröbbel aan de kank 
van de waeg, beej de hek, zag ich taenge de pliesie det ich dae fiets en dae mankel 
neet aan zoej gaon rake en det ich ouch foto’s van de plaats delict hej gemaak 
umdet ich ’t zaakje neet troede. ’t Bleef sjtil aan d’n angere kank van de lien. Hae 
haet wel gedóch det hae mit eine gek van doon hej! Effeng. 

Gen oor daonao kwame d’r versjeie pliesieauto’s mit pliesies netuurlik en ’n 
paar persoeëne mit witte pek aan. ’t Zoog d’r nagal träög en sjloom oet allemaol 
wie die pliesies dao lepe en veural sjtil sjtónge. Dao waar dus wel get gebeurd! 
Noow zien d’r roeëd-wit gesjtripde linkte van plestiek dao in d’n haof beej de 
ligusterhek opgehange. Eine plies kwaam beej ós vur te zegke det ze later nag 
vur vraoge kómme.

Ich vraog miene mins um ein köske vur ónger mien linker bein, dae sjeen duit 
wir verrekdes gemein sjtaeke. Hae zaet: “Bewaege is baeter.”

As ich per sjlot nao boete loup, zaet de vrouw die idderen daag in ós waegske 
heure zjwarte boef oetluuet: “Wat eine tied wao weej in laeve!”

Ein waorheid wie eine 1000-jäörige eik. Weej laeve ummer in eine tied. 

Hojje leef maedje! 
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Des steyt die stat te maten
Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in ongheren

Voer Colne ende voer tongheren
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in vrancrijck

Ende mit scepe die des pleghen
Te denemerken ende te norweghen.

Die weghe versamenen 
sich all dae.

Des is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.

Daer sande god Seruacium.
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signalementen
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JaaRBOek 2012 VaN De 
VeReNIgINg VOOR LImBURgse 
DIaLeCt- eN NaamkUNDe

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde zet zich in voor de 
studie van het dialectologisch en naamkundig erfgoed van de beide provincies 
Limburg en tracht dat doel via wetenschappelijke bijeenkomsten, publicaties en 
dienstverlening te bereiken. De vereniging doet dit onder meer door een jaarlijks 
congres te organiseren dat afwisselend in België en in Nederland plaatsvindt.

Een van de publicaties van de vereniging is het jaarboek. Het jaarboek bevat 
onder meer de teksten van de lezingen van het congres dat in het voorafgaande 
jaar werd georganiseerd. In 2011 werd het jaarlijks congres in Venray gehouden 
en had als thema ‘Het dialect van Venray en omgeving: Limburgs, Brabants of 
Pruisisch?’

Michiel de Vaan bespreekt in zijn naamkundige bijdrage de verkleinde familie-
namen in Noord-Limburg van het type Kleuskens, Jenniskens en Litjens. Hij 
onderzoekt waar ze vandaan komen, welke vormen van deze namen er tussen de 
veertiende en zeventiende eeuw voorkwamen en hoe deze oudere vormen zich 
uiteindelijk verder hebben ontwikkeld tot de familienamen zoals we ze nu nog 
met name in het noorden van Limburg aantreffen. 

Frens Bakker gaat in zijn bijdrage 
op zoek naar veranderingen die in de 
dialecten van Noord-Limburg hebben 
plaatsgevonden. Om de oudere en de 
meer recente situatie te vergelijken, 
maakt hij gebruik van twee grote, 
oudere dialectenquêtes: de dialecten-
quête van Schrijnen, Van Ginneken en 
Verbeeten (SGV) uit 1914 en de Reeks 
Nederlandse Dialectenquêtes (RND) 
uit 1952 waaruit hij met behulp van 
de zogeheten Swadesh-lijst een aantal 
woorden kon selecteren. Op basis van 
zijn onderzoek blijkt dat de dialecten 
in Noord-Limburg redelijk stabiel 
zijn, maar dat er toch ook een aantal 
opmerkelijke veranderingen zichtbaar 
zijn.
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De overige artikelen uit het jaarboek 2012 zijn niet gerelateerd aan het congres 
in Venray, maar hebben andere dialectologische zaken als onderwerp. Ulrich Maes 
bespreekt in zijn eerste bijdrage het dialect van Meijel in de negentiende eeuw. 
Tot nu toe was er over dit dialect dat een speciale plaats binnen het Limburgs 
innneemt, nauwelijks historisch materiaal voorhanden. Maar met het verschijnen 
van Het Limburgs onder Napoleon: achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertalingen 
van de “Verloren zoon” uit 1806-1807 van F. Bakker en J. Kruijsen ook Meijels 
dialectmateriaal uit het begin van de negentiende eeuw beschikbaar. Maes laat 
in zijn publicatie zien dat er in dit dialect toen een aantal opvallende klankwis-
selingen moeten hebben plaatsgevonden.

In zijn tweede bijdrage gaat Ulrich Maes in op wat hij het oneigenlijk gebruik 
noemt van de term “Mich-kwartier” in de Nederlandse-Limburgse dialecto-
logie. De term wordt daar gebruikt als aanduiding voor een klein gebied rond 
Venlo waar in de dialecten naast het voornaamwoord ik ook mich in plaats van 
mij te horen is.  

Oud-voorzitter Jan Goossens schenkt in zijn bijdrage aandacht aan de 
Limburgse dialectoloog en naamkundige pater Vedastus Verstegen (1906 - 1989). 
Goossens beschrijft daarin niet alleen de verdiensten van Verstegen voor beide 
vakgebieden, maar hij geeft ook een nauwkeurig overzicht van de dialectologi-
sche en naamkundige publicaties van Verstegen.

Het jaarboek 2012 wordt afgesloten met enige verenigingsrubrieken zoals het 
jaarverslag 2011, een verslag van het congres 2011 in Venray, een ledenlijst, een 
overzicht van de publicaties die door de VLDN zijn uitgegeven en het reglement 
van de VLDN-scriptieprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt.
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aLLtag Im RHeINLaND 2012

Het Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn geeft een eigen 
tijdschrift uit, Alltag im Rheinland, dat jaarlijks naar alle vrijwillige medewer-
kers van het instituut wordt gestuurd. Alltag im Rheinland bevat bijdragen rond 
de thema’s taal en volkscultuur uit het gebied tussen Kleef en Köningswinter. 
Omdat de Rijnlandse en Limburgse cultuur nauw met elkaar verbonden zijn, 
zijn er in dit tijdschrift regelmatig bijdragen te vinden die ook voor Limburgers 
heel herkenbaar zijn. In de jaargang 2012 zijn dat bijvoorbeeld artikelen van 
Alois Döring over de rol van de vrouw in de Rijnlandse carnaval en van Georg 
Cornelissen over de familienaam Schmitz, die in de vorm Smeets ook in Limburg 
wijd verspreid is, over dialectbenamingen voor ‘snoepen’ en over woorden 
die gebruikt worden om afscheid te nemen. Uit zijn bijdrage blijkt dat in het 
Rijnland tschüs en tschö tegenwoordig erg populair zijn. Het zijn de opvolgers 
van het langere adschüss en adschö die vroeger werden gebruikt. Ade, de vorm die 
wij als adieë nog regelmatig horen in zuidoostelijk Limburg, is met uitzondering 
van Aken en omgeving, intussen helemaal uit het Rijnland verdwenen. 

De digitale versie van Alltag im Rheinland 2012 kan worden gedownload 
van de website van het Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte:  
www.rheinische-landeskunde.lvr.de

Georg Cornelissen, Alois Döring, Dagmar Hänel (red.), Altag im Rheinland 2012. 
Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, Bonn 2012.
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JaN FeIJeN, ZOeë kaLLe Vae. 
WOeëRDeLIêst WIeëRtLaNDse 
DIaLeCte

De Veldeke-krînk Wieërt heeft er een mooie gewoonte van gemaakt om naar 
aanleiding van een lustrum een publicatie uit te geven. Bij eerdere gelegenheden 
waren dit bijvoorbeeld in 1983 Kal wi-j kook, een thematisch woordenboek van 
het Weertlands, in 1998 De Weertlandse dialecten, een alfabetisch dialectwoorden-
boek en in 2009 Schoeën gezagdj, een spreekwoordenboek. In 2013 verscheen 
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan de Woeërdeliêst Wieërtlandse dialecte, een 
kloeke foliant van maar liefst 493 pagina’s met een inventarisering van de in 
Weert en omgeving gangbare dialectwoorden.

De Woeërdeliêst zelf wordt voorafgegaan door een uitvoerige uitleg over de spelling 
van de dialectwoorden. Uitgangspunt daarbij is de Spelling 2003 voor de Limburgse 
dialecten zoals die door de Raod veur ’t Limburgs en Veldeke Limburg worden 
gehanteerd.  De woordenlijst bevat bijna 13.000 trefwoorden en is volgens een 
vast stramien opgebouwd. De eerste kolom bevat het dialectwoord, de tweede de 
woordsoort (zelfstandig naamwoord, werkwoord, etc.), waarbij bij een zelfstandig 
naamwoord ook de genusaanduiding (m/v) wordt vermeld. Wanneer achter het 
dialectwoord uit de eerste kolom W, B, N of O is toegevoegd, betekent dit dat 
deze vorm alleen in respectievelijk 
het Stadsweerts, de Buitenijen van 
Weert, Nederweert of Ospel wordt 
gebruikt. In de derde kolom zijn 
bij sterke werkwoorden de vervoe-
gingen opgenomen en bij zelfstan-
dige naamwoorden het meervoud en 
het verkleinwoord van het betreffende 
dialectwoord. De vierde kolom, tot 
slot, bevat de Nederlandse betekenis 
van het trefwoord. Deze is zeer 
summier, meestal niet meer dan één 
woord, maar meer informatie kan 
natuurlijk altijd worden gevonden 
in het Weertlands woordenboek uit 
1989. De Woeërdeliêst wordt afgesloten 
met een register Nederlands-Wieërt-
lands, waardoor het opzoeken voor 
gebruikers die het dialect van Weert 
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niet machtig zijn, aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
De Veldeke-krînk Wieërt heeft met deze publicatie weer een nuttig naslag-

werk toegevoegd aan de inmiddels al omvangrijke lijst van publicaties. Het fraai 
uitgevoerde boek zal dan ook ongetwijfeld zijn weg weten te vinden naar een 
grote groep geïnteresseerden.

Jan Feijen, Zoeë kalle vae. Woeërdeliêst Wieërtlandse dialecte. Weert, Veldeke-krînk 
Wieërt, 2013. ISBN 978-90-803005-0-7. Prijs € 29,50
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De VaLLekeBeRgseN 
DIeksJeNaeR

In de jaargangen 52 en 53 van de Publications de la Société et Archéologique du 
Limbourg publiceerde Theodoor Dorren in 1917 en 1918 voor het eerst een lijst 
met dialectwoorden uit het Valkenburgs dialect. De lijsten werden toen ook als 
aparte boekjes los  uitgegeven en ze werden in 1928 in een iets handiger formaat 
nog een keer herdrukt. 

Het duurde nog tot 2012 voordat het initiatief van Dorren een vervolg kreeg. 
Maar dat vervolg mag er dan ook wezen: de nieuwe Vallekebergsen Dieksjenaer 
heeft een omvang van maar liefst 685 pagina’s, waarvan het grootste deel, bijna 
400 pagina’s, wordt gevormd door de woordenlijst Valkenburgs-Nederlands. De 
Stichting Vallekebergse Dieksjonaer heeft een bijzonder fraai boek uitgebracht, 
dat onder meer is voorzien van een harde kaft en een leeslint en is uitgevoerd 
met een groot aantal illustraties.

De lemma’s of woordenboekartikelen zijn zeer zorgvuldig samengesteld en 
bevatten behalve het dialectwoord en zijn betekenis(sen) verder ook informatie 
over de uitspraak (sleep-/stoottoon), grammaticale en etymologische verwij-
zingen en voorbeeldzinnen. Interessant zijn ook de verwijzingen over het 
gebruik van de woorden door oudere, 
middelbare of jongere sprekers dat met 
behulp van de letters O, M of J achter 
het trefwoord wordt aangegeven. 

De kern van het woordenboek 
wordt dus gevormd door de woorden-
lijst, maar de publicatie bevat nog veel 
meer informatie over het Valken-
burgs dialect. Zo is er aan het begin 
van het boek een uitgebreide spraak-
kunst van het dialect opgenomen 
waarin onder meer de vervoegingen 
van de werkwoorden, de zelfstandige 
naamwoorden, de verschillende soorten 
voornaamwoorden, bijwoorden, voor-
zetsels en voegwoorden worden 
behandeld. Zeer informatief zijn ook 
de hoofdstukjes waarin de dialecten 
van de omliggende dorpen binnen 
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de gemeente Valkenburg aan de Geul, zoals Berg, Houthem en Schin op Geul,  
worden vergeleken met het Valkenburgs dialect. Het boek wordt afgesloten met 
een uitvoerig register Nederlands-Valkenburgs zodat het ook voor gebruikers 
die het Valkenburgs dialect niet spreken, gemakkelijk hanteerbaar is.

De Vallekebergsen Dieksjenaer. Valkenburg, Stichting Vallekebergse Diek sjonaer, 
2012. ISBN 978-90-819759-0-2. Prijs € 19,95.
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XaVIeR staeLeNs’ DIeksJeNèèR 
VaN ’t (H)esseLs

694 + 683 = 1377. Woróm dit sömke? De Grammèèr van ’t (H)essels, oet 
2009, haet 694 pagina’s, d’n Dieksjenèèr van ’t (H)essels,  inne veerdje editie en 
veerdjen drök van 2013, haet d’r 683. Det is toch duchtig respectabel! Natuurlik: 
Hasselt is de houfstad van Belsj-Limburg, en inwoners van ’n dergelike stad 
zówwe altied de maot mótte – of mót ’t zeen: wille – aangaeve veur alle plaatse 
inne provincie. Wie dan ouch: de miensen oet Hasselt moge kóntent zeen mit 
zoväöl aandach veur häör eige taal, de lèste jaore. En dao is neet allein aandach op 
pepier! Dees nuuj editie vanne Dieksjenèèr pas gans in ’t plan van Veldeke Hasselt 
óm ’t (H)essels good ane gang te haje inne femieljes, in vereiniginge, in theaters 
en oppe straot. Veldeke Hasselt pas ’n felicitatie mit deze vernuujdje Dieksjenèèr.

Waat noe d’n echten titel is vanne Dieksjenèèr, is e klei raodsel. Oppe óngenóm-
merdje titelpagina steit: ‘Xavier Staelens’ Dieksjenèèr…’ De apostrof nao ‘Staelens’ 
guuef ’nen twieëdje naamval aan. De beteikenis is dus: ‘D’n Dieksjenèèr van 
Xavier Staelens …’. De bewèrker, Marco Clerinx, wuuert op diezelfdje pagina 
ouch geneump, en dao steit dan weer ónger: ‘m.m.v. Xavier Staelens’. Twieë 
óngenómmerdje pagina’s wiejer steit de naam van Xavier neet mieë véúre naam 
vannen Dieksjenèèr, waal d’rnao. Die pagina liek ouch ’n titelpagina. Veer zeen 
benuudj wie de literatuurvermeljing later zal zeen.

’t ‘Voorwoord van de bewerker bij de vierde editie (2013)’ maak dudelik det ’t 
werk veur dees nuuj oetgaaf veural door Marco Clerinx is gedaon. Hae wies ós 
drop wie ’t meugelik gemaak kan waere det e waordebook van veure digitalen 
tied bewèrk kan waere. De koepelorganisatie Variaties haet d’n ‘ajen’ Dieksjenèèr 
ingescandj en die scans besjikbaar gestèldj aan hem veur bewèrking; Xavier 
Staelens zoot natuurlik mit in ’t speel! 

Det mót ’n hieël besparing gewaes zeen veur ’t werk van Marco, die 
aangereikdje scans. Bezwaor: in dergelike scans zitten altied väöl foute. Die mótte 
‘mit de handj’ verbaeterd waere. Det vruueg – weite v’r oet ervaring – hieël get 
kónsentrasie. 

Inne nuuj editie is de spelling-Staelens aangepas. Alle teikens die nuuedig 
zeen veure spelling van ’t Hasselts zeen gemekkelik op ’t toetsebord van edere 
computer te vinje. Det is ’n eis die veur gooj spellinge noe in dezen tied ’n 
veurwaarde is. De inleiing oppe spelling is veur die vereenvoudiging natuurlik 
ouch vernuudj. Daomit is dit waordebook ouch dé spellinggids veur ’t Hasselts 
gewore.
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Inne spelling van ’t Hasselts 
waere väöl speciaal teikens gebroek. 
De bewèrker zaet det zelf in 
zie veurwaord: ‘Wegens de vele 
speciale tekens…’ (blz. III). Det is te 
begriepe: ’t is binne de Limburgs-
Rienlandjse dialekte hieël apaart 
van taalkundige kinmèrke. Mer oet 
ervaring weite v’r det ’t nao get 
winne good te verstaon is. Ouch 
weite v’r det de miensen oet Hasselt 
gaer anger Limburgs huuere, ouch 
det van euvere Maas.

De nuuj opgenómme wäörd 
zeen good te óngersjeie vanne 
ajere: de nuje zeen es trefwaord 
vètgedrök en cursief; de ajere zeen 
allein vètgedrök. Oppe allerie-
este pagina is bienao de hèlf vanne 
wäörd nuuj. Op bienao eder pagina 
is waal e nuuj waord te vinje.

Waat gans bezónjer is aan dees editie: me wuuert doorverweze nao wäörd die 
in beteikenis samehange mit ’t trefwaord. Daomit kan me waordreize door ’t gans 
book make.

’t Hessels waordebook is gei waordebook inne gebroekelike opzat ‘dialekwaord 
mit karakteristieke gevolg door vertaling of oetlik in ’t Nederlands’. ’t Is e book 
wo-in ’t Nederlands in principe es trefwaord steit, det gevolg wuuert door 
zien Hasselts equivalent, mit zien waordkarakteristieke, en dan veurbeeldje van 
waordgebroek. Pas es ’t Hasselts waord gans aafwiek van ’t Nederlands wuuert 
det trefwaord in ’t Hasselts gegaeve. 

Dit type waordebook wuuert waal ’ns e vertaalwaordebook geneump. Endepols 
haet dit type veur ’t ieës gebroek veur zie waordebook van ’t Mestreechs. Jo Kats 
haet ’t Remunjs waordebook op dezelfdje meneer opgezatj en Henk Kars haet 
det veur ’t Posters ouch zoea aangepak. Veur miense die nag neet henjig zeen in 
’t laeze van det bepaoldj dialek meh waal in ’t Nederlands, of veur miense die det 
dialek wille lieëre, is dezen opzat ideaal. Mer ouch de gewuuene dialekspraeker, 
dae in ’t Nederlands taalgebied altied ouch ’t Nederlands beheers, kan hie good 
mit veuroet.

De teikeninge van Marcel Grondelings – dao zeen d’r hieël erg väöl – zeen 
fien en erg instructief. Ze staon ouch altied vlak bie ’t trefwaord wo ze bie 
huuere.
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Hasselt en ’t Hasselts is mit dees veerdje editie e stök veuroetgegange. Xavier 
Staelens dank Marco Clerinx op blz. I. Veer sloete ós dao gaer bie aan en v’r 
haope det ouch dit waordebook zoea gaw meugelik weer oetverkoch is! Veur 
verzamelieërs van Limburgse waordebeuk: vaegtj drachteraan óm ’t te höbbe!

Pierre Bakkes (in ’t Mofers plat)

Xavier Staelens’ Dieksjenèèr van ’t Hessels. Bewerking: Marco Clerinx, m.m.v. Xavier 
Staelens. Veldeke Hasselt vzw, 2013. 
ISBN 978-90-8142-561-2 V
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Vereiniging 
VelDeKe 
limBUrg



VeLDeke LImBURg
JaORVeRsJLaag 2012

algemein

Algemein vergadering
’t Hoogste orgaan van de vereiniging is de Algemein Vergadering, die besjteit 
oet twee lede van jedere krènk, plus de lede van ’t houfbesjtuur. De Algemein 
Vergadering haet sjtatutair de taak:
 
• de besjtuurslede en de lede van de kascontrolecommissie te benuime,
• ’t beleid van de vereiniging te bepaole,
• de begreuting vas te sjtèlle,
• de heugde van de contributie te bepaole,
• de jaorsjtökker vas te sjtèlle en
• ’t hoeshawwelik reglement en ’t krènkreglement vas te sjtèlle.
 
De Algemein Vergadering koum in 2012 twee keer biejein (op 22 mei en op 
10 november). In de veurjaorsvergadering woorte de jaorsjtökker euver 2011 
vasgesjtèld. In de naojaorsvergadering woort de begreuting 2013 vasgesjtèld.

Houfbesjtuur
Op 31 december 2012 waar ’t houfbesjtuur samegesjtèld oet:
 
• Mr. Lei Pennings (veurzitter)
• Dr. H.C. Lei Heijenrath (vice-veurzitter)
• Drs. Frits Kamps (sikkertaris)
• Pieter Ebus (penningmeister)
• Yvonne de Vries (volkskultuur)
• Jos Stassen (projekte)
• Har Sniekers (communicatie: website en nuutsbreif)
• Mybeth Lahey MA (jóngere en jaorbook)
 
’t Houfbesjtuur vergaderde in 2012 ach keer. Dao naeve ware de besjtuurslede 
aanwezig bie tal van aktiviteite, ónger angere bie diverse krènkvergaderinge.
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Lede
’t Aantal lede van Veldeke Limburg is in 2012 gegruid van 2487 op 1 januari 
2012 nao 2570. Óngersjtaonde tabel geef ’n euverzich van de óntwikkeling in 
de aafgeloupe jaore. Weergegaeve is de sjtand op 1 januari van ’t genuimde jaor.
 

Krènk 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ech 130 141 151 149 155 165

Gelaen 131 122 116 106 101 94

Heële 149 142 128 118 111 103

Mestreech 619 766 948 1080 1162 1248

Mamelis 43 42 41 37 33 33

Remunj 213 196 198 184 197 187

Zitterd 174 152 145 142 141 134

Valkeberg 32 35 35 54 56 58

Venlo 214 218 217 210 201 219

Venraoj 213 208 209 196 190 180

Wieërt 77 77 79 76 75 83

Euveral 79 78 74 66 65 66

Totaal 2139 2242 2341 2418 2487 2570

 
Veldeke Limburg gruide in 2012 mit 83 lede, met name dankzij de kring 
Mestreech (86), Remunj (13), Venlo (18), Ech (10), Wieërt (8) en Valkeberg (2).

Publicaties en commissies
 

Jaorbouk en Nuutsbreive
’t Jaorbouk 2012 is door diverse omsjtandighede mit vertraging in mei 2013 
versjiene. 
Veldeke Limburg publiceierde in 2012 twee nuutsbreive, die nao alle lede zeen 
gesjik.
Digitaal sjikke Wim Kuipers en Har Sniekers mit häöre wirkgroep Veldgewas 
(veldgewas@home.nl) veur de leifhebbers waekeliks drie gedichter en op 
zaoterdig ’t Waord van de Waek toe: 240 aafleveringe mit 300 gedichter zeen 
intösje bie de 200 abonnees in de e-bös gevalle.

Platbouk
In opdrach van ’t Huis voor de Kunsten Limburg is in samewèrking mit de sjtich-
ting LiLiLi en Veldeke Limburg gewirk aan de oetgaaf van Platbook 8 Floriade, 
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ónger eindredactie van Sef Derkx en Platbook 9 Van veursjtad bès achterlandj, ónger 
eindredactie van Paul Prikken.

Jeugmagazine
Ouch in 2012 is ’n oetgaaf van ’t jeugmagazine oetgekómme, dits keer mit es 
titel Lekker Limburg(s) en ónger redactie van Els Lahey-Diederen en Ton van de 
Wijngaard.

Commissie literair
De commissie literair besjteit oet Arno Gubbels, veurzitter, Har Bokken, Jan 
Moonen, Huub Nijssen en Jan Ridderbeekx. De commissie verzörgde weier óp 
oetsjtaekende wies de organisatie van de oetreiking van de 22e Veldeke Litera-
tuurpries in Wieërt. 

Oet de 44 inzendinge haet de jury, besjtaonde oet Guus Urlings (veurzitter), 
Frans Pollux en Emiel Hermkens, d’r drie genomineierd: Marleen Schmitz oet 
Oeësjbik (Tössetied), Godelieve van Gemen oet Baolder (Leef maedje) en Paul 
Weelen oet Kirchroa (viefdeilige gedichtecyclus).

Winnaar woort Marleen Schmitz. Zie óntving oet henj van deputé Noel 
Lebens de pries, besjtaonde oet ’n bronze kunstwerk van Desirée Tonnaer en 
’n bedraag van € 500. Professor Marita Mathijsen van de Universiteit van 
Amsterdam verzörgde ’n veurdrach euver ’t óntbraeke van ’t woord nut in ’t 
Limburgs.

Commissie Volkscultuur
De Commissie Veldeke-volkscultuur besjteit oet de dames: Yvonne de Vries 
(veurzieter), Netty Engels-Geurts, Els Lahey-Diederen, Riky Simons-Julicher 
en Annie Schreuders-Derks. De commissie hèlt ziech binne Veldeke-Limburg 
speciaal bezig mèt volkscultuur. In ’t wèrkplan sjtaon o.a. de volgende take:

’t verzamele, documentere, rubricere en ’t gebroek sjtimulere:
- van Limburgse tekste bie sjarneermomente;
- van Limburgse tradities en gebroeke;
- van regionale gastronomie;
- van Limburgse historie en heimkunde;
- van Limburgse legendes, volksverhaole, gediechte, verhaole bie monumente of
 landsjappe;
- van kingersjpele in woord, meziek en besjrieving;
- van Limburgse meziek.
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Lèsbreef  Vastelaovendj
Same mèt de Veldeke krink  Remunj waert de Lèsbreef  Vastelaovendj samegesjtèld. 

Twee Remunjse Vastelaovendjvereiniginge wirke mit om de lesbreef in 2013 
te prizzentere op ein Remunjse basissjool. Commissielid Riky Simons-Julicher 
coördineert names Veldeke de oetgaaf.

De veurige thema’s van de lesbreve waore: Sintermerte, i.s.m. krink Ech, 
Kirmis i.s.m. krink Zitterd, Sjötterie i.s.m. krink Vinlo, d’r Waeg i.s.m. krink 
Haerle, Mergel i.s.m. krink Valkeberg.

Limburgs Doeboek veur de jeug same mit Dagblad De Limburger
Riky Simons en Yvonne de Vries höbbe lang gewirk aan ein Limburgs Doe-boek 
veur kinger i.s.m. IVN en Jong Nederland. Op 22 juni is dit book geprissenteerd 
op ’t Kestieël van Mofert.

De jeug van Mofert mós op zeuk nao de sjatkies in ’t kestieël mit dao in de 
beuk. Fedor Coenen waas de gasheer die middaag. 

Euverige activiteite vanne commissieleje
Yvonne de Vries goof ein laezing euver Vastelaovendj inne Kuns in Vinlo. 
Wiejer zit zie names Veldeke Limburg in het IVOS (Interlimburgs Volkskundig 
Samenwerkings Verband), de ANV (Algemeen Nederlands Verbond) werkgroep 
Volkscultuur, en is lid vanne sjtichting Jo Hansenpries veur Volkscultuur. 

Riky Simons wirk aan ein vertaling van ’n book van Elle Eggels veur de serie 
Literair Limburg.

Netty Engels haet ein zetel bie de ASG, Academie veur Sjtreekgebonge Gastro-
nomie. Ze goof lezinge in bookhandels en bibliotheke euver kaoke en bakke. Zie 
haet same mit häör dochter ’n Limburgs kaokbook veur  beginners oetgegaeve, 
bie oetgaeverie TIC. Dit kaokbook is ein groot sukses.

Els Lahey-Diederen ies sikkertaris van Veldeke-krink-Valkeberg en webmaster 
van diverse websites. Teves ziet ze in de redactie van ’t Jeugnömmer van Veldeke. 
Zie sjtèlde ’n oetgebreid artikel same: ‘Sjtreektaal in ’t Limburgs vakwerkhoes’ 
veur ’t jaorbook van Veldeke 2012. Eder week sjteit van häör ’n Sjtökske Plat 
euver volkscultuur in de Trompetter-Heuvelland.

Annie Schreuders-Derks haet, neve häör werkzaamhede veur ’t bureau 
NOSTALNU, de almanak mèt heilige, volksgebruke e.d. mèt betrèkking op de 
sezoene oetgegaeve. Titel: De hele Santenkraam. 

Activiteite veur 2013
Mit ’t book mit tekste veur bie begrafenisse is in 2012 al ein begin gemaak. De 
kemissie hèlt zich bezig mit ’t verzamele van gesjik materiaal hiejveur.
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Veldeke persone

Tot erelede zeen benuimp Ton Janssen oet Ech, vanwege zien jaorelange verdeenste 
es veurzitter van de Krènk Ech en Pierre Bakkes oet Remunj, de eesjte sjtreek-
taalfunctionaris en jaorelang aktief in diverse commissies van Veldeke. In 2012 is 
Ton Janssen euverlede.

Declamatiewedsjtried

De finale van de declamatiewedsjtried woort dits keer op 19 mei 2012 gehawte 
in ’t CK-Theater in Remunj. 29 Deilnummesj oet diverse kring dege mit, wovan 
6 oet de groepe 3 en 4, 11 oet de groepe 5 en 6 en 12 oet de groepe 7 en 
8. De jury besjtóng oet Lé Giesen, Jan Moonen, Elly Pötgens, Silvia Weusten 
en Ton van de Wijngaard. Peter Joosten Producties maakde TV-opnames die in 
’t L1-programma Kinjerkraom zin oetgezónde. Opvallend waore de aantalle 
gedichte die door de awwersj of zelfs door de deilnummerkes zelf gemaak zeen.

Vassjtèlling

Dit jaorversjlaag is vasgesjtèld door de Algemein Vergadering op 29 mei 2013.
 
Mr. Lei Pennings, veurzitter
Drs. Frits Kamps, sikkertaris
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samesJtèLLINg kRINgBesJtURe

Ech:
Ton van Wegberg, wnd veurzitter, Oleanderstraat 2, 6101 BX Echt
Miel Coenemans, sikkertaris
Harry Linssen, penningmeister 

Heële:
veurzitter, vacant
Stef Quaedvlieg, sikkertaris
Elly Nieuwenhuis, penningmeister

Mestreech:
Hortense Brounts, veurzitter, Hubèr Jaminstraat 12, 6226 DK Maastricht
Iwan Bruijnzeels, sikkertaris
Drs. J. Ottenheym, penningmeister

Remunj:
Drs. Henk Giesbers, veurzitter, Schuttecleef 6, 6042 NH Roermond
Anneke Huiskens, sikkertaris
Jos Even, penningmeister

Um Mamelis:
Mia Hounjet, veurzitter, Mamelisserweg 25, 6294 NH Vijlen
Leny Souren, sikkertaris
Miets Schepers, penningmeister

Valkeberg:
Lies Silverentand, veurzitter, Dr. Erensstraat 16, 6301 DX Valkenburg aan de Geul
Els Lahey-Diederen, sikkertaris
Jo Philippi, penningmeister

Venlo:
Henk Buskes, veurzitter, Helbeek 130, 5914 SB Venlo
Annemiek Driessen, sikkertaris
Martin Doesborg, penningmeister

Venroj:
Colien Jacobs-van den Munckhof, veurzitter, Bergkwartier 11, 5801 PS Venray
Hanny Craghs, sikkertaris
Lei Potten, penningmeister
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Wieërt:
Drs. Jan Feijen, veurzitter, Hortensiastraat 28, 6031 VC Nederweert
Jan Moonen, sikkertaris
Thieu Vossen, penningmeister

Zitterd:
Jean Knoors, veurzitter, Kastanjestraat 8, 6127 EA Grevenbicht 
Patrick Werdens, sikkertaris/penningmeister

Veldeke Belsj Limburg

Veldeke Belsj Limburg:
Jos Boiten, veurzitter, Haverenbosstraat 34, B-3570 Alken
Theo van Dael, sikkertaris
Gaby Nies, penningmeister

Veldeke As:
Felix Bergers, veurzitter, Kerkhofstraat 18, B-3665 As

Veldeke Genk:
Pierre Claesen, veurzitter, Hoogstraat 62/B, B-3600 Genk
Theo Achten, sikkertaris

Veldeke Hasselt:
Marco Clerinx, veurzitter, Sasput 6, B-3500 Sint-Lambrechts-Herk
Gerda Sas, sikkertaris
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IeëReLeDe

Fons Even, Roermond

Lé Giesen, Venlo

Mia Maessen, Echt

Frans Walraven, Sittard

Herman Crompvoets, Meijel

Colla Bemelmans, Nuth

Jeanne Alsters, Venlo

Rita Bartels, Maastricht

Jos Stassen, Puth

Jacques Nijsten, Geleen

Jean Knoors, Grevenbicht

Peter Bokken, Thorn

Ton Janssen, Echt

Toon Claessens Venray

Pierre Bakkes, Roermond
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aUteURsINFORmatIe

Piet Aben (1938), geboren en opgegroeid in Pey, was onderwijzer en directeur 
van een basisschool. Hij is bestuurslid van de Veldeke-krink Ech en coördinator 
van de declamatiewedstrijden in deze gemeente en voorzitter en bestuurslid 
van de Stichting 4 mei Herdenking Echt-Susteren. Is actief op muzikaal gebied, 
onder meer als lid van Fanfare St. Joseph in Pey en het Reünie-orkest Limburgse 
Jagers, als dirigent Hafabra en als docerend en uitvoerend musicus op de bugel. 
Was lid van de commissies Educatie en Volkscultuur van Veldeke Limburg. 

Frens Bakker (1961) studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
aan de Universität Bonn Duitse taal- en letterkunde, met als bijvakken dialec-
tologie en Modern Iers. Hij was werkzaam als docent Nederlands en Duits 
in binnen- en buitenland. Schreef met Ton Hendrikx het boek ’t Blièriks van 
vruujer (1996), vertaalde met drie mede-vertalers het Marcus-evangelie in 
het Venloos, stelde in 2002 de Lies van Limburgse Plaats- en Gemeintenamen in 
’t Limburgs samen en verzorgde samen met Joep Kruijsen de uitgave van Het 
Limburgs onder Napoleon (2007).

Pierre Bakkes (1941) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en 
promoveerde in 1996 aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen op de variatie 
en de klankveranderingen in het Montforts in drie generaties. Hij was werkzaam 
in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs en sloot zijn actieve loopbaan af als 
eerste provinciale streektaalfunctionaris. Publiceerde diverse artikelen over het 
Limburgs en is auteur van het Mofers Waordebook.

Herman Crompvoets (1939) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde 
met als specialisatie ‘dialectologie’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Van 1975 tot 1981 was hij als redacteur verbonden aan het Woordenboek van 
de Brabantse Dialecten, van 1983 tot 2000 aan het Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten. In 1981 promoveerde hij op het proefschrift Veenderijterminologie in 
Nederland en Nederlandstalig België.

Godelieve van Gemen (1944), gebaore in Baolder, sjtudeerde Scandina-
vische Talen en werkde daonao as corrector, vertaalster en teks-sjriefster. Zeej 
vertelde waereldverhaole en goof laezinge euver sjprookjes en sjpraok. Verhaole 
en gedichte sjrief zeej in ’t Hollands en ’t Limbörgs vur eige plezeer. Daobeej is 
zeej könstenaer en maak bónkgekleurde meubels, more en deure.

Netty Engels-Geurts (1941) schrijft al tientallen jaren boeken over Limburgse 
streekgerechten. Zij is de ambassadeur van de Limburgse streekgerechtenkeuken. 
Bekende titels van haar zijn: Limburgs op de kaart, Vlaai en ander Limburgs gebak, 
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Limburgs op z’n lekkerst, en, samen met Peetjie Engels, Leer Limburgs koken. Ze is 
een gewaardeerd jurylid bij tal van culinaire wedstrijden en maakt deel uit van 
de actieve Veldeke Commissie Volkscultuur.

Roeland van Hout (1952) is hoogleraar Toegepaste taalkunde en variatielin-
guïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is voorzitter van de Raod 
veur ’t Limburgs, een adviescollege voor streektaalbeleid van het provinciebe-
stuur. Relevante bijdragen van hem m.b.t. streektaalbeleid zijn te vinden in: Lang 
leve de dialecten. Streektaalbeleid in Nederland (Maastricht 2006) en in Streektaal en 
duurzaamheid (Berkoop/Oldeberkoop 2007). Eerder publiceerde hij in Veldeke 
jaarboek 2007: Wordt het Limburgs verwaarloosd door de Nederlandse overheid?

Anne Hovens (1992) studeerde Taalwetenschap aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen. De richting die haar het meest interesseerde is de dialectologie. 
Ze heeft deze bacheloropleiding dan ook afgesloten met een onderzoek naar het 
dialect van Venlo, waar ze vandaan komt. Op het moment van schrijven volgt ze 
de master General Linguistics. Naar verwachting zal ze deze master afsluiten met 
een nieuw onderzoek naar de Limburgse dialecten.

Ben van Melick (1947) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en 
Algemene Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Was als 
docent Nederlands werkzaam in het middelbaar onderwijs. Publicist sinds 1984 
en jarenlang recensent en columnist bij L1 RTV. Schreef en werkte mee aan 
diverse publicaties, onder meer over Pé Hawinkels. Sinds 2008 uitgever (Huis 
Clos Rimburg/Amsterdam) en organisator van literaire manifestaties onder de 
noemer Bindels&Van Melick.

Gijsbert Rutten (1977) studeerde Nederlands en filosofie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. In 2006 promoveerde hij daar op een studie naar de 
taalkunde van het Nederlands in de vroege achttiende eeuw. Nu is hij universitair 
docent historische taalkunde van het Nederlands en senior onderzoeker aan de 
Universiteit Leiden. Hij geeft leiding aan het onderzoeksproject “Going Dutch. 
The Construction of Dutch in Policy, Practice and Discourse (1750-1850)”, 
dat gesubsidieerd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek.

Marleen Schmitz-Van Pol (Montfort, 1952) vindt haar verhalen op straat, 
zoals ze zelf zegt. Ze volgde de bibliotheekopleiding, maar werkte daarnaast ook 
op andere plekken. Ze schrijft zowel in het Nederlands als in het Limburgs, won 
de Raadselige Roos in 2007 en de Veldeke literatuurprijs in 2012. Inmiddels  
staan er vier kinderboeken, een verhalenbundel en twee romans op haar naam. 
Beide romans hebben een Limburgs karakter. Meer informatie is te vinden op 
haar website www.marleenschmitz.nl
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Lou Spronck (1936) studeerde Nederlands en Geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij was verbonden aan het Jeanne d’Arc College te 
Maastricht, eerst als leraar en conrector, van 1987 tot 1997 als rector. Van zijn 
hand verschenen tal van publicaties over streektaal en regionale geschiedenis. 
Ook bekleedde hij diverse functies binnen Veldeke. In 2009 promoveerde hij 
aan de Universiteit Maastricht op: Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 
‘Persessie van Scherpenheuvel’.

Jos Stassen (1944) groeide op in Spaubeek. Woont sinds 1972 in Puth. Heeft 
na zijn HBS-tijd bij de overheid gewerkt en een bestuurlijk-juridische opleiding 
gevolgd. Is vanaf 1976 lid van Veldeke en kwam via het secretariaat van de Veldeke 
krènk Gelaen en ómsjtreke vanaf 1991 regelmatig in contact met het hoofdbe-
stuur van Veldeke Limburg. In 1997 werd hij secretaris van dat hoofdbestuur. Die 
functie vervulde hij tot 2009, waarna hem werd gevraagd het project Limburgse 
finale van de declamatiewedstrijd op zich te nemen.

Paul Weelen (Weële in ’t plat) oes Kirchroa, jebaore in 1959 i Calgary 
(Canada). Sjrieft proza, poëzie, toneel en vuural óch inne hoof lidsjer in ’t plat. 
Is mit ziene partner Luiz Oliveira ejeneer van Uitgeverij TIC, sjpetsiejalis vuur 
Limburgensia. Heë is óch mitjrunder van de St. LiLiLi, die jiddes joar d’r LiLiLi-
daag óp poeëte zetst. Bezuk www.uitgeverijtic.nl én www.paulweelen.nl  en doe 
wits wat e deet. Won tswai moal d’r Veldeke-pries, woar tsing joar lank mitjlied 
van de redaktsiejoeën van ’t Veldeke-blaad!

Silvia Weusten (1987) studeerde Duitse Taal- en Letterkunde aan de Vrije 
Universiteit in Brussel met als afsluiting het masteronderzoek over de taalsi-
tuatie in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Kerkrade en Herzogen-
rath. Daarnaast slaagde ze voor de master Taalwetenschap aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen met het scriptieonderzoek over attitudes tegenover 
Nederlands-Limburgse dialecten door Limburgers. Vanaf 2012 is ze verbonden 
aan het Huis voor de Kunsten Limburg waar ze als projectmedewerkster streek-
taal werkt aan verschillende projecten. Daarnaast is ze bezig met het behalen van 
haar onderwijsbevoegdheid voor het vak Duits aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.
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