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5VOORWOORD

De Vereniging Veldeke Limburg zet zich al bijna 90 jaar in voor de bevordering 
van de aandacht voor het Limburgse immateriële erfgoed. De redactie van het 
jaarboek van Veldeke heeft getracht de rijke verscheidenheid van de Limburgse 
taal en cultuur ook dit keer weer te laten terugkomen in een keur van publicaties 
en ze is bijzonder verheugd dat journalist Jo Wijnen zijn gedachten heeft willen 
laten gaan over de vraag wat trots op Limburg in dit kader nu precies voor hem 
betekent en dat te verwoorden in wat hij zelf graag ‘een stukje’ noemt. 

Maar ook wanneer zich buiten de provincie ontwikkelingen voordoen die 
van belang kunnen zijn voor Limburg, schenkt de redactie daar graag aandacht 
aan. Dat is bijvoorbeeld het geval met het onderzoek van Jelske Dijkstra. Zij heeft 
in Friesland de taalverwerving bij kinderen die opgroeien met een streektaal én 
het Nederlands onderzocht. De vraag was of deze kinderen het Nederlands wel 
voldoende zouden verwerven en of ze daarbij niet zouden worden belemmerd 
door de verwerving van hun streektaal. De resultaten van haar onderzoek laten 
voor Friesland zien dat de verwerving van het Fries het leren van de meerder-
heidstaal, het Nederlands, niet in de weg staat. Momenteel vindt er in Nederland 
een grootschalig onderzoek plaats naar de cognitieve voordelen van meertalig-
heid. Via de Universiteit van Maastricht en het Meertens Instituut in Amsterdam 
wordt een bijdrage aan dit onderzoek geleverd met jonge sprekers van het 
Limburgs. Het zal ongetwijfeld weer nieuwe belangrijke gegevens opleveren in 
de discussie over de waarde van meertaligheid.

Taalkundig onderzoek naar het Limburgs wordt ook verricht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Stefanie Ramachers onderzoekt de vraag hoe baby’s en 
kinderen een bepaald aspect van de Limburgse dialecten leren, namelijk het 
onderscheid tussen sleep- en stoottoon. Dit verschijnsel is één van de meeste 
kenmerkende eigenschappen van het Limburgs. In haar bijdrage beschrijft zij 
hoe zij haar onderzoek heeft opgezet en hoe zij bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van de waarneming van dit tooncontrast bij jonge kinderen uitvoert en vervol-
gens analyseert.

Tot de meer specifieke kenmerken van het Limburgs behoort ook het 
zogeheten gerundium. Met deze verbogen vorm van de onbepaalde wijs van 
het werkwoord die eindigt op -(en)taere wordt een handeling aangeduid die nog 
gaande is. Jan Schuren beschrijft het verschijnsel in zijn bijdrage en laat zien dat 
er vroeg – in de negentiende eeuw – al aandacht was voor het gerundium dat 
overigens tot op de dag van vandaag nog te horen is in met name de dialecten in 
het midden en zuiden van de provincie.

Roeland van Hout belicht een onderwerp dat steeds opnieuw de tongen 
losmaakt: de spelling. Voor het Limburgs bestaat sinds een jaar of tien de Spelling 
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2003 voor de Limburgse dialecten, die het mogelijk maakt alle Limburgse dialecten 
op een uniforme manier te schrijven. Inmiddels is er daar ook verschillend 
educatief materiaal over beschikbaar en er is zelfs sinds vorig jaar een website 
waarmee de Limburgse spelling thuis, achter de computer geoefend kan worden: 
www.limburgsespelling.nl. 

Pierre Bakkes gaat in zijn eerste bijdrage in dit jaarboek op zoek naar de 
verspreiding en de verklaring van een verschijnsel dat vooral in de dialecten in 
Midden-Limburg optreedt: de wegval van de -j- in het morfologische systeem, 
bijvoorbeeld bij de vervoeging van werkwoorden en bij de vorming van de 
verkleinwoorden van zelfstandige naamwoorden.

In 2014 was het precies honderd jaar geleden dat de taalkundigen J. Schrijnen 
en Jac. van Ginneken samen met onderwijsinspecteur J. Verbeeten hun grote 
dialectenquête organiseerden die in de wandelgangen nog steeds wordt aangeduid 
met de beginletters van de initiatiefnemers: SGV-enquête. Ton van de Wijngaard 
plaatst de enquête in het geheel van grote taalkundige onderzoekingen die in die 
tijd in meer landen in Europa plaatsvonden en beschrijft opzet en waarde van 
vooral het Limburgse deel van het onderzoek.

Er zijn maar weinig gemeentes die van zichzelf kunnen zeggen dat er binnen 
hun grenzen maar liefst vier verschillende dialectwoordenboeken zijn verschenen. 
Het Midden-Limburgse Echt-Susteren is zo’n gemeente. Ton van Wegberg 
karakteriseert in zijn bijdrage de vier dialectwoordenboeken die er tussen 1988 
en 2014 in de drie kernen Echt, Susteren en Nieuwstadt zijn uitgegeven en 
beschrijft hoe ze tot stand zijn gekomen.

De internet-encyclopedie Wikipedia is tegenwoordig voor velen een belang-
rijke bron bij het zoeken naar informatie over een bepaald onderwerp. Wikipe-
dia’s zijn er inmiddels in een groot aantal talen en sinds tien jaar hoort daar 
ook het Limburgs bij. Els Diederen besteedt in haar bijdrage aandacht aan dit 
jubileum, maar ook aan de werking van Wikipedia en hoe men daar zelf artikelen 
voor kan leveren. 

In zijn tweede artikel in dit jaarboek gaat Pierre Bakkes in de historie van 
Veldeke Limburg op zoek naar het beleid dat de vereniging in de afgelopen 
decennia heeft gevoerd ten aanzien van de benoeming van ereleden. Uit zijn 
onderzoek blijkt dat er ook verschillende taalkundigen uit binnen- en buiten-
land als erelid werden voorgedragen. Van een viertal daarvan geeft hij in zijn 
bijdrage een korte biografie. 

In het tijdschrift Veldeke publiceerde Har Brok tussen 1988 en 1994 
overzichten van publicaties die de Limburgse dialecten als onderwerp hadden. 
Tot 2002 werden die lijsten daarna nog aangevuld door medewerkers van de 
Nijmeegse universiteit en via internet beschikbaar gesteld, maar voor de periode 
daarna ontbraken ze tot nu toe. Met de derde bijdrage van Pierre Bakkes in dit 
jaarboek wordt deze inventarisatie nu voortgezet: deze bevat een overzicht van 
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de taalkundige studies over het Limburgs van 2002 tot en met 2014. 
Bij de verschijning van dit jaarboek, begin 2015, is het honderd jaar geleden 

dat in Stevensweert een van de bekendste Limburgse historici en volkskundigen 
werd geboren: pater Willem Sangers. Jean Knoors beschrijft leven en werk van 
Sangers die voor velen een inspirator was wanneer het gaat om het onderzoek 
naar de geschiedenis en taal van de beide Limburgen.

Netty Engels-Geurts is inmiddels een bekende naam in het jaarboek van 
Veldeke. Zij heeft de lezers al met veel Limburgse gerechten en hun bereidings-
wijze kennis laten maken. In dit jaarboek besteedt ze aandacht aan een vrucht 
die inmiddels bijna vergeten is: de kornoelje of Cornus mas of, in het Limburgs, de 
kónkernöl. De vrucht kan voor van alles gebruikt worden: jam, brandewijn, vlaai, 
dipsaus. Recepten daarvoor ontbreken natuurlijk ook nu weer niet.

Het schutterswezen is een van de meest kenmerkende onderdelen van het 
Limburgse immateriële erfgoed. In veel Limburgse plaatsen zijn tot de dag van 
vandaag schutterijen actief en het Oud Limburgs Schuttersfeest behoort tot de 
hoogtepunten van het Limburgse culturele leven. Niet voor niets werd het OLS 
in 2014 door Nederland erkend als cultureel immaterieel erfgoed nadat dat in 
Vlaanderen al eerder was gebeurd. Luc Wolters beschrijft de historie en ontwik-
keling van de schutterijen en schuttersfeesten en geeft een overzicht van de 
huidige stand van zaken in de beide Limburgen.

In het jaarboek 2013 werd de ontwikkeling van de finales van de declama-
tiewedstrijden van Veldeke in de afgelopen tien jaar beschreven. Maar ook in 
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw organiseerde Veldeke al dergelijke 
wedstrijden. Een van de deelnemers aan de finale in 1956 in Maastricht was 
bisschop Frans Wiertz die destijds in de eerste klas van gymnasium Rolduc zat. 
In Roermond ging Jos Stassen met hem daarover in gesprek.

Traditiegetrouw worden in dit jaarboek ook weer de teksten van de prijswin-
naar en van de genomineerden van de Veldeke Literatuurpries opgenomen, 
benevens het juryrapport, dat ook dit keer van de hand van Guus Urlings was. 
De prijs werd in 2013 gewonnen door Annie van Gansewinkel met Aoje kraom. 
De uitreiking van de prijs was, zoals ook uitgebreid in de Limburgse kranten te 
lezen was, tevens de laatste keer dat de wedstrijd op de oude manier werd georga-
niseerd. In 2014 wordt de prijs niet uitgereikt, en vanaf 2015 zal worden overge-
gaan op een nieuwe formule. Daarbij zal een uit Limburg afkomstige auteur 
worden uitgenodigd om een tekst te schrijven die als inspiratie kan dienen voor 
Limburgse schrijvers. Benny Lindelauf, oorspronkelijk afkomstig uit Sittard, en 
bekend van boeken als Negen open armen en De hemel van Heivisj is de eerste 
auteur aan wie zo’n verzoek is gedaan. Zijn speciaal voor Veldeke in het Sittards 
geschreven tekst Remaoke is in dit jaarboek opgenomen.

In de rubriek Signalementen worden twee publicaties nader voorgesteld: Land 
aan de Roer, een prachtig uitgegeven boek van Henk Verbeek en een uitgave over 
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het Valkenburgs dialect van de hand van Els Diederen.
Aan het eind van dit jaarboek is, zoals gebruikelijk, een verslag van de vereni-

gingsactiviteiten in 2013 opgenomen. Speciale aandacht wordt dit jaar geschonken 
aan de Sjrieverskringe van Veldeke die hun activiteiten en werkzaamheden in 
een drietal bijdragen toelichten. Het jaarboek wordt als altijd afgesloten met een 
auteursoverzicht.

De redactie



TROTS OP LIMBURG 
Jo Wijnen

Veel mensen zien mij voor een voldongen Limburger 
aan. Daar hebben ze dan gelijk in, want ik ben in een echt 
Limburgs dorp geboren als kind van echte Limburgse 
ouders. De eerste woorden die ik hoorde moeten de 
liefste en aardige welkomstwoorden zijn geweest die een 
boreling zich maar kan wensen. En er is geen twijfel 
mogelijk: het waren Limburgse woorden. Welke anders?

Sindsdien heet ik Limburger te zijn. Of wat daar voor wordt aangezien. Of wat 
dat ook is. En sindsdien kan ik ook niets anders meer zijn of worden. Wat je bent 
op de dag van je moeders bevalling, blijf je tot op de dag van je eigen begrafenis. 
Heb ik daar iets op tegen? Helemaal niet. Je draagt je afkomst voor de rest van 
je leven met je mee. En dat is iets waarover je je nooit hoeft te schamen, zelfs als 
die afkomst wel eens wat ongemakkelijk uitpakt.

De vele mensen die mij – terecht – voor een voldongen Limburger houden, 
vragen mij wel eens of ik ook trots op Limburg ben. Tot hun grote verbazing 
antwoord ik altijd ontkennend. Want waarom zou ik trots op Limburg zijn? 
Zeker, het is hier goed toeven, maar sinds ik in een paar andere delen van het 
land heb gewoond en sinds ik zelfs in enkele buitenlanden heb gewoond, weet 
ik dat het overal goed toeven is. Ik weet zelfs dat de kwaliteit van het toeven 
niet van het land of de landstreek en ook niet van de daar woonachtige mensen 
afhangt, maar van jezelf. Ik huldig al jaren het standpunt dat iedereen goede 
buren heeft als hij zelf een goede buurman is. Je krijgt zelden ruzie als je ze niet 
zoekt. En je krijgt zelden klappen als je je handen thuishoudt. Maar dit terzijde.

Trots is een eigenaardige gemoedstoestand. Iedereen heeft het tot op zekere 
hoogte. En vrijwel iedereen heeft het als het om het dorp, de stad of de landstreek 
gaat waarin hij is geboren. Je treft het in Friesland, maar ook in Vlaanderen aan. 
In Toscane bestaat het, in Schotland, op de rots van Gibraltar en in steppen van 
Centraal-Azië. Zelfs de bewoners van betrekkelijk nieuwe landen, zoals bijvoor-
beeld Australië, worden er door geplaagd of mee gezegend. 
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Er kleeft niettemin een groot ongemak aan die trots. Want als iedereen ze voelt 
voor welke plek ter wereld ook, dan heeft ze geen eigenlijke betekenis meer, 
dan bestaat ze niet eens. Trots ben je op het unieke, op dat wat jij alleen hebt, 
maar niemand anders. Trots geldt voor positieve en gelukkige uitzonderingen 
die bijna nergens bestaan. Als wij Limburgers onze trots voor Limburg gemeen 
hebben met die welke Friezen, Vlamingen, Toscanen, Schotten, Gibraldensers en 
Aziaten voor hun geboortelanden voelen, dan delen we uiteindelijk slechts iets 
dat algemeen is, iets dat juist door dat algemene geen waarde en geen uniciteit 
meer heeft. En dus stelt zich de vraag: waarom zou ik trots op Limburg zijn als 
het een trots is die op zowel alles als niks betrekking heeft? Wat mij persoonlijk 
betreft: is mijn herkomst beter of waardevoller dan die van mijn vrouw die een 
Gelderse is? En mag ik trotser op Limburg zijn dan zij op Gelderland? Je komt 
er geen steek verder mee. Nog een vraag! Ben ik wat ik wat minder Limburger 
omdat ik met mijn vrouw altijd ‘Hollands’ spreek?      

In feite verschuilt zich in de vraag naar de trots op Limburg nog een kwestie 
die veel taaier en weerbarstiger is. Want wat heb je er aan om – onder boven 
geschetste omstandigheden - trots op Limburg te zijn? Wat heeft Limburg er 
trouwens zelf aan? Die trots is bovendien altijd bijgemengd met een aantal 
blijkbaar onvermijdelijke zaken die de trots enigszins ontwaarden. Want als je 
trots bent op de oorden van je herkomst, ben je al gauw geneigd te denken dat 
het eigen oord het belangrijkste ter wereld is, dat het eigen volk eerst komt, dat 
jou en jouw geboortestreek speciale rechten toekomen en dat een inwijkeling 
altijd met een trapje lager genoegen dient te nemen. En waar dat toe heeft geleid 
– bijvoorbeeld in België, maar de afgelopen jaren ook in Nederland – is uitgere-
kend niet iets om trots op te zijn. De vlaai en het zuurvlees zijn dan meteen een 
stuk lekkerder dan de Hollandse Nieuwe of de Vlaamse Friet. Maar dat is een 
vooroordeel dat nergens op slaat. Het is een standpunt dat nooit bewezen kan 
woorden omdat het op smaak of persoonlijke voorkeur berust. Trouwens, ben ik 
geen Limburger omdat ik toevallig zelden vlaai en nooit zuurvlees eet, maar wel 
graag een Hollandse Nieuwe of een Vlaamse Friet? Is het een vorm van verraad 
of verloochening dat ik nooit naar een schuttersfeest of een muziekconcours ga? 
Is het een gebrek dat ik Limburgers soms als ontevreden zeurkousen ervaar die 
iedereen overal de schuld van geven, behalve zichzelf? Is een kritische houding 
tegenover wat aantoonbaar niet deugt in Limburg – en dat is heel wat – een 
vorm van nestbevuiling, een blijk van neerbuigendheid of juist een vorm van 
respect? 

Je moet over alles wat je beweert goed nadenken. En dat geldt in verhoogde 
mate voor wat je beweert over de plek waar je wieg stond, over de taal die je 
spreekt, over het verleden dat je hebt, over de voorouders die je leven en je afkomst 
mogelijk hebben gemaakt, over de grond waarop je woont. Voordat je het weet 
verzeil je in het brakke water van het chauvinisme – de blinde ingenomenheid 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

10



met alles wat tot de eigen kring en woonomgeving betreft. Het bruggetje dat 
ondoordachte trots verbindt met onvervalst chauvinisme is niet alleen smal, maar 
ook tamelijk wankel. Chauvinisme is trouwens het eerste begin van ‘nationa-
lisme’. En daar ben ik bijzonder beducht, om niet te zeggen doodsbang voor. 

Dat brengt mij tot een persoonlijke beginselverklaring waaraan ik graag wil 
vasthouden. Ik houd van Limburg omdat ik er geboren ben, omdat het vele jaren 
mijn thuis was. Maar ik houd van Limburg in het besef dat als ik bijvoorbeeld in 
Amsterdam geboren zou zijn, ik net zoveel van Amsterdam zou houden. Echte 
liefde, zo is mij thuis bijgebracht, mag nooit blind zijn, maar altijd met een zekere 
reserve en de nodige terughoudendheid gepaard gaan. De liefde voor iets of 
iemand mag geen onderscheid maken. Ze moet iets universeels hebben, iets dat 
altijd en overal geldt. Anders gezegd: je moet van een Gelderse kunnen houden, 
ook als je Limburger bent, ook als dat je dwingt thuis ABN te spreken. En tussen 
haakjes: dat ABN is een prachtige taal waarin ik mij als een vis in het water voel.     

Nog iets! Ik spreek graag Limburgs, maar ook nu weer in het besef dat ik net 
zo graag Fries zou spreken als ik in die provincie en in dat (streek)taalgebied 
geboren was. Veel dingen die je met je geboortestreek, met de taal van je ouders 
en met de cultuur van je thuisland verbinden, zijn overal geldig en dus even 
onverkort als in Limburg. 

Als we denken dat onze trots op Limburg iets is dat ons positief onderscheidt 
van wat mensen in andere landstreken voelen, hebben we het goed mis. Want als 
we anderen ontzeggen van wat we zelf met betrekking tot Limburg beweren te 
voelen, verkeert onze trots in het chauvinisme waar ik het hierboven over had. 
Dan lopen we – om het met de Vlamingen te zeggen – in te nauwe schoentjes, 
en hebben we – om met de Hagenezen te zeggen – te kleine zielen. 

Pas als we de neiging trots op Limburg te zijn van ons afschudden, kunnen 
we onszelf en alle andere landstreken, waar dan ook en door wie ook bevolkt, 
waardevol en vooral gelijkwaardig vinden. De Duitse denker Johann Gottfried 
Herder (1744-1803), die veel over het volkse en de volkscultuur heeft nagedacht 
en daar verlichte en verstandige dingen over zei, schreef dat de cultuur van het 
eigene doodvalt op het moment dat het zich niet spiegelt aan het eigene van 
andere culturen. Een volk dat zich verheft ten koste van een ander volk, verlaagt 
zich in feite en offert zijn eigenheid aan zijn misplaatst zelfbeeld. Zo is het maar net.

De paradox is dat Limburg eigenlijk niet zou moeten bestaan en dat het er dan 
pas in volle glorie is. Vandaar ook dat iedere discussie over de waarde, het bijzon-
dere, het unieke en het eigene en trouwens ook het onaardige en vervelende van 
Limburg, altijd verzandt in loos gepraat, in vruchteloze gemeenplaatsen en – wat 
erger is – in enghartige eigenwaan.
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Laten we daar mee ophouden. Laten we liever Limburger zijn, niet trots, maar 
wel goudeerlijk, niet chauvinistisch, maar wel zelfbewust. Het voelt gemakke-
lijker aan, wat zeg ik; het bevrijdt ons van de nare plicht dat we trots moeten zijn 
om te voorkomen dat we ons minderwaardig voelen.
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10 jaaR LIMBURGSe SPeLLING 
eN MeeR1 

Roeland van Hout

Er zijn weinig onderwerpen waar zo veel strijd over 
ontstaat als over spelling. Zelfs in een beschaafd en 
geordend land als Nederland hebben we twee spellingen, 
de groene en de witte. Daar is hevig over gevochten, met 
de pen weliswaar, en het kabaal is intussen wat verstomd. 
Wat beweegt ons? Spelling hoort bij taal, zeker bij een 
standaardtaal als het Nederlands. We krijgen de spelling 
met de paplepel ingegoten en al onze kinderen worden 
er zwaar in getraind, jaar na jaar, jarenlang en soms met 
wisselend succes, zo beweren onze taalhoeders die als 
scherpslijpers onze taal in de gaten houden. De spelling 
is deel van onze taalgenen geworden en spelling staat 
daarmee aan de wortel van ons taalbewustzijn. 

Al zit het in onze hedendaagse taalgenen, de spelling is pas uitgevonden (tot 
stand gekomen) zo’n vijf- tot zesduizend jaar geleden, in Mesopotamië. Schrijven 
is een relatief jonge activiteit in het mensdom en we dreigen dat wel eens te 
vergeten, maar het markeert wel overgang van de prehistorie naar de moderne 
beschaving, wat fraai gesymboliseerd wordt door Socrates die nog overtuigd was 
van de superieure kracht van het gesproken woord. 

De vloek van Babel zou ten grondslag liggen aan onze meertaligheid en aan 
die zeer uiteenlopende, bonte hoeveelheid talen zijn intussen allerlei spellings-
systemen verbonden, in verschillende schriftsoorten. Misschien is het diezelfde 
vloek die gezorgd heeft voor een bonte verscheidenheid aan Limburgse 
dialecten. De dialecten hebben op hun beurt weer een eigen spellingssysteem, 
in het verleden meestal opgezet door kenners van de lokale dialecten. Deze 
spellingssystemen delen in elk geval twee kenmerken: ze zijn gebaseerd op het 
Latijnse schrift en ze zijn deels gebaseerd op het Nederlandse spellingssysteem en 
het Nederlandse woordbeeld.
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Waarom spellen in het dialect? Dialecten zijn vooral gesproken taalvariëteiten 
zonder een schrijftraditie. Die vaststelling is in elk geval niet zo maar van toepas-
sing op Limburg. Er bestaat een indrukwekkende traditie van dialectschrijvers, niet 
alleen omdat er veel geschreven wordt, maar ook vanwege het hoge literaire niveau. 
Een indrukwekkende literaire traditie, maar verschillende spellingssystemen en 
geen overkoepelend Standaardlimburgs? Het klinkt voor andere taalgebieden nogal 
tegenstrijdig, omdat het ontstaan en het vestigen van een literaire traditie verbonden 
is met de standaardisatie van talen. Een voorbeeld bij uitstek is het ontstaan van de 
standaardtalen in Europa, waar natie, taal en volk zoveel mogelijk samenvielen in hun 
begrenzingen. Dat heeft geleid tot nogal netelige situaties voor regionale minder-
heidstalen. Een goed voorbeeld is het Baskisch dat geen algemene standaard kent, 
maar nog steeds gekenmerkt wordt door een sterke differentiatie tussen de dialecten. 
Voor het Baskisch is het vestigen en bestendigen van een literaire traditie een schakel 
in de ontwikkeling naar een betere standaardisatie te midden van de verschillende 
dialecten. Het Baskisch is overigens een buitengewoon interessante taal. Het is een 
zogeheten isolaat, een taal die niet verwant is aan welke andere taal dan ook. 

Een ander voorbeeld is het Samisch, gesproken door Samen, de oorspronke-
lijke bewoners van Lapland. De Samen wonen verspreid over Noorwegen, Zweden 
en Finland, zonder een gedeeld Standaardsamisch, met een sterke en toenemende 
invloed van de drie dominante standaardtalen op hun dialecten (Noors, Zweeds, 
Fins). Om de eigenheid van de taal te behouden zijn er schrijvers nodig in het 
Samisch die de taal mede vorm blijven geven en vitaliseren tegen de druk van de 
dominante standaardtalen in de drie betrokken landen. Beide voorbeelden maken 
duidelijk dat het schrijven essentieel deel uitmaakt van de overlevingskansen van een 
taal, ook als de taal in kwestie bestaat uit een verzameling van verwante taalvariëteiten 
zoals dialecten.

Vanuit dat perspectief is het toe te juichen 
dat er een Limburgse spelling is. Die spelling 
is niet bedoeld om iedereen hetzelfde te 
laten schrijven in een uniform systeem 
waar geen plaats is voor de lokale dialecten. 
Integendeel! Maar voor daar verder op in 
te gaan lijkt het goed om even stil te staan 
bij wat spelling zoal kan doen, zelfs als we 
alleen kijken naar Europese talen. Door 
allerlei historische ontwikkelingen kunnen 
spelling en uitspraak van een taal nogal 
uiteen gaan drijven. Klassieke voorbeelden 
komen vooral uit het Engels, waar de 
spelling geen gelijke tred heeft weten te 
behouden met de klankveranderingen in 
de loop van de voorbije honderden jaren. 
Dat leidt tot een karikatuur als de volgende:
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Spellingssystemen kunnen dichter dan wel verder van de uitspraak staan. Als de 
relatie tussen klank en letter één op één is wordt gesproken van een oppervlak-
kige (en dus transparante) correspondentie, wanneer het misgaat omdat er sprake 
is van meer op meer relaties wordt er gesproken van een diepe (ondoorzichtige) 
spelling. Dat beeld wordt verder gecompliceerd door te kijken naar de structuur 
van lettergrepen (syllabestructuur). Als de mogelijkheid bestaat van allerlei 
consonantclusters (zoals het eindcluster in het Nederlandse ‘herfst’), wordt de 
syllabestructuur complex genoemd. Seymour e.a. (2003) geven de volgende 
classificatie van een aantal Europese talen.
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lla
be

st
ru

ct
uu

r

orthografische diepte
oppervlakkig          diep

eenvoudig Fins Grieks Portugees Frans
Italiaans
Spaans

complex Duits Nederlands Deens Engels
Noors Zweeds
IJslands

Het Nederlands heeft een complexe syllabestructuur en een spellingssysteem 
dat ergens in het midden tussen oppervlakkig (dicht bij de uitspraak, de klanken) 
en diep (ver van de uitspraak, de klanken) zit. Het Engels is complex en diep, 
terwijl het Fins oppervlakkig en eenvoudig is. Die situatie voor het Nederlands 
maakt het niet eenvoudig om het spellingssysteem direct toe te passen op de 
Limburgse dialecten, vooral ook omdat schrijvers en lezers gewend zijn aan het 
Nederlandse woordbeeld en vanuit dat perspectief schrijven en lezen.

Een complicatie voor het Nederlands was om een spellingssysteem te vinden 
voor al die verschillende vocalen (klinkers). Het Latijn had slechts vijf vocalen (i, 
u, e, o, a) terwijl het Nederlands 
er vijftien heeft. Dat heeft 
geleid tot enige wildgroei in 
de spelling van de vocalen 
met allerlei combinaties van 
grafemen, zoals ‘oe’, ‘ui’ en ‘eu’.

Internationaal zijn er 
weloverwogen en precieze 
afspraken over de manier 
waarop klanken moeten 
worden weergegeven. Het gaat 
om het IPA, het International 
Phonetic Alphabet, dat er voor 
de vocalen als volgt uitziet:



Het gebruik van deze symbolen is ingewikkeld, zeker als ook nog andere 
eigenschappen zoals toon, lengte en verglijding (diftongering) een rol gaan 
spelen. Dat valt fraai te illustreren aan de hand van de vocalen in het Weerts. De 
vocalen (28 stuks en met dat enorme aantal neemt het Weerts een koppositie in 
wereldwijd!) met de sjwa staan weergegeven in het IPA in onderstaand overzicht 
afkomstig uit Heijmans en Gussenhoven (1998).

De weergave in de bovenstaande tabel is wetenschappelijk verantwoord 
(systematisch en volledig), maar het sluit niet aan bij wat we van de spelling 
gewend zijn. Het is bovendien lastig leesbaar, terwijl een spellingssysteem meer is 
dan het weergeven van de klanken. Naast het klankprincipe is er het woordprin-
cipe (hetzelfde woord moet hetzelfde woordbeeld behouden) en het morfolo-
gisch principe (een morfeem moet gespeld worden, zoals in het Nederlands je 
wordt). Spelling op grond van het IPA-systeem is niet bruikbaar voor degenen die 
gewoon willen lezen en schrijven. 

De Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten kwam niet uit de lucht vallen. De 
regels staan in een traditie die teruggaat tot de negentiende eeuw. Veldeke heeft 
in de discussie over de spelling een prominente rol gespeeld en het is dan ook 
begrijpelijk dat de Spelling 2003 tot stand gekomen is via een commissie van 
Veldeke. Het is goed om nog eens de doelstelling van Spelling 2003 tegen het 
licht te houden. De doelstelling is niet om het Limburgs te uniformeren of te 
standaardiseren en de doelstelling is niet om een soort algemene Limburgse streek-
taal tot stand te brengen. Doelstelling is evenmin om mensen die spontaan het 
dialect spellen, bijvoorbeeld op Twitter en Facebook, met een belerend vingertje 
te wijzen op fouten. De doelstelling is om elk van de Limburgse dialecten 
een met zorg ontworpen stuk gereedschap (een tool, zoals dat tegenwoordig 
heet) aan te bieden waarmee het dialect systematisch en consistent gespeld kan 
worden. Een dergelijk gereedschap is nodig om valkuilen en onvolkomenheden 
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te voorkomen, want het is lastig om alle spelllingsbeslissingen in relatie tot elkaar 
te beoordelen. Er is nog een wezenlijk ander voordeel. Als de Spelling 2003 
gehanteerd wordt is het gemakkelijker om teksten in andere Limburgse dialecten 
te lezen. Het systeem is hetzelfde en daardoor ook het woordbeeld. Bovendien 
is duidelijk hoe bepaalde grafemen (letters) moeten worden uitgesproken. Dat 
maakt de Limburgse dialecten over en weer perceptief toegankelijker, zonder dat 
er enige vorm van gelijkschakeling tussen de dialecten dan wel taalstandaardise-
ring van de dialecten vereist wordt.

De Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten geeft richtlijnen en aanwijzingen 
voor de spelling van alle Limburgse dialecten in hun hedendaagse vorm. De 
grondslag voor de Spelling 2003 vormt de schrijfwijze van het Nederlands. Dat 
betekent dat de regels en de geschreven woordbeelden van het Nederlands zoveel 
mogelijk worden gebruikt bij het spellen van de Limburgse dialecten. Verder is 
de Spelling 2003 zo eenvoudig mogelijk gehouden om ervoor te zorgen dat deze 
gemakkelijk te lezen en te leren is. Spelling 2003 is dus vooral bedoeld als service, 
als dienst en niet als een instrument om schrijvers te vermanen of belerend op 
de vingers te tikken. 

Intussen is er via internet veel materiaal beschik-
baar waarmee de dialectspreker aan de slag kan als 
zij/hij wil gaan schrijven. Er is informatie te vinden 
via de notendopjes (voor 16 dialecten) (via www.
limburgsedialecten.nl), de steuntjes in de vorm van 
een boekenlegger, waarop de belangrijkste handige 
weetjes voor het schrijven in het Limburgs staan; 
op de achterkant staan nog allerlei voorbeelden. De 
steuntjes zijn er voor verschillende dialectgebieden. 
Ze zijn gratis verkrijgbaar via de streektaalfunctionaris. 
En tot slot is er de gespecialiseerde website 
www.limburgsespelling.nl, beschikbaar sinds 2013. 

 

De website over de Limburgse spelling vormt een 
fantastische aanvulling. De klanken zijn hoorbaar, en 
deze worden systematisch geoefend, met feedback 
of het antwoord goed of fout is. Dat geldt voor 15 
dialecten. 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

17



 Tegen de achtergrond van al deze informatie is het goed het beleid van de 
Raod veur ’t Limburgs nog eens nadrukkelijk te formuleren, om misverstanden 
te voorkomen, zowel in uitgangspunten als doelstellingen:

1.  De voornaamste doelstelling van de Raod is dat mensen schrijven in de 
Limburgse dialecten. Dat is belangrijker dan schrijven overeenkomstig 
welke normen of richtlijnen dan ook. De vitaliteit van de dialecten en het 
stimuleren ervan gaat boven welke andere doelstelling dan ook.

2.  De Raod wil niet schoolmeesterig of betweterig zijn als lokaal gevestigde 
schrijftaalconventies afwijken van de Spelling 2003. De Raod zal wel met 
enige volharding blijven wijzen op de voordelen van Spelling 2003, maar 
respecteert tegelijkertijd de tradities die lokaal zijn ontstaan. 

3.  Doel van de Raod is niet om het Limburgs of de Limburgse dialecten te 
standaardiseren. Integendeel. De Raod respecteert en steunt nadrukkelijk de 
verschillen tussen de Limburgse dialecten.

4.  De Raod brengt als een belangrijk voordeel van de Spelling 2003 naar voren 
dat het resultaat is dat geschreven teksten toegankelijk zijn voor sprekers 
van andere dialecten. Dat is van groot voordeel voor het bereik van dialect-
schrijvers. Meer mensen kunnen eenvoudiger genieten van het geschreven 
Limburgs in al zijn lokale variëteiten.

De spelling is deel van onze taalgenen geworden en spelling staat daarmee aan 
de wortel van ons taalbewustzijn, zo schreef ik hierboven. Spelling 2003 steunt de 
spelling van het Limburgs, mede om de Limburgse dialectspelling aan de wortels 
te laten staan van het Limburgse taalbewustzijn. Spelling 2003 is bedoeld als een 
bindende factor.
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HOe LIMBURGSe kINDjeS 
LeReN ‘zINGeN’ 
De verwerving van een lexicaal tooncontrast 
door Limburgse baby’s en peuters

Stefanie Ramachers

Voor mijn promotieonderzoek aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen houd ik mij bezig met de 
vraag hoe baby’s en kinderen een bepaald aspect van 
het Limburgs dialect leren. Hoe ik erbij gekomen ben 
om dat te onderzoeken? De fascinatie voor taal is bij 
mij al op jonge leeftijd ontstaan: ik kon relatief vroeg 
lezen, was goed in talen op de middelbare school, heb 
vervolgens Duits en taalwetenschap gestudeerd en geef 
inmiddels, naast mijn promotieonderzoek, met heel veel 
plezier les binnen de opleiding Duitse taal en cultuur 
aan de Radboud Universiteit. Als geboren en getogen 
Limburgse is de liefde voor het dialect er ook met de 
paplepel ingegoten. Regelmatig word ik geconfronteerd 
met de vraag: “Jij komt zeker uit Limburg?” Inderdaad 
ja, en daar ben ik trots op. 

Graag leg ik u in het volgende stuk uit wat mijn onderzoek inhoudt. Grofweg 
bekijk ik drie aspecten van de taalontwikkeling van kinderen: 1) de waarneming van 
klanken, 2) het leren van woorden en 3) het leren van de correcte uitspraak. Het zit 
er dik in dat u in de loop van het verhaal heel benieuwd wordt naar de resultaten. 
Om teleurstellingen te voorkomen wil ik hier alvast vermelden dat dit stuk nog geen 
resultaten bevat; simpelweg omdat ze er nog niet zijn. Over een jaar of twee schrijf 
ik (met een knipoog naar de redactie) graag een nieuwe bijdrage over de uitkomsten 
van mijn project. Desalniettemin hoop ik u met dit stuk te kunnen prikkelen, uw 
aandacht en interesse te doen ontwaken voor het wonder dat taalverwerving heet.
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Voor mijn onderzoek ben ik regelmatig op consultatiebureaus in Roermond 
te vinden, op zoek naar ouders die dialect spreken tegen hun kinderen.

“Ik werk voor de universiteit van Nijmegen en doe onderzoek naar taalontwik-
keling bij baby’s tussen de zes en twaalf maanden. Ik ben op zoek naar ouders die 
me zouden willen helpen”, luidt de openingszin die ik daarbij vaak gebruik. - “O, 
maar hij/zij praat nog niet, hoor”, krijg ik regelmatig als reactie.

Voor veel mensen lijkt taalontwikkeling pas te beginnen zodra een kind haar1  
eerste woordje produceert (gemiddeld rond de eerste verjaardag). Deze gedachte 
is niet zo vreemd: het eerste woordje is iets concreets, iets wat ouders kunnen 
waarnemen. Wat mensen zich echter vaak niet realiseren is dat het leren van een 
taal niet alleen inhoudt dat je moet leren spreken, maar ook dat je taal moet 
leren waarnemen en begrijpen. Deze laatste twee vaardigheden ontwikkelen 
zich eerder dan veel mensen denken; al voordat kinderen praten. Baby’s horen in 
de baarmoeder al kenmerken van de moedertaal die we in de taalkunde prosodie 
(melodie, ritme) noemen. Dit zijn dan ook eigenschappen van taal waarvoor 
kinderen al in een vroeg stadium van hun leven gevoeligheid ontwikkelen.

Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar vroege taalontwikke-
ling. Geen wonder: de snelheid en het gemak waarmee baby’s en kinderen taal 
oppikken is een fascinerend gegeven, dat we nog lang niet kunnen verklaren. 
Desalniettemin vinden de meeste mensen het feit dat we kunnen praten en 
elkaar kunnen begrijpen heel vanzelfsprekend. “Kun je daar onderzoek naar 
doen, naar taalontwikkeling?!”, was de reactie van – jawel – de Duitse bondskan-
selier Angela Merkel (zelf academisch geschoold), toen ik haar tijdens een bezoek 
in Nijmegen over mijn werk vertelde. 

En óf je daar onderzoek naar kunt doen: in welke stapjes kinderen taal leren 
en welke factoren daarop van invloed zijn, zijn vragen die onderzoekers zoals ik 
proberen te beantwoorden. Hét antwoord is er echter nog lang niet. Tot die tijd 
probeert elke wetenschapper zijn of haar eigen kleine puzzelstukje van het grote 
vraagstuk op te lossen, zodat we samen steeds tot een beter begrip van taalver-
werving komen. 

Ik zeg niet voor niets ‘puzzelstukje’: ik alleen kan de vraag “Hoe leren kinderen 
taal?” niet beantwoorden, al zou ik er de rest van mijn leven onderzoek naar doen.

Mijn puzzelstukje gaat over hoe baby’s en peuters een bepaalde eigenschap 
van het Limburgs leren.

Over klanken, tonen, en de ontwikkeling van klankwaarneming

Iedere taal op de wereld is opgebouwd uit een set klanken. Die set verschilt per 
taal; daarom is ook de uitspraak van elke taal anders. Klanken, zoals bijvoorbeeld 
de medeklinkers [p] in ‘pak’ en [t] in ‘tak’, zijn de bouwstenen van woorden. 
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Sterker nog, klanken kunnen het verschil maken tussen woorden. Als ik de [p] 
in het woord ‘pak’ ineens als [t] uit zou spreken, zou het ‘tak’ worden en dus 
een andere betekenis krijgen. Het is dus belangrijk voor een Nederlands (of 
Limburgs)2 kind om te leren dat [p] en [t] twee verschillende dingen zijn; anders 
zou het kind het verschil tussen ‘pak’ en ‘tak’ niet kunnen maken. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor klinkers: ‘tak’ is iets anders dan ‘tik’.

Nu hebben vele Limburgse dialecten, naast klinkers en medeklinkers, nog 
een derde ‘trucje’ om woorden van elkaar te laten verschillen. In de taalkunde 
noemen we dit trucje lexicale toon. Voor de leek: melodieverschillen binnen 
woorden. Zegt u maar eens achtereenvolgens het woord voor ‘been’ en daarna het 
woord voor ‘benen’ (in het Limburgs). De Limburgse woorden zijn qua klinkers 
en medeklinkers identiek; het verschil zit hem in de melodie waarmee we ze 
uitspreken: ‘benen’ spreken we met stoottoon (toon 1, een dalend toonhoogte-
verloop), ‘been’ met sleeptoon (toon 2, een dalend-stijgend toonhoogteverloop). 
Het exacte toonhoogteverloop van toon 1 en toon 2 varieert afhankelijk van 
de context waarin het betreffende woord wordt gesproken. Als het woord in 
isolatie (dus niet in zinsverband) wordt uitgesproken, of als het woord aan het 
einde van een bevestigende zin staat en de zinsklemtoon heeft, gelden de zojuist 
beschreven melodieën. Andere ‘toontalen’ zijn bijvoorbeeld het Chinees, veel 
talen in Afrika en, iets dichterbij, het Noors en het Zweeds.3 

“Limburgers zingen zo”, hoor je niet-Limburgers vaak zeggen. Als je ze 
vervolgens uitlegt dat dat te maken heeft met het feit dat wij bepaalde woorden 
met toon 1 en andere woorden met toon 2 móeten uitspreken (net zoals we 
‘pak’ met een [p] moeten uitspreken), en we die tonen soms ‘meenemen’ als we 
Nederlands spreken, hebben ze er ineens meer begrip voor.

Een kind dat met één van de betreffende Limburgse dialecten opgroeit moet 
dus het verschil tussen deze twee melodieën leren waarnemen of met andere 
woorden: het tooncontrast leren onderscheiden. Een kind dat met Standaard- 
nederlands opgroeit zal zich, zo verwacht ik tenminste, anders ontwikkelen: een 
Nederlands kind moet ontdekken dat het voor de betekenis van een woord niet 
uitmaakt met wat voor een melodie je het uitspreekt; of ik de tweede lettergreep 
van ‘konijn’ nou met een dalende melodie of met een dalend-stijgende melodie 
uitspreek, het blijft een konijn.

Hoe de ontwikkeling van de waarneming van het Limburgse tooncontrast 
eruit ziet is een van de puzzelstukjes die ik in mijn promotieonderzoek wil 
oplossen.

Kinderen leren al in de loop van het eerste levensjaar uit welke klanken hun 
moedertaal is opgebouwd. Inderdaad, al voordat ze hun eerste woordje zeggen. 
Aanvankelijk zijn baby’s ontzettend flexibel: ze zijn in principe in staat om bijna 
alle klankverschillen die er op de wereld bestaan waar te nemen. Welke klankver-
schillen ze in de loop van het eerste levensjaar blijven waarnemen hangt er onder 
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andere vanaf in welke taalomgeving ze opgroeien. Rond zes maanden weten ze 
welke klinkers belangrijk zijn en welke niet (Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens, & 
Lindblom, 1992; Polka & Werker, 1994), en rond twaalf maanden welke medeklin-
kers er in hun taal gebruikt worden (Werker & Tees, 1984). Naar de verwerving 
van klinkers en medeklinkers is relatief veel onderzoek gedaan; de verwerving 
van tonen heeft tot nu toe veel minder aandacht gekregen. De weinige studies 
die er zijn, laten zien dat kinderen rond de negen maanden hebben ontdekt of 
tonen binnen woorden betekenisvol zijn of niet (Chen, 2013; Liu, 2013; Mattock, 
Molnar, Polka & Burnham, 2008; Yeung, Chen & Werker 2013). Mijn verwach-
ting is dus dat Nederlandse en Limburgse baby’s zich totdat ze ongeveer acht à 
negen maanden oud zijn vergelijkbaar gedragen: beide groepen zijn in staat om 
het tooncontrast waar te nemen. Daarna verliezen de Nederlandse kinderen de 
gevoeligheid voor het contrast misschien wel, omdat ze het in hun omgeving, op 
zijn minst binnen woorden, nooit waarnemen.

Hoe kunnen we nou de ontwikkeling van de waarneming van het tooncon-
trast in het eerste levensjaar onderzoeken? We kunnen een baby niet vragen of 
ze het verschil tussen twee klanken hoort: ze kan nog geen antwoord geven en 
bovendien zou ze ook nog niet begrijpen wat we bedoelen. Daarom zijn we 
genoodzaakt op een indirecte manier een antwoord op onze vraag te krijgen. 
Eén manier is het uitvoeren van gedragsexperimenten. Door het gedrag van een 
kind te analyseren kunnen we meer inzicht krijgen in wat er zich in het hoofdje 
van een kind afspeelt. Het gedrag dat we in taalverwervingsonderzoek vaak als 
maat gebruiken is kijkgedrag, bijvoorbeeld hoe lang een baby naar een plaatje 
kijkt. Om te achterhalen of een baby het verschil tussen twee klanken hoort, 
gebruiken we onder andere de ‘visuele fixatieprocedure’ (Houston, Horn, Qi, 
Ting & Gao, 2007; Werker et al., 1998): de baby zit bij een ouder op schoot voor 
een tv en krijgt daarop een plaatje te zien. Tegelijkertijd luistert ze naar geluids-
fragmenten. In mijn experiment krijgt ze herhalingen van het Limburgse woord 
‘daag’ (dag) met toon 1 te horen. Aanvankelijk vindt ze dit nog heel interessant: 
de hele situatie – deze combinatie van beeld en geluid – is namelijk nieuw. De 
aandachtigheid van de baby leid ik af uit haar kijkgedrag: zolang de baby naar 
het scherm kijkt, kan ik aannemen dat ze naar de geluiden luistert die er worden 
aangeboden. Echter, hoe vaker ze hetzelfde hoort (‘daag’, ‘daag’, ‘daag’, …), hoe 
saaier het wordt. Op een zeker moment treedt er gewenning op: de kijktijd naar 
het beeldscherm neemt af. Zodra er gewenning optreedt (bij sommige baby’s 
duurt dat 5 minuten, bij andere baby’s slechts 1 minuut) laat ik de baby het 
woordje ‘daag’ ineens met toon 2 horen. Wat zou er gebeuren met het kijkge-
drag van de baby als ze hoort dat er iets nieuws wordt aangeboden? Juist, ze gaat 
weer meer kijken, want ze neemt iets nieuws waar. En nieuw is interessant. Als 
het een baby ‘koud laat’ of een woord met toon 1 of toon 2 wordt uitgesproken, 
zal haar aandacht na het aanbieden van het nieuwe woord niet meer toenemen, 
maar verder afnemen.
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Deze visuele fixatieprocedure heb ik met twee groepen baby’s tussen de zes 
en twaalf maanden uitgevoerd: ten eerste met baby’s die met Standaardnederlands 
opgroeien en nooit Limburgs (of een andere toontaal) horen. Deze baby’s heb ik 
getest op het Baby Research Center in Nijmegen (www.babyresearchcenter.nl), 
een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut 
voor Psycholinguïstiek. Uiteraard heb ik ook Limburgse baby’s onderzocht (dit 
deel van het onderzoek loopt nog), en wel baby’s waarvan minstens één van de 
ouders een Oost-Limburgs dialect spreekt. Aanvankelijk was het de bedoeling 
om alleen kinderen te testen die opgroeien met het Oost-Limburgse dialect van 
Roermond, maar al gauw wees de praktijk uit dat ik met dit strenge criterium 
niet voldoende proefpersoontjes zou kunnen verzamelen. Het onderzoek en 
de werving ervoor vinden weliswaar uitsluitend in Roermond plaats, maar 
inmiddels mogen ook kindjes meedoen waarvan een van de ouders een ander 
Oost-Limburgs dialect spreekt. In Roermond voer ik mijn onderzoek uit bij 
kinderdagverblijf ‘Ot en Sien’ in Herten. Werving voor het onderzoek loopt via 
het kinderdagverblijf en via consultatiebureaus van GGD Limburg-Noord in 
Herten en Roermond (Maasniel).
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Afbeelding 1/2: Een Nederlands proefpersoontje van acht maanden in Nijmegen (links) en een Limburgs 

proefpersoontje van tien maanden in Herten (rechts) tijdens de visuele fixatieprocedure. Het spiegeltje 

achter het kind weerspiegelt, voor analysedoeleinden, wat er te zien is op het tv scherm. De ouder draagt 

een koptelefoon, zodat hij/zij niet kan horen wat de baby hoort en hier dus ook niet op kan reageren.

Baby’s moeten dus uitzoeken welke klanken en/of tonen er gebruikt worden 
in de taal die zij aan het leren zijn. De volgende stap is dat ze met die klanken 
en tonen woorden moeten leren bouwen; daarover gaat het volgende puzzelstuk 
van mijn onderzoek.



De ontwikkeling van ons mentale woordenboek

Klanken en tonen kunnen waarnemen is dus slechts één kant van de medaille. 
Het feit dat mensen kunnen praten en elkaar kunnen verstaan is alleen maar 
mogelijk doordat we woorden in ons geheugen hebben opgeslagen. U zou zich 
een recept of een gezicht niet herinneren, als u het niet al eens eerder gezien had 
en dit geen ‘spoor’ in uw geheugen zou hebben achtergelaten. Dit spoor maakt 
herkenning mogelijk. Precies zo werkt het ook met taal. Om taal te kunnen 
gebruiken moet een kind woorden opslaan in het langetermijngeheugen, in het 
zogenoemde mentale woordenboek. Om een woord te kunnen gebruiken voor 
communicatie moeten we o.a. de volgende eigenschappen opslaan/onthouden: 
a) uit welke klanken/tonen een woord is opgebouwd (zodat we weten hoe het 
uitgesproken dient te worden) en b) wat zijn betekenis is. 

In het Limburgs vormen tonen belangrijke eigenschappen van woorden: als 
ik ‘konijn’ wil zeggen, moet ik knien uitspreken met toon 2; als ik het met toon 
1 zou uitspreken, zou het ‘konijnen’ betekenen. Het woord boum ‘boom’ moet 
ook met toon 2 worden uitgesproken; met toon 1 zou het vreemd klinken. Het 
omgekeerde geldt voor sjaop ‘schaap’; probeer dat maar eens met toon 2 uit te 
spreken. Concreet betekent dit dat de woorden in het mentale woordenboek 
van een Limburger, zo verwacht ik, ‘gekenmerkt’ moeten zijn met een bepaalde 
toon: het feit dat ik raar zou opkijken en sjaop wellicht niet eens als ‘schaap’ zou 
herkennen wanneer iemand het met toon 1 zou uitspreken, komt doordat deze 
realisatie van het woord niet overeenkomt met wat ik in mijn geheugen heb 
opgeslagen. 

Zoals ik eerder al uitlegde maakt het in het Nederlands voor de betekenis van 
een woord niet uit met welke melodie het wordt uitgesproken. Een Nederlander 
hoeft dus níet te weten welke melodie bij welk woord hoort en hoeft dat dus 
ook niet in zijn mentale woordenboek op te slaan.

Of dit inderdaad het geval is en, nog interessanter, wanneer en of Nederlandse 
en Limburgse kinderen dit leren opslaan in hun mentale woordenboek, is de 
tweede vraag die ik in mijn promotieonderzoek probeer te beantwoorden.

Hoe kom ik er nou achter welke eigenschappen de ‘woordsporen’ in het 
mentale woordenboek van een opgroeiend kind hebben?

Eén methode die regelmatig wordt gebruikt om dit soort vragen te 
beantwoorden is het ‘kiezend-kijken-paradigma’ (Golinkoff, Hirsh-Pasek, Cauley 
& Gordon, 1987). De naam verraadt het al: ook hier is kijkgedrag weer het 
uitgangspunt. Van de verschillende manieren waarop deze procedure kan worden 
toegepast, zal ik er één illustreren: het kind zit weer voor een tv-scherm en krijgt 
daarop tegelijkertijd twee plaatjes te zien, laten we zeggen een boom en een 
object waarvoor het nog geen naam heeft. Tegelijkertijd hoort het kind de zin 
Kiek nao de boum! Zuus-te-n’m? (‘Kijk naar de boom. Zie je-n’m?’). 
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Het kijkgedrag van het kind kan naar aanleiding van de aangeboden taalui-
ting verschillende patronen vertonen. Als het kind de zin begrijpt en het woord 
boum herkent, zal het automatisch naar het plaatje van de boom kijken. Preciezer 
gezegd: het zal relatief langer naar het plaatje van de boom kijken dan naar 
het plaatje van het andere object. Als de kijktijd naar beide plaatjes echter níet 
verschilt, kunnen we concluderen dat het kind het woord niet heeft herkend/
begrepen: het heeft er nog geen (of geen voldoende ontwikkeld) ‘spoor’ van in 
het mentale woordenboek, waarmee het kind het gehoorde kan vergelijken.

Laten we ervan uitgaan dat een Limburgs kind van tweeëneenhalf jaar het 
woord boum herkent.

Ik schreef eerder al dat het woord boum met toon 2 moet worden uitgesproken. 
De vraag is of een Limburgs kind dit weet. We kunnen deze vraag ook anders 
formuleren: vertoont een Limburgs kind ander gedrag als boum met toon 1 
– dus in feite verkeerd – wordt uitgesproken? Het antwoord op deze vraag 
kunnen we krijgen door dezelfde procedure te gebruiken als zojuist beschreven, 
alleen vervangen we nu het correct uitgesproken boum met toon 2 door het 
foutief uitgesproken boum met toon 1. Uit eerder onderzoek (bijv. Swingley & 
Aslin, 2000) weten we dat de herkenning van een woord belemmerd (of zelfs 
onmogelijk) wordt als het foutief wordt uitgesproken, mits de proefpersoon de 
foutieve uitspraak waarneemt; als we niet weten hoe een woord moet worden 
uitgesproken, weten we immers ook niet wat fout is. Vertaald naar kijkgedrag: áls 
een Limburgs kind weet dat boum een toon 2-woord is zal het relatief minder 
lang naar het plaatje van de boom kijken in de ‘verkeerde uitspraakconditie’ – 
boum uitgesproken met toon 1 – dan in de ‘correcte uitspraakconditie’ (boum met 
toon 2). In de verkeerde uitspraakconditie zal de herkenning van boum namelijk 
(enigszins) belemmerd worden doordat wat het kind hoort (toon 1) niet overeen-
komt met wat het in haar mentale woordenboek heeft opgeslagen (toon 2). 
Het kijkgedrag van Nederlandse kinderen zal, zo verwacht ik, in de correcte en 
foutieve conditie niet significant verschillend zijn. De aanname is immers dat 
Nederlanders woorden in hun mentale woordenboek niet markeren voor toon; 
wat ze ook horen, het kan niet botsen met iets wat ze hebben opgeslagen.

Nu zijn er natuurlijk verschillende gradaties van ‘fout’ als het om uitspraak 
gaat, en de vraag is ook hoe ‘ernstig’ het gebruik van een foutieve toon is voor 
de woordherkenning van een Limburger (zou het net zo ernstig zijn als ‘pak’ 
uitspreken als ‘tak’, bijvoorbeeld?). Allemaal vragen waar we nog geen antwoord 
op hebben! Werk aan de winkel dus.

Een experiment zoals hierboven beschreven zal in 2015 met Limburgse en 
Nederlandse kinderen tussen de tweeëneenhalf en drieëneenhalf jaar worden 
uitgevoerd. Ter controle test ik ook volwassen Limburgers en Nederlanders.

Tot nu toe heb ik het gehad over het leren waarnemen van de Limburgse tonen 
en over het opslaan van woorden met een bepaalde toon in het geheugen. Alsof 
dat nog allemaal niet ingewikkeld genoeg is, moeten Limburgse kinderen de 
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tonen ook leren uitspreken. Hoe dat in zijn werk gaat, is het derde en (voorlopig) 
laatste puzzelstuk van mijn onderzoek.

Waarnemen, begrijpen, en uitspreken!

Om de Limburgse tonen in gesproken taal op een correcte manier te kunnen 
gebruiken, moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn: de spreker moet weten 
welke woorden met welke toon worden uitgesproken (en dit opslaan in zijn/
haar mentale woordenboek) en het spraakproductieapparaat moet in staat zijn 
de melodieverschillen te kunnen realiseren. Deze tweede voorwaarde behoeft 
wellicht enige toelichting. 

Dat het een tijdje duurt voordat kinderen zich als een volwassene verstaan-
baar kunnen maken heeft o.a. te maken met het feit dat zij anatomisch nog niet 
volgroeid zijn: alle organen en spieren die bij spraakproductie betrokken zijn 
ondergaan tijdens de groei van een kind een ontwikkeling, zodat het kind uitein-
delijk in staat is om klanken en klankcombinaties op een volwassen manier te 
produceren. Ook de aansturing of coördinatie van die organen vanuit de hersenen 
moet zich ontwikkelen. Nauw betrokken bij het produceren van toonhoogte-
verschillen zijn onze stembanden, die zich in ons strottenhoofd bevinden. Als ik 
een hoge toon wil produceren moet ik mijn stembanden flink aanspannen, zodat 
de snelheid waarmee zij open- en dichtklappen hoog is. Lage tonen komen 
voort uit een langzamere stembandtrilling. Toon 2 bestaat uit een toonhoogte-
daling en vervolgens weer een stijging; een relatief complex toonhoogteverloop 
dat binnen één enkele lettergreep geproduceerd moet worden. Toon 1 is daaren-
tegen relatief minder ingewikkeld: de toonhoogte hoeft alleen maar te dalen. 
Wellicht leidt dit verschil ertoe dat Limburgse kindjes toon 2 op latere leeftijd 
correct realiseren dan toon 1.

Het derde puzzelstuk van mijn promotieonderzoek betreft deze ontwik-
keling van de uitspraak van de Limburgse tonen: wanneer weten kinderen 
welke woorden met accent 1 en welke woorden met accent 2 moeten worden 
uitgesproken, en wanneer kunnen ze de tonen uitspreken? Misschien scheren 
ze aanvankelijk alle woorden over één ‘toon-kam’? Ook vergelijk ik Limburgse 
kinderen weer met Nederlandse kinderen: een Nederlands kind zou ‘boom’ en 
‘schaap’ met een vergelijkbare melodie moeten uitspreken, terwijl een Limburgs 
kind boum met toon 2 en sjaop met toon 1 moet leren uitspreken.

Om uitspraak te onderzoeken heb je spraakfragmenten nodig. Deze zou 
je kunnen verzamelen door een kind bijvoorbeeld eens per week een uur, 
gedurende langere tijd, te observeren tijdens spontaan gedrag (bijv. spelen). 
Met een spraakrecorder worden haar taaluitingen vastgelegd en vervolgens met 
speciale software geanalyseerd. Dit kost tijd. Veel tijd. Bovendien loop je het 
risico dat het kind niet zegt wat je eigenlijk zou willen, of dat het te weinig zegt. 
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27Kort gezegd: uiteindelijk heb je heel veel materiaal waarvan misschien maar een 
fractie bruikbaar is voor je onderzoek.

Wat is dan een efficiëntere aanpak?
Er zijn manieren om kinderen heel gericht specifieke woorden, zinnen of 

grammaticale constructies te ontlokken, bijvoorbeeld door ze plaatjes te laten 
benoemen of prenten te laten beschrijven. In mijn specifieke geval heb ik een 
selectie van woorden gemaakt die kinderen van 3 jaar zouden moeten kennen. 
Van deze woorden heeft een derde toon 1, een derde toon 2, en een derde wordt 
‘toonloos’ uitgesproken (jawel, er zijn ook woorden die geen toon dragen, maar 
dat zal ik niet verder toelichten). Vervolgens heb ik bij deze woorden represen-
tatieve afbeeldingen gezocht en een aantal volwassenen deze afbeeldingen laten 
benoemen. Als het plaatje dat ik heb uitgezocht voor een boom door een aantal 
volwassenen ‘dennenboom’ in plaats van ‘boom’ wordt genoemd, is dit plaatje 
ongeschikt en zal ik op zoek moeten naar een ander plaatje van een boom. Dit 
plaatje moet ik vervolgens weer aan dezelfde test onderwerpen. Zodra ik zeker 
weet dat alle afbeeldingen het bedoelde woord oproepen, bundel ik ze samen in 
een plaatjesboek. Dit plaatjesboek ga ik samen met het kind bekijken en het is de 
bedoeling dat het kind de plaatjes benoemt. De ervaring leert dat kinderen dat 
soms wat spannend vinden. Om de situatie wat ‘luchtiger’ te maken, gebruiken 
we vaak nog een vrolijke handpop als gesprekspartner voor het kind. In mijn 
geval is dat Pedro de papegaai. “Wat kunnen papegaaien allemaal?”, vraag ik 
het kind. Uiteindelijk wordt er dan genoemd dat ze kunnen praten; ze imiteren 
menselijke spraak. “Probeer het maar eens! Zeg maar eens hoe je heet, dan zegt 
Pedro het misschien na!”, moedig ik het kind aan. Als het kind niet durft, doet 
mama of papa een poging. Vaak is het ijs dan wel gebroken. We pakken het 
boekje erbij. “Pedro wil heel graag nieuwe woordjes leren. Wil jij hem vertellen 

Afbeelding 3: Pedro de papegaai 

wil graag weten wat er op het 

plaatje te zien is.
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28 wat er op de plaatjes staat?” Op de eerste bladzijde staat een afbeelding van een 
bad. “Bad”, zegt het kind nog ietwat verlegen. “Bad!”, herhaalt Pedro enthousiast. 
Het kind krijgt de smaak te pakken en weet niet hoe vlug het de bladzijden van 
het plaatjesboek moet omdraaien. Ondertussen heb ik uiteraard mijn spraak-
recorder aangezet. Op deze manier heb ik meestal binnen korte tijd realisaties 
van woorden waarin ik geïnteresseerd ben. De Nederlandse kinderen zullen alle 
woordjes met ongeveer dezelfde melodie uitspreken. Bij de Limburgse deelne-
mertjes verwacht ik realisaties binnen 3 verschillende categorieën: toon 1, toon 
2 of toonloos.

Ook dit experiment zal in de loop van 2015 worden uitgevoerd.

Tot slot nog een paar weetjes over kindertaalonderzoek in het algemeen

De werkzaamheden van kindertaalonderzoekers zijn doorgaans wat minder 
zichtbaar in de maatschappij, omdat ze minder vaak belicht worden in de media. 
Daardoor bestaat er heel wat onwetendheid over ons onderzoeksgebied. Kansen 
om ons onderzoek aan een breder publiek voor te stellen grijp ik dan ook met 
veel plezier aan. Ik maak bij dezen dan ook gebruik van de gelegenheid om nog 
een paar ‘misverstanden’ over mijn onderzoeksgebied uit de wereld te helpen.

Ik krijg wel eens de vraag of de methoden die wij gebruiken wel beproefd 
zijn. Ik kan u verzekeren: net als de bloeddrukmeter van een arts worden ook de 
methoden die wij gebruiken aan verschillende tests onderworpen, voordat we ze 
officieel in grote onderzoeken toepassen.

Een ander misverstand ontstaat wel eens als ouders horen dat ik onderzoek 
doe naar taalontwikkeling. “O, en wat als mijn kindje het niet goed doet?” De 
combinatie van de woorden ‘onderzoek’ en ‘ontwikkeling’ lijkt bij ouders 
al snel het woord ‘achterstand’ op te roepen. In veel taalontwikkelingsonder-
zoek gaat het echter niet om het opsporen van achterstanden. Sterker nog: om 
achterstanden te kunnen vaststellen zullen we eerst moeten weten hoe normale 
taalontwikkeling eruitziet. “Ik ben gewoon benieuwd naar het gedrag van uw 
kind tijdens het experiment; niets is daaraan goed of fout,” druk ik ouders dan 
ook regelmatig op het hart. Bovendien zijn we in onze onderzoeksgroep ook 
niet benieuwd naar hoe één kindje het doet, maar in hoe een bepaalde groep 
kinderen (bijvoorbeeld Limburgse baby’s van zes maanden) zich gedraagt. We 
doen nooit uitspraken over individuele kindjes; het gedrag van één enkel kindje 
kan namelijk op toeval berusten. Pas als we een trend ontdekken in het gedrag 
van een hele groep kinderen wordt het wetenschappelijk gezien écht interessant.

Het opzetten, uitvoeren en analyseren van taalexperimenten met baby’s (en 
jonge kinderen) is een enorme klus, die heel wat creativiteit vergt. Onder andere 
omdat het gedrag van baby’s heel variabel is, en je vaak niet precies weet wát 
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hun gedrag op een bepaald moment veroorzaakt, heb je om te beginnen een 
voldoende grote groep proefpersoontjes nodig om überhaupt tot een resultaat 
te komen. Het bereiken van die groepsgrootte is echter ook niet eenvoudig: dat 
heeft ook weer met de onvoorspelbaarheid van het gedrag van onze doelgroep te 
maken. Een volwassene kun je vragen om, laten we zeggen 10 minuten, te gaan 
zitten en te luisteren. Met een baby gaat dat niet. Een deel van de baby’s dat aan 
mijn onderzoek meedoet maakt een experiment niet af, omdat ze er genoeg van 
hebben (en gaan huilen), omdat ze moe zijn (en gaan huilen), omdat ze het in 
hun luier gedaan hebben (en gaan huilen), omdat ze een maagkrampje hebben 
(en gaan huilen), omdat hun speentje is gevallen (en gaan huilen), omdat hun 
ouder een hoestbui krijgt en ze die interessanter vinden dan het experiment, 
enzovoort. Het is dus onder andere belangrijk dat het experiment niet te lang 
duurt. Twintig baby’s testen betekent in de meeste gevallen dus helaas niet twintig 
bruikbare sets resultaten; als twintig je streven is, moet je ervan uitgaan dat je er 
zeker dertig moet testen. Al het bovenstaande neemt niet weg dat werken met 
baby’s ongelooflijk leuk en dankbaar werk is: ze doen voor je wat ze kunnen en 
zullen je onderzoek nooit bewust manipuleren.

Kinderen van drie jaar stellen me weer voor een andere uitdaging: in tegenstel-
ling tot baby’s kunnen ze lopen en hebben ze een duidelijk eigen willetje. 
‘Entertainen’ is het toverwoord. Een te saai experiment is een ‘no-go’.

Ook de ouders die bij het onderzoek aanwezig zijn moeten duidelijke instruc-
ties krijgen. Ze mogen bijvoorbeeld niet tegen hun kind praten of reageren op 
de geluidsfragmenten die het kind hoort (om dit te voorkomen draagt de ouder 
een koptelefoon met maskerende muziek, zie afbeeldingen 1 en 2). We willen 
namelijk dat het gedrag van het kind zoveel mogelijk bepaald wordt door het 
experiment en niet door externe factoren.

Uiteraard laten we ouders en kinderen nooit met lege handen naar huis gaan; 
voor hun deelname aan ons onderzoek kunnen ze een keuze maken uit een ruim 
assortiment voel-/kijk- of voorleesboekjes. Een groot aantal ouders put echter 

Afbeelding 4: Een proefpersoontje 

wordt na deelname aan mijn 

onderzoek blij gemaakt met een 

cadeautje.
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30 ook al veel genoegen uit het feit dat hun kindje een bijdrage heeft kunnen 
leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Ik hoop dat ik u ervan heb overtuigd dat onderzoek naar taalontwikkeling 
interessant en uitdagend is. Door te bestuderen hoe Limburgse kinderen zich 
ons dialect eigen maken kunnen we meer te weten komen over hoe kinderen 
zich het zo ingewikkelde taalsysteem – en meer specifiek: een toontaal – eigen 
maken.
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Noten

1  In dit artikel gebruik ik consequent ‘haar’. Hiermee worden echter zowel 
mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

2  Uiteraard zijn Limburgse kinderen ook Nederlandse kinderen. De bijvoeg-
lijke naamwoorden ‘Nederlands’ en ‘Limburgs’ verwijzen in dit artikel echter 
niet naar iemands nationaliteit, maar naar de taal waarmee iemand opgroeit.

3  Sommige wetenschappers maken een verschil tussen ‘echte’ toontalen, 
waarin toon een hele grote rol speelt (zoals bijvoorbeeld het Chinees), en 
talen waarin toon relatief gezien een minder grote rol speelt (zoals bijvoor-
beeld het Limburgs). Op dit verschil ga ik hier echter niet verder in. De 
belangrijke en voor mij doorslaggevende overeenkomst is dat in al deze talen 
een melodieverschil binnen een woord tot een betekenisverschil kan leiden.
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HeT TeGeLIjk VeRWeRVeN 
VaN eeN STReekTaaL eN HeT 
NeDeRLaNDS: ONDeRzOek IN De 
FRIeS-NeDeRLaNDSe CONTexT

Jelske Dijkstra

Er is weinig bekend over de tweetalige verwerving 
van een streektaal naast het Nederlands, bijvoorbeeld 
Limburgs en Nederlands, of Fries en Nederlands. In 
2013 is een grootschalig onderzoek afgerond naar 
de rol van taalinput (taalaanbod) op de tweetalige 
taalontwikkeling van het Fries en het Nederlands van 
peuters tijdens de leeftijdsperiode 2,5-4 jaar. Gedurende 
drie opeenvolgende testrondes zijn zij gevolgd in de 
verwerving van woordenschat in beide talen. In dit 
artikel worden de resultaten van dit onderzoek belicht.

Nederland is een meertalig land. Er worden vele talen gesproken naast de nationale 
taal, het Nederlands. Hierbij valt te denken aan Turks, Berbers, Papiamentu, maar 
ook aan streektalen zoals bijvoorbeeld het Fries, het Twents, het Gronings of het 
Limburgs. De kinderen in deze regio’s groeien vaak tweetalig op, doordat zij 
bijvoorbeeld thuis de streektaal spreken met ouders en familie, en op de (peuter)
school, de crèche of bij de gastouder in aanraking komen met het Nederlands. 
Onderzoek naar meertaligheid en taalverwerving bij jonge kinderen in Nederland 
focust zich meestal op immigrantengezinnen. Er wordt relatief weinig onderzoek 
gedaan naar de meertalige taalontwikkeling van kinderen die opgroeien met 
een streektaal in Nederland. Hoe verloopt de taalverwerving wanneer een kind 
opgroeit met een streektaal en het Nederlands? Verwerven deze kinderen het 
Nederlands wel voldoende? Worden ze niet belemmerd door de verwerving van 
hun streektaal? Dit zijn zorgen waar veel ouders mee rondlopen.

In 2013 is een grootschalig promotie-onderzoek afgerond naar de tweetalige 
taalverwerving van peuters in Fryslân. Hoe verwerven zij het Nederlands naast 
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het Fries? In dit artikel worden de resultaten van dit longitudinale onderzoek 
beschreven. Er werd gekeken naar de rol van taalinput, oftewel het taalaanbod in 
het Fries en het Nederlands, bij de woordenschatverwerving in zowel het Fries als 
het Nederlands tijdens de leeftijdsperiode 2,5-4 jaar. Gedurende deze anderhalf 
jaar werden 91 peuters in drie meetmomenten gevolgd in hun woordenschat in 
beide talen.

Fryslân is een tweetalige provincie waar de minderheidstaal Fries gesproken 
wordt naast de nationale taal, het Nederlands. Het Fries is, net als het Engels 
en het Nederlands, een West-Germaanse taal. Er zijn vier hoofddialecten die 
voornamelijk fonologisch en lexicaal van elkaar verschillen. Desalniettemin 
zijn de vier varianten onderling verstaanbaar. Ongeveer 48% van de peuters 
(leeftijd 2,5-4 jaar) in Fryslân verwerft het Fries als moedertaal of simultaan met 
het Nederlands binnen het gezin (Provinsje Fryslân, 2011). Er zijn slechts een 
paar onderzoeken die zich richten op jonge kinderen in de Fries-Nederlandse 
context: een beschrijvende casestudie naar de tweetalige ontwikkeling van een 
meisje dat opgroeide in de jaren zestig (Boelens, 1974) en een onderzoek onder 
kleuters waaruit bleek dat de tweede taal (het Nederlands) van Friessprekende 
kinderen verder ontwikkeld was dan de tweede taal (het Fries) van kinderen 
met Nederlands als eerste taal (Ytsma, 1999). Deze resultaten wezen erop dat de 
jonge moedertaalsprekers van het Fries ‘meer’ tweetalig waren dan hun leeftijds-
genootjes met Nederlands als eerste taal. Uit onderwijskundig onderzoek onder 
kinderen uit groep 4 in Fryslân bleek dat kinderen met Fries als thuistaal wat 
betreft de Nederlandse taal gelijke scores haalden als kinderen in de rest van 
Nederland op de CITO-toets Taalschaal E4 (van Ruijven, 2006; de Jager e.a., 
2002a, b, c). Dus bij achtjarigen lijkt er geen sprake meer te zijn van een achter-
stand in het Nederlands. Integendeel, er worden door de Friese kinderen gelijke 
scores gehaald. 

 Een tweetalige verwerving is grotendeels afhankelijk van de taalinput die 
kinderen krijgen in beide talen. Over het algemeen geldt: hoe meer input in 
een taal, hoe beter de vaardigheden van het kind in die taal. Een cross-sectioneel 
onderzoek van Gathercole en Thomas (2009) naar de verwerving van het Engels 
en het Welsh in Wales liet zien dat jonge kinderen die thuis opgroeiden met het 
Welsh of met zowel Welsh als Engels een taalachterstand vertoonden in hun 
Engelse taalvaardigheden vergeleken met hun leeftijdsgenootjes die thuis alleen 
opgroeiden met Engels. Uit datzelfde onderzoek bleek verder dat de kinderen 
die thuis Welsh of Welsh en Engels spraken hun achterstand in het Engels volledig 
hadden ingehaald tegen het eind van de basisschool. Dit is een enigszins verras-
sende uitkomst, aangezien men op basis van de algemene regel ‘meer input, meer 
verwerving’ zou verwachten dat deze twee groepen nog steeds achter zouden 
lopen. Zij werden immers minder aan het Engels blootgesteld vergeleken met 
hun van-huis-uit Engelstalige leeftijdsgenootjes. De laatstgenoemde groep 
kinderen had juist een achterstand in het Welsh, doordat zij veel minder input 
in het Welsh kregen (Gathercole & Thomas, 2009). Met andere woorden, een 
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35beperkte input van de meerderheidstaal, het Engels, zorgde voor een adequate 
beheersing van het Engels, terwijl voortdurende input van de minderheidstaal 
nodig was om voldoende vaardigheden in het Welsh te verkrijgen. Het gegeven 
dat de taalvaardigheid in de meerderheidstaal gelijk was aan die van ééntaligen 
die opgroeiden met de meerderheidstaal lijkt overeen te komen met de uitkom-
sten van Van Ruijven (2006) en De Jager e.a. (2002a, b, c) in Fryslân. 

Het huidige onderzoek vindt net als het onderzoek van Gathercole en Thomas 
(2009) in een context plaats waar een minderheidstaal gesproken wordt. Een 
groot verschil tussen het huidige onderzoek en dat in Wales is, dat het huidige 
onderzoek een longitudinaal design heeft in tegenstelling tot dat van Gathercole 
en Thomas, dat een cross-sectionele opzet kent. Daarnaast liggen het Welsh en 
het Engels taalkundig gezien ver uit elkaar, terwijl het Fries en het Nederlands 
veel meer verwant aan elkaar zijn. 

Methodologie

In totaal werden 91 kinderen via in totaal 23 peuterspeelzalen in Fryslân geselec-
teerd op basis van hun leeftijd en thuistaal. Deze kinderen werden gedurende hun 
peutertijd, dus in de leeftijdsperiode van 2,5-4 jaar, gevolgd in hun woordenschat 
in zowel het Fries als het Nederlands. Deze onderzoeksperiode van anderhalf jaar 
is opgedeeld in drie opeenvolgende testrondes van een halfjaar.

Tijdens iedere testronde vulden ouders en peuterleidsters een vragenlijst in 
over het taalaanbod dat de kinderen binnen- en buitenshuis kregen. De kinderen 
werden ingedeeld in twee thuistaalgroepen, namelijk Fries wanneer beide ouders 
voornamelijk Fries spraken tegen hun kinderen, en Nederlands wanneer beide 
ouders voornamelijk Nederlands spraken. Kinderen uit tweetalige gezinnen 
deden niet mee aan het onderzoek. 

Naast thuistaal werd ook gekeken naar de invloed van de taalinput buitens-
huis, oftewel de taalinput van andere verzorgers dan de ouders, bijvoorbeeld 
peuterleidsters, grootouders, medewerkers van het kinderdagverblijf van het kind 
en andere verzorgers zoals eventuele gastouders. De taalinput buitenshuis van 
de kinderen werd op basis van de hoeveelheid input in beide talen ingedeeld in 
twee groepen, te weten substantiële input in de andere taal dan de thuistaal en 
input in dezelfde taal als thuis.

Zoals gezegd bestond het onderzoek uit 91 kinderen. Hiervan hadden 58 
kinderen het Fries en 33 kinderen het Nederlands als thuistaal. In Tabel 1 zijn 
enkele kenmerken van de onderzoeksgroep uitgezet. 
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Tabel 1: Kenmerken van onderzoeksgroep

   Thuistaal Fries Thuistaal Totaal
    Nederlands
 Geslacht Jongen 33 15 48
  Meisje 25 18 43
 SES Hoog 24 18 42
  Laag 34 15 49
 Intelligentie Gem (SD) 13,24 (3,03) 13,67 (3,16) 13,40 (3,07)
  Min-Max 7-21 7-18 7-21
 Input buitenshuis Zelfde als thuis 43 19 62
 Testronde 1 Andere taal 15 14 29
  Zelfde als thuis 41 14 55
 Testronde 2 Andere taal 17 19 36
  Zelfde als thuis 40 17 57
 Testronde 3 Andere taal 18 16 34
 Totaal  58 33 91

De sociaal-economische status (SES) betreft het opleidingsniveau van de 
ouders. De SES was hoog wanneer één of beiden een HAVO-diploma of hoger 
hadden. In de overige gevallen was de SES laag. Er is ook eenmalig de non-verbale 
intelligentie bij alle kinderen getest. Dit gebeurde met twee subtests van de 
SON-R 2,5-7 (Tellegen e.a., 2005), namelijk de subtests Situaties en Categorieën. 
Vanwege tijdsdruk was het niet mogelijk alle kinderen met de gehele testbat-
terij te onderzoeken. De som van de ruwe scores van beide subtests vormden 
de totaalscore voor non-verbale intelligentie. Beide thuistaalgroepen verschilden 
niet significant van elkaar wat betreft geslacht (x2(1)=1.11, p>.05) of sociaal-
economische status (x2(1)=1.47, p>.05).

Tabel 1 laat ook de taalinput buitenshuis zien van de kinderen. Deze input 
blijft niet geheel gelijk gedurende de onderzoeksperiode. De input buitenshuis 
blijft het meest constant tussen testronde 2 en 3 (testronde 1 x testronde 2: (round 
1 x round 2: p =.60, p<.01; round 2 x round 3: p=.91, p<.01; round 1 x round 
3 p=.69, p<.01).

Alle kinderen zaten gedurende één tot drie dagdelen per week op een peuter-
speelzaal. Voor 42% van de kinderen was dit een peuterspeelzaal met een Fries 
of tweetalig (Fries en Nederlands) taalbeleid. Dat wil zeggen dat beide peuter-
leidsters of één van beide leidsters consequent Fries tegen de kinderen sprak. 
De overige 58% van de kinderen bezocht een peuterspeelzaal zonder expliciet 
taalbeleid. Hier werd meestal Nederlands door de peuterleidsters gesproken en 
eventueel in individueel contact Fries. 
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37De vragenlijsten leverden een opvallend verschil in taalgedrag van de ouders 
tussen beide thuistaalgroepen op. De kinderen met Fries als thuistaal werden 
namelijk in beide talen voorgelezen, terwijl de kinderen met Nederlands als 
thuistaal voornamelijk in het Nederlands werden voorgelezen. Verder gaven de 
ouders van de kinderen met Fries als thuistaal aan dat hun kinderen thuis soms 
ook Nederlands naast het Fries spraken bijvoorbeeld tijdens spel, terwijl hun 
Nederlandse leeftijdsgenootjes dan alleen Nederlands gebruikten.

De metingen vonden plaats op de peuterspeelzaal, in een aparte ruimte 
buiten de groep. Er waren in totaal zes testleiders die de kinderen testten in 
receptieve woordenschat (hoeveel woorden begrijpen de kinderen) en produc-
tieve woordenschat (hoeveel woorden benoemen de kinderen). De receptieve 
woordenschat van het Nederlands werd gemeten met de Nederlandse versie 
van de Peabody Picture Vocabulary Test (Schlichting, 2005). Bij deze test zag het 
kind vier plaatjes en moest hij het juiste plaatje aanwijzen bij het woord dat de 
testleider zei. De test werd afgebroken als het kind in een set van 12 items negen 
of meer fouten maakte. De productieve woordenschat werd gemeten met de 
subtest Woordontwikkeling van de Nederlandse Schlichting Test voor Taalproductie II 
(Schlichting & Lutje Spelberg, 2010). Hierbij benoemde het kind het plaatje dat 
hij zag of vulde hij de stimuluszin van de testleider aan passend bij de afbeelding 
op het plaatje. Deze test werd afgebroken als het kind acht fouten achter elkaar 
maakte. Omdat er geen Friese woordenschattests bestaan, werden beide gestan-
daardiseerde Nederlandse woordenschattests vertaald en aangepast aan het Fries. 
De precieze details van deze testadaptaties staan beschreven in Dijkstra (2013).

De testleiders werden geïnstrueerd om alleen die taal te spreken die tijdens 
die onderzoekssessie werd getest, dus de testleiders die kinderen in het Fries 
onderzochten spraken alleen Fries en de testleiders die de kinderen in het 
Nederlands testten spraken alleen Nederlands. Beide talen werden bij iedere 
testronde in aparte sessies getest, met een paar weken ertussen. In testronde 
1 werden de kinderen (leeftijd 2,5-3 jaar) eerst in het Fries getest en daarna 
in het Nederlands. In ronde 2 (leeftijd 3-3,5 jaar) werd de volgorde van de 
talen omgedraaid naar Nederlands-Fries om een volgorde-effect van de 
talen te vermijden. De taalvolgorde in ronde 3 (leeftijd 3,5-4 jaar) was weer 
Fries-Nederlands. 

Resultaten

Deze paragraaf behandelt achtereenvolgens van het Fries de resultaten met betrek-
king tot de receptieve woordenschat en de productieve woordenschat. Daarna 
worden de uitkomsten van deze twee woordenschattests in het Nederlands 
toegelicht. Omdat er geen gestandaardiseerde scores bestaan voor het Fries is bij 
alle woordenschattests in dit onderzoek alleen met de ruwe scores gewerkt.
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Tabel 2: Friese receptieve woordenschat: geobserveerde gemiddelde totaalscores (standaarddeviaties) voor 

kinderen met Fries als thuistaal en kinderen met Nederlands als thuistaal over de drie testrondes.

De gemiddelden en standaarddeviaties van de totaalscores van beide thuistaal-
groepen op de Friese receptieve woordenschattest zijn weergegeven in Tabel 2. 
Tevens zijn de gemiddelde scores uitgezet in Figuur 1. Zoals Tabel 2 en Figuur 1 
laten zien haalden de kinderen met Fries als thuistaal over de gehele onderzoeks-
periode hogere scores op deze woordenschattest dan hun leeftijdsgenootjes met 
Nederlands als thuistaal.

De data is geanalyseerd met behulp van multilevel analyse en gecorrigeerd 
voor non-verbale intelligentie. Uit de multilevel analyse bleek dat zowel de 
thuistaal als de taalinput buitenshuis bij de Friese receptieve woordenschat 
significante factoren waren. Met andere woorden: de kinderen met Fries als 
thuistaal scoorden significant hoger dan de kinderen met Nederlands als thuistaal 
op deze woordenschattest. Kinderen die buitenshuis veelal werden blootgesteld 
aan de andere taal scoorden hoger dan de kinderen die zowel buitenshuis als 
thuis voornamelijk aan dezelfde taal werden blootgesteld. 

Figuur 1: Friese receptieve woordenschat

  Thuistaal Fries  Thuistaal Nederlands
  Gemiddelde SD Gemiddelde SD
 Testronde 1 (2,5-3 jr) 34,42  (9,26) 29,03 (7,01)
 Testronde 2 (3-3,5 jr) 47,66 (7,97) 45,00 (6,85)
 Testronde 3 (3,5-4 jr) 53,38 (9,12) 49,22 (11,75)
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Tabel 3 laat de gemiddelde scores en standaarddeviaties zien op de productieve 
woordenschattest in het Fries bij beide thuistaalgroepen. De gemiddelde scores 
zijn ook uitgebeeld in Figuur 2.

Tabel 3: Friese productieve woordenschat: geobserveerde gemiddelde totaalscores (standaarddeviaties) voor 

kinderen met Fries als thuistaal en kinderen met Nederlands als thuistaal over de drie testrondes.

Zoals Tabel 3 en Figuur 2 laten zien scoorden de kinderen met Fries als 
thuistaal hoger op deze woordenschattest dan de kinderen met Nederlands als 
thuistaal. De gemiddelde scores van beide groepen liepen gedurende de tijd 
steeds verder uiteen.

Uit de multilevel analyse waarbij de resultaten gecorrigeerd werden voor 
non-verbale intelligentie bleek dat alleen thuistaal een belangrijke factor was bij 
de productieve woordenschat in het Fries. De kinderen met Fries als thuistaal 
haalden significant hogere scores op deze woordenschattest dan hun van-huis-uit 
Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. Bovendien was er een interactie-effect tussen 
thuistaal en tijd. Dat wil zeggen dat het verschil in scores tussen beide thuistaal-
groepen significant groter werd naarmate de tijd vorderde. Met andere woorden, 
de kinderen met Fries als thuistaal hadden een hoger verwervingstempo dan de 
kinderen met Nederlands als thuistaal.

Figuur 2: Friese productieve woordenschat

  Thuistaal Fries Thuistaal Nederlands
  Gemiddelde SD Gemiddelde SD
 Testronde 1 (2,5-3 jr) 10,48 (4,08) 6,62 (2,51)
 Testronde 2 (3-3,5 jr) 16,89 (5,22) 10,23 (4,19)
 Testronde 3 (3,5-4 jr) 20,09 (5,34) 12,03 (3,67)
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De gemiddelde scores en standaarddeviaties van beide thuistaalgroepen op de 
receptieve woordenschattest van het Nederlands staan in Tabel 4. Ook zijn de 
gemiddelde scores afgebeeld in Figuur 3.

Tabel 4: Nederlandse receptieve woordenschat: geobserveerde gemiddelde totaalscores (standaarddeviaties) 

voor kinderen met Fries als thuistaal en kinderen met Nederlands als thuistaal over de drie testrondes.

Uit zowel Tabel 4 als Figuur 3 blijkt dat de van-huis-uit Nederlandstalige 
kinderen net iets hoger op deze woordenschattest scoorden dan de kinderen met 
Fries als thuistaal. Het verschil tussen beide groepen was echter klein.

De multilevel analyse liet dan ook zien dat thuistaal geen significante factor 
was bij de Nederlandse receptieve woordenschat. Beide thuistaalgroepen lieten 
geen significante verschillen zien in hun scores op deze woordenschattest. Alleen 
de taalinput buitenshuis speelt hier een belangrijke rol. Kinderen die buitenshuis 
vooral aan de andere taal werden blootgesteld haalden een significant hogere 
score op deze woordenschattest dan hun leeftijdsgenootjes die buitenshuis vooral 
aan dezelfde taal werden blootgesteld als thuis. 

Figuur 3: Nederlandse receptieve woordenschat

  Thuistaal Fries Thuistaal Nederlands
  Gemiddelde SD Gemiddelde SD
 Testronde 1 (2,5-3 jr) 36,50 (8,54) 37,37 (6,31)
 Testronde 2 (3-3,5 jr) 45,34 (7,85) 48,97 (8,02)
 Testronde 3 (3,5-4 jr) 53,42 (7,13) 56,10 (9,55)
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41Nederlandse productieve woordenschat

Tabel 5 laat de gemiddelde scores en standaarddeviaties van beide thuistaal-
groepen zien. Figuur 4 laat de gemiddelde scores van beide groepen zien.

Tabel 5: Nederlandse productieve woordenschat: geobserveerde gemiddelde totaalscores (standaarddevi-

aties) voor kinderen met Fries als thuistaal en kinderen met Nederlands als thuistaal over de drie 

testrondes.

Figuur 4: Nederlandse productieve woordenschat

Net als bij de receptieve woordenschattest laat Figuur 4 zien dat de kinderen 
met Nederlands als thuistaal hogere scores haalden op de productieve woorden-
schat dan hun leeftijdsgenootjes met Fries als thuistaal. De Friestalige kinderen 
haalden lagere scores, maar het verschil met de van-huis-uit-Nederlandstalige 
kinderen bleef gedurende de onderzoeksperiode constant.

Uit de multilevel analyse bleek dat thuistaal een significante factor in de 
Nederlandse productieve woordenschat was. De kinderen met Fries als thuistaal 
haalden significant lagere scores op deze woordenschattest dan hun leeftijds-
genootjes met Nederlands als thuistaal. Bij deze woordenschattest werd geen 
interactie-effect gevonden; dat betekent dat de verwervingssnelheid van de 
kinderen met Fries als thuistaal gelijk was aan die van de kinderen met Nederlands 
als thuistaal.

  Thuistaal Fries Thuistaal Nederlands
   Gemiddelde SD Gemiddelde SD
 Testronde 1 (2,5-3 jr) 8,40 (3,77) 14,56 (6,43)
 Testronde 2 (3-3,5 jr) 12,41 (5,49) 19,16 (6,87)
 Testronde 3 (3,5-4 jr) 17,67 (5,98) 25,84 (5,92)
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42 Discussie en Conclusies

De thuistaal bleek een significante factor te zijn bij de Friese receptieve en 
productieve woordenschat. Dit betekent dat bij de woordenschatverwerving van 
het Fries de kinderen met Fries als thuistaal significant hogere scores haalden 
dan hun leeftijdsgenootjes met Nederlands als thuistaal. Het verschil in scores 
van beide thuistaalgroepen in de productieve woordenschat van het Fries werd 
bovendien met de tijd substantieel groter. Met andere woorden: de van-huis-uit 
Friestalige kinderen lieten hier een snellere verwerving zien over de tijd, dan de 
kinderen met Nederlands als thuistaal. Dit was niet het geval bij de receptieve 
woordenschat van het Fries, waarbij het tempo van de kinderen met Fries en die 
met Nederlands als thuistaal hetzelfde was. 

Bij de verwerving van het Nederlands speelde thuistaal wel een belangrijke 
rol bij de Nederlandse productieve woordenschat, maar niet bij de receptieve 
woordenschat van het Nederlands. Met andere woorden, beide thuistaalgroepen 
lieten geen verschil zien in de Nederlandse receptieve woordenschat. Bij de 
Nederlandse productieve woordenschat haalden de kinderen met Nederlands 
als thuistaal significant hogere scores dan hun Friestalige leeftijdsgenootjes. Er 
werd geen interactie-effect gevonden tussen thuistaal en tijd, wat betekent dat de 
kinderen met Fries als thuistaal de Nederlandse productieve woordenschat even 
snel verwierven als hun leeftijdsgenootjes met Nederlands als thuistaal. 

 De taalinput buitenshuis was alleen een significante factor bij de receptieve 
woordenschat in beide talen. Met andere woorden: kinderen met verzorgers die 
de andere taal spraken dan de thuistaal hadden hogere resultaten in receptieve 
woordenschat in beide talen dan hun leeftijdsgenootjes die vooral aan één en 
dezelfde taal werden blootgesteld door zowel de ouders als de overige verzor-
gers. Een opvallend resultaat binnen dit onderzoek was dat de taalinput buitens-
huis geen significante factor was bij de productieve woordenschat. Dit komt 
mogelijk door de kwantificatie van de variabele taalinput buitenshuis. Bij deze 
kwantificatie is alleen gekeken naar de input van de overige verzorgers naast de 
ouders. Als de input van leeftijdsgenootjes, televisie of taalgebruik bij voorlezen 
ook waren meegenomen binnen deze kwantificatie waren de resultaten wellicht 
anders geweest. 

 De resultaten lieten duidelijk een verschil in vaardigheid in de andere taal 
dan de thuistaal zien. De kinderen met Fries als thuistaal waren wat betreft 
receptieve woordenschat even vaardig en wat betreft productieve woordenschat 
in het Nederlands lieten ze wel een achterstand zien, maar het verwervingstempo 
was gelijk aan dat van hun Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. De kinderen 
met Nederlands als thuistaal lieten zowel een achterstand zien in receptieve 
en productieve woordenschat van het Fries. Deze discrepantie is mogelijk te 
verklaren door de hoeveelheid input die de kinderen thuis in de andere taal 
kregen. De ouders van de kinderen met Fries als thuistaal lazen bijvoorbeeld 
in beide talen aan hun kinderen voor, terwijl de ouders van kinderen met 
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43Nederlands als thuistaal voornamelijk in het Nederlands voorlazen. Vanzelfspre-
kend moet hierbij rekening worden gehouden met de hogere status en het veel 
grotere aantal Nederlandstalige kinderboeken en media, bijvoorbeeld televisie-
programma’s, vergeleken met het Fries. Verder lieten de vragenlijsten zien dat 
de van-huis-uit Friestalige kinderen naast Fries ook Nederlands spraken tijdens 
(solo)spel, in tegenstelling tot de kinderen met Nederlands als thuistaal die dan 
alleen Nederlands praatten. Het lijkt erop dat de kinderen met Fries als thuistaal 
hun tweede taal (Nederlands) meer gebruikten dan de kinderen met Nederlands 
als thuistaal het Fries. Bovendien is er voor de kinderen met Nederlands als 
thuistaal geen noodzaak om Fries te spreken, want alle Friestalige volwassenen 
beheersen het Nederlands. De Nederlandstalige volwassenen kunnen daaren-
tegen niet altijd Fries spreken, dus de kinderen met Fries als thuistaal moeten 
soms overschakelen op het Nederlands om zichzelf verstaanbaar te maken. Deze 
laatste verklaring is afgeleid uit een uitkomst uit een Canadees onderzoek naar 
taaldominantie en taalkeuze in het Frans en het Engels (Paradis & Nicoladis, 
2007) waarbij jonge kinderen die opgroeien met de meerderheidstaal, het Engels, 
nooit genoodzaakt zijn om de minderheidstaal Frans te spreken omdat iedere 
Franstalige ook het Engels machtig is.

De kinderen met Fries als thuistaal zaten nog steeds midden in het proces 
van verwerving van het Nederlands toen ze op de basisschool startten. Op basis 
van een eerder onderzoek onder scholieren in groep 4 (van Ruijven, 2006; de 
Jager e.a., 2002a, b, c) wordt verwacht dat ze hun achterstand in het Nederlands 
volledig inlopen gedurende de eerste jaren op de basisschool. Kinderen hebben 
ongeveer vijf tot zeven jaar nodig om een tweede taal te verwerven (Cummins, 
2000). Het is daarom ook onrealistisch om te verwachten dat kinderen met Fries 
als thuistaal het Nederlands al volledig hebben verworven tegen de tijd dat ze 
naar de basisschool gaan. De resultaten laten verder zien dat de kinderen met 
Nederlands als thuistaal gewoon het Nederlands verwerven, terwijl ze daarnaast 
ook Fries verwerven (alhoewel de Friese verwerving vooral op receptief gebied 
plaatsvond bij deze groep). 

De algemene conclusie uit dit onderzoek is dan ook dat de verwerving van 
het Fries de verwerving van de meerderheidstaal, het Nederlands, niet in de 
weg staat. Dit is een belangrijke uitkomst voor ouders die bezorgd zijn dat 
hun kinderen op de basisschool direct met een achterstand in het Nederlands 
beginnen als ze hen in het Fries opvoeden.

Dit promotie-onderzoek betrof één van de eerste onderzoeken naar woorden-
schat bij tweetalige peuters in Fryslân. Het vormt één van de weinige onderzoeken 
naar taalontwikkeling bij jonge kinderen waarbij naast het Nederlands een 
streektaal verworven wordt. Het is echter belangrijk dat er meer onderzoek 
gedaan wordt naar tweetalige taalverwerving in streektaalgebieden. Momenteel 
vindt er onder leiding van Elma Blom (Universiteit Utrecht) een grootschalig 
onderzoek in Nederland plaats naar de cognitieve voordelen van meertaligheid. 
Uit Fryslân wordt hier vanuit de Fryske Akademy bij aangehaakt en vanuit de 
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44 Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut wordt een bijdrage aan dit 
onderzoek geleverd met sprekers van het Limburgs. De kennis die bij cognitie- 
en verwervingsonderzoek van tweetaligen in streektaalgebieden opgedaan wordt 
is van belang voor taalprofessionals zoals bijvoorbeeld leraren, beleidsmakers, 
onderwijskundigen en logopedisten. Deze onderzoeken vormen eerste stappen 
op een nog redelijk onontgonnen terrein. Meer onderzoek is nodig om de 
verkregen kennis te verbreden maar ook om bestaande kennis uit te diepen. Het 
is bijvoorbeeld interessant om te kijken of de verwerving in andere streektaal-
gebieden zelfde resultaten oplevert. Daarnaast is het van belang om te kijken of 
de gevonden resultaten standhouden in de eerste jaren van de basisschool. Met 
andere woorden: er valt nog veel te winnen op het gebied van taalverwervings-
onderzoek in streektaalgebieden!
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47’T LIMBURGSe GeRUNDIUM
Jan Sjure, Lins

In 2004 sjtóng in Lin de wintjerkèrmes ónger drök. Ich 
hej dao ’n meining euver die ich in ’t Linner Nuuts 
publiceerdje. Ich deej det in ’t Limburgs. Mien meining 
woor neet ech väölbesjpraoke werreldnuuts in ’t dörp. ’t 
Feit aevel det d’r ’n sjtökske in ’t Linner dialek gesjreve 
wórt, maakdje get tónge en reacties los. De meis 
gehuuërdje woor of ich ’ns get dökker in ’t Lins kós 
sjrieve en daomit wórt mich ’ne waekelikse column wie 
v’r det hie zoea sjoean kinne zègke, veur de vot gesjörgdj. 
Vanaaf inj 2004 höb ich mich idder waek de pen 
gepaktj en bön sjtökskes gaon sjrieve euver koddige en 
minder plezante gebeurtenisse, de meis oeteinloupendje 
kwesties, politiek of num mer op waat. Euver waat naeve 
mien deur, in ’t dörp, naoberdörper, sjtaej of -sjtedjes, de 
res vanne provincie, Nederlandj, egaal wo oppe werreld 
of ’t maaktj neet oet wie wied daoboete, de aandach 
wètj te trèkke van emes dae van zien modertaal hèltj en 
dao gaer ’ns in sjrieftj. Wie ich d’r aevel mit begós, mós 
ich d’r ’ne titel veur höbbe. Ein sjoean Limburgs waord 
veur ’n köpke det get eiges van ’t Limburgs in zich mós 
höbbe.
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Ich hej neet lang teveure de ieëste Lieërgank Limburgs aafgesjlaote. De aanbe-
vaelinge vanne wèrkgroep veur de erkinning van ’t Limburgs es sjtreektaal2 loge 
örges nog veesj tösse mien gries celle opgesjlage. Ónger puntj 3.2.4 luuëtj zich 
laeze:

Het Limburgs heeft eigen gerundium-vormen, bijv. een Westgermaanse 
relictvorm op ~erre die de functie heeft van een tegenwoordig deelwoord:
sjpeulenterre - ‘al spelend’,
sjrieventerre - ‘al schrijvend’.

Jaorelank sjtóng de radio thoes oppe ROZ aafgesjtumdj es ‘Speulentaere’ oetgezónje 
wórt (aafbeelding 2).

Aafbeelding 1:

’t versjpreidingsgebied van ’t gerundium euver 

de twieë Limburge (nao Grootaers, 19481).

In Nederlands Limburg löptj de baovegrens 

zoea óngevieër van ónger Staeveswaert toet 

oppen Deelgaard;

op ’t Belsj valle Maaseik en Bree nog net waal 

binne ’t gebied, aan ’t weste vèltj Beringe d’r 

net boete.

Aafbeelding 2:

’n breefkaart vanne 

ROZ van ’t populair 

radioprogramma 

‘Speulentere’ 

(teikening: 

Daan Wildschut).
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49Es leefhöbber van Limburgstalige loesterleedjes hej ich al jaore gerundia veurbie 
huuëre kómme. Veurbeeldje te euver:

u  Carboon (Zöstere): ...noeajt mieë sjpeulentaere, es de ROZ geit (in: es de ROZ geit);
u  Van dezelfdje groep hej ich oeats de LP Flazjelettentaere in ’n platerèk sjtaon, 

wovan ich jaorelank de titel neet begreep (aafbeelding 3);
u  Sjef Diederen (Gebrook): ...’t sjnachs dan ging hae waggelentaere (in: de monikasjpeler);
u  Laur Rutten (Èèsjde): ...loupe gaet electrisch zittenterre op ’ne sjtool (in: ’t belke en ’t 

luuëkske);
u  Johnny Blenco (Mestreech): ...kóm op en plök d’n daag, gaot lachentere aon de slaag 

(in: gojemorge leef lui);
u  Wil Wintjens (Mestreech): ...haet zie al pezentere hare majesteit behaag (in: Merie; 

’n leedje euver ’n plaatselike dame van lichte zeje die ’n lintje krieg bie häör 
zjubilere);

u  Phil Dumoulin (Mestreech): ...doog heer weer mit terwijl z’n mam zag baejentere: och 
Slivvenheer gaef noe ’ns aandere van de neut (in: de meniscustango);

u	  Jean Innemee (Ittere): ...behekste eppel, behekste paere, toversjpreuke, hekseleedjes, bederf 
de waereld heksentaere (in: heksedans).

Aafbeelding 3:

de hoes vanne LP ‘Flazjelettentaere’ vanne Janse Bagge Band oet Zöstere.
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50 De artieste passe wie gegaote in ’t leechgries gedeilte van ’t landjkaertje op 
aafbeelding 1. Ich woor den ouch huuëglik verrasj wie ’n paar jaor geleje ’t duo 
La Bamba oet Mofert de vastelaovessjlager ‘van baove nao ónger’ oetbrach, wo-in 
zich leet huuëre:

Nao hieël get polonaises sjónkel ich mich weer nao hoes, 
kóm ich den zingentaere vol goje mood weer thoes.

’n Gerundium, regelrech oet Mofert; d’r is nog haop...

Gerundium, de gelieërdje naam veur de oetgank dae, aafhankelik van wo 
dit uniek juweeltje gebroektj wurtj, kin variëre. D’n eine zaet -terre, angere 
gebroeke -tere, tère of -taere. ’t Is get gans aods, get waat ós euver-, euvergroeat-
aojers al gebroekdje. Inne Lieërgank Limburgs wórt behuuërlik get aan litera-
tuurgesjiedenis gedaon. In hieël get van ’t aangebaoje werk kome gerundia veur, 
wie beveurbeeldj in ’n gedich euver snievlökskes van Mestreechtenieër Clement 
Goffin.3 Twieë coupletjes mit in idder ’n prachtig gerundium:

Zigkzagkenteer laoten aand’re ziech zakke,
Gans noonsjalant, op hun doeie gemaak.
Hóp, dao obbins heet de wind hun te pakke,
Op goon ze weer, wel zoe hoeg wie de daak.

Warrelend, dwarrelend, vladderentere,
Wikk’le ze d’eerd in e vlekkeloos kleid.
Vlökskes gevlogen oet hiemelse sfere,
Zien ze ’t beeld van de virzjiniteit.

’t Köpke veur mien columns, ich kós d’r neet naeve, ’t mós ’n gerundium waere. 
Ich bön in Lin opgegreujdj en, wie op aafbeelding 1 te zeen is, ligktj mien jeug 
wied boete ’t versjpreidingsgebied van ’t gerundium. ’t Thoes opgreujentaere 
noeats höbbe huuëre gebroeke, klónk ’t mich aevel neet vraemdj inne oeare. 
Ich hej oeteindelik ’n jaor of tieën in Zitterd gewoondj en mien sjoeanaojers 
kómme oet Mergraote. Ich hej ’t in die twieë plaatse dök zat gehuuërdj: sjpelen-
taere, lachentaere, jankentaere, waggelentaere en num-mer-oppentaere.

’t Wórt ‘druimentaere’ en ich höb ’t gewete. Mien columns versjiene in Midde-
Limburg en vanaaf d’n ieëste kome d’r vraoge euver det köpke binne. Inne 
èlfdje dae ich sjreef, höb ich geprobeerdj ’t in ’n paar hóngerd wäörd en mit get 
veurbeelde te verduutsje.4

Knoterentaere d’n aafwas en rennentaere boeadsjappe doon of sjlaopentaere 
riek waere, zeen d’r ’n paar. Gans sjoeane vinj ich roukentaere de piep of 
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51zingentaere de kèrk oet gaon. Op häöre veerdje verjäördig zeen hieël get 
kinjer jankentaere nao de bewaarsjoeal gegange. Waem haet noeats ’ns emes 
mit de kèrmes sjravelentaere nao hoes zeen gaon? Ich höb zoeagaar huuëre 
zègke det bès väöl luuj idderen daag sjietentaere de gezèt laeze. Sjónder nog, ’t 
kin ouch ómmesang gebroektj waere, ‘laezentaere sjiete’ kumtj aeveväöl veur. 

De sjónste reactie die ich dao-op kreeg, koom van ’ne laezer oet Häör dae ’t 
allemaol begrepe hej. “Hie gebroeke v’r ’t ouch”, sjreef hae mich, “v’r lemmetere 
ós hie get aaf ”. Wie ich ’m sjreef det hae det zoea waal kós zègke mer det, es hae 
’n gerundium hej wille gebroeke, hae allein lemmeterentaere van alles en nog 
get kós doon, mót hae ’t volges mich örges op ’t Pruses höbbe huuëre dóndere.

Zóws se ‘druimentaere’ aan ’ne Hollenjer mótte oetlègke, den mós se ’t gaon 
ómsjrieve. ‘Al dromende’, ‘in mijn dromen’ en ‘terwijl ik droom’, zówwe den 
waal gooj mer neet ech vaandèkkendje vertalinge zeen. Oppe Lindjheuvel haet 
’ns oeats emes gesjreve:5

Wedder nog kenjer, wie hieel lang geleje,
Hieel vreug in de mòrg, de koelbos hier voort…
Es noe de zon sjlieep, kump ze noats miee gereje
Mer toch, druimentaere, waor ’t of ich ze hoort

Väöl sjónder toch es ‘in mijn dromen was het of ik ze weer hoorde’.

Gerundium, allein de naam al. ’t Is natuurlik sjoean óm te sjtrónse mit ’t feit det v’r 
in ós Limburgs ’n uniek taalversjiensel höbbe, óm te kinne vertèlle det ’t get gans 
aods is, get waat oet ’t Latien kumtj. Ich höb aevel noeats klassieke tale gesjtudeerdj 
en zoea’n bietje de insigste Latiense wäörd die ich kin, ligke op mien hel sjief 
ómdet ich ’ne medische achtergróndj höb. Sjtrónsentaere sjtuis se den sjoean mit 
de móndj vol tenj veur paol es d’r wiejer gevraogdj wurtj nao det uniek versjiensel.

Op zeuk nao get wiesheid koom ich sjnuffelentaere bie Latiens lesmateriaal op 
’t werreldwied web oet. Googelentaere zeen aevel zoeaväöl buim te vinje det ’t 
bekans ’n óntbóssing liektj. Meh allè, sumpel gezeen is ’n gerundium in ’t Latien 
’n gans wèrkwaord det es zelfsjtenjig naamwaord wurtj gebroektj en, net wie in 
’t Duits, aafhankelik vanne naamval, ’ne angere oetgank kriegtj. Bie ’t wèrkwaord 
‘vocare’ (rope) beveurbeeldj, kumtj inne gerundiumvorm nao de sjtam (voca) 
’n ‘nd’ wonao aafhankelik vanne naamval -i, -o, -um of -o volgtj. De gerundi-
umvörm waere zoea dus: vocandi, vocando, ad vocandum en vocando. D’r vèltj mer 
weinig -tere, -tère, -terre of -taere te besjpeure inne Latiense gerundia.

Draye sjrieftj den ouch gans terech det inne Limburgse dialecte ’n ‘saort gerundium’ 
de functie van allewiels deilwaord (in ’t Nederlands hètj det ‘tegenwoordig 
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52 deelwoord’) haet euvergenómme.6 Es veurbeelde waere: ‘zingentaere trokke 
v’r door de straote’ en ‘krietentaere woort ’t kind nao baove gedrage’ gegaeve. 
Notten guftj aan det ‘ós gerundium’ ein in ’t Wesgermaans óntsjtange, zelfsjtenjig 
gebroekdje en verbaoge vorm vanne ónbepaoldje wies van ’n wèrkwaord is, die 
’n hanjeling es ‘gebeurendj’ aanguftj.7 Vrie vertaaldj inne sjtiel van zien verhaol 
guftj ós gerundium ’n hanjeling dus gebeurentaere aan. Wiejer sjrieftj Notten 
det de Limburgse dialecte drie versjillende vörm van allewielse deilwäörd kinne:

1.  Met eindletter d: overal in Limburg.
  Voorbeelden: loupend, sjpringend, zingend.
2.  Met de uitgang -tig: vooral in Zuid-Limburg.
  Voorbeelden: gleujetig, raozetig.
3.  Met de uitgang -taere of -entaere: slechts in het zuiden van Limburg.
  Voorbeelden: loupentaere, wandelentaere, zingentaere, speulentaere.
  Bij werkwoorden die uit slechts één lettergreep bestaan treedt verlenging op: 

gaonentaere, sjtaonentaere, sjlaonentaere.

Van dees drie is allein de lèste exclusief Limburgs. Interessant is nog zien 
opmerking det d’r in sommige dialecte ’n subtiel versjil in beteikenis is tösse 
beveurbeeldj ‘loupendj’ en ‘loupentaere’. De lèste vorm is, zoea liektj ’t, duratiever. 
Veur waat betruftj de verlenging van einlettergrepige wèrkwäörd is ’t interessant 
det Schelberg veur ’t Zittesj nog ’n biekómmendj regelke guftj. In plaats van 
‘gaonentaere’ wurtj ‘gaondentaere’ gezagdj, net wie ‘sjtaondentaere’ en ‘sjlaon-
dentaere’.8 En noe v’r d’r toch zeen, de Zittesje taalkundige Dols guftj in zien 
verhanjeling euver de Limburgse dialecte aan det veur de vraemdje oetgank 
‘-taere’ of ‘-teere’, dae mit wèrkwäörd ’n saort van allewiels deilwaordj vörmtj, 
nog altied gèn aafdoondje verklaoring is gevónje.9

De ieëste verhanjeling euver ’t deilwaord die ich kós vinje sjtuit in ’t derdje deil 
van ’t Archief voor Nederlandsche Taalkunde (1852-1853). Dao is de ‘Proeve 
over het taal-eigen der stad Maastricht’ van Franquinet te vinje.10 In paragraaf 22 
sjtuit de volgendje teks:

Het bedrijvend, of zoo gezegd tegenwoordig deelwoord, heeft in den 
Maastrichtschen tongval eenen bijzonderen vorm, welke, zoo als ik meen, in 
geen ander dialekt van Duitschen oorsprong bestaat. Het wordt gevormd door 
achter den infinitief, den uitgang teren te voegen. Spelend, rookend, drinkend, 
loopend, enz., worden aldus speulenteren, roukenteren, drinkenteren, loupenteren, 
enz. Bij werkwoorden, die geene toonlooze eindsylbe hebben, als goon (gaan), 
stoon (staan), enz., wordt het deelwoord van den 1sten pers. enkelv. tegenw. tijd, 
met tusschengevoegde en gevormd; gaonenteren, staonenteren, enz. Dit bedrijvend 
deelwoord wordt echter nooit als bijv. nw. gebruikt.
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53’n Gooj kwart ieëw later wurtj dit bedrievendj deilwaord door Franquinet 
hieël get oetveuriger besjreve in ’t toen net nuuj waekblaad ‘de Maasgouw’.11 ’t 
Relevante gedeilte van dees publicatie is, same mit de kop van ’t nuuj blaad en 
de titel van ’t artikel, aafgebeeldj in aafbeelding 4.

Aafbeelding 4:

’n fragment van ’t artikel van 

Franquinet oet de Maasgouw 

van 10 april 1879.11



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

54 Twieë weke later versjeen d’r al ’n ieëste reactie, de sjriever blieftj ónbekindj, 
de redacteur goof ’m de vrieheid zien commentaar anoniem te publicere ónger 
de naam XYZ oet Zitterd.12 Wo ’t inne biedrage van Franquinet nog geit euver 
‘het deelwoord in den Maastrichtsen tongval’, belaoftj de titel vanne reactie: 
‘Het Limburgsch deelwoord op -eere of -ère’ ’n interessante discussie. Waat aevel 
allerieës opvèltj is wie belaefdj de breefsjriever begintj en wie hae aafguftj op ’t 
‘Hollandsch’ en ’t ‘Fransch’:

  Mijnheer de Redacteur!
  Met innig welgevallen heb ik in de Maasgouw van 10 April n. 15 het wel 

doordacht opstel over het deelwoord in den Maastrichtschen tongval gelezen; 
hoogstens welkom was mij dat artikel, vooreerst omdat het van het groote 
onderwerp der tongvalkunde een onderdeeltje behandelde, hetgeen altijd 
mijne bijzondere opmerking getrokken heeft, en ten anderen omdat ik zag 
dat men in uw Weekblad nog een lans durfde breken voor het behoud van 
ons krachtig Limburgsch taaleigen tegen de allengsche voortwoekering van 
het nuffige Hollandsch en van het verwaande Fransch. In weerwil echter der 
keurigheid van uw artikel, Mijnheer, heb ik nogthans naar mijn bescheiden 
oordeel gemeend een paar puntjes te moeten aanstippen, waarbij zich niet 
ieder Limburger onvoorwaardelijk zou willen nederleggen.

De belaefdjheid is dudelik van korte doer. In neet mis te versjtaon wäörd luuëtj 
anonymus wete det Mestreech neet ’t alleinrech haet op de oetgang -eere of -ère.

  Geheel onverdiend wordt aan Maastricht het alleenig bezit des uitgangs 
eere toegekend. Die uitgang mag vrij limburgsch genoemd worden. Van al 
de zuidelijke steden, vlekken en dorpen van Limburg, te beginnen van af 
Susteren (of men zich nog hooger zou durven wagen, weet ik niet), geloof ik 
niet dat er één is, waar hij niet veelvuldig gebruikt wordt. Te Susteren, Sittard, 
Beek, in de mij bekende dorpen van den rechten Maasoever, vooral echter in 
de meest duitsch sprekende dorpen Heerlen, Kerkrade, Vaals, enz., weten niet 
enkel de veteranen der volkstaal, maar ook ieder kind langs de straat wat het 
schpeulentère, loupentère, schlaopentère, enz., beteekent.

Det de sjriever taalkundig neet de ieëste de bèste is, luuëtj ’t vervolg vanne breef 
zeen. ’t Fenomeen haet ’m dudelik al lang bezig gehaoje:

  Op de herkomst of mogelijke afleiding van dien vreemdsoortigen uitgang 
heb ik mij menigmaal het stompe brein gespitst, en ik geloof ook tot een 
alleszins zeker resultaat gekomen te zijn. Naar mijn oordeel moet ons eere of 
ère afgeleid worden van het duitsche bijwoord her; en dit om de volgende 
redenen:

1.  Wegens de totale gelijkheid van gebruik en beteekenis in de twee talen. Het 
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55duitsche gehend her, spielend her, is én in vorm én in beteekenis geheel gelijk 
aan ons gaonentère (aan de kanten van Sittard gaondentère), schpelentère, enz.

2.  Wegens de opvallende gelijkheid van klank. Hier zij opgemerkt dat alleen het 
Maastrichts dialekt den klank eere gebruikt, terwijl al de overige tongvallen ère 
zeggend de è klank is overigens in het Maastrichtst vrij uitheemsch en wordt 
altijd in é of ee verwisseld; zoo zegt de Maastrichtenaar voor het persoonlijk 
voornaamwoord hij: heer, klaarblijkelijk afstammend van het duitsche èr, enz., 
enz. Bovenal dunkt mij dat men het niet mag over het hoofd zien dat nooit 
of nergens in geheel Limburg de gewaande uitgang eerend gehoord is, nooit 
of nergens heb ik hooren zeggen: loupenteerend of -èrend, maar altijd loupen-
teere of -ère, ook al staat het op het einde van een zin, of al wordt het gevolgd 
van een woord met een klinker of h beginnend.

3.  De letterlijkheid der hollandsche vertaling is ook in het oog vallend. Het 
duitsche bijwoord her drukt oorspronkelijk eene beweging, een van plaats 
veranderen uit; die vorm is ook bewaard in het hollandsch. De Hollander 
zegt: gaande weg, speelend weg, de Duitscher gehend her, spielend her, de 
Limburger gaonent-ère, schpeelent-ère, enz. Dat het duitsche her door ons met 
eene e verlengd is geworden, mag met het oog op het slepende en eenigzins 
zangerige onzer volkstaal niet verwonderen; het tegenovergestelde zou zelfs 
tegen de euphonie zijn.

Dudelik ónger de indrök reageertj Franquinet in zien naosjrif:

Het is ons aangenaam bovenstaande aanmerkingen, die van grondige kennis 
onzer dialekten getuigen, te hebben uitgelokt. Wij koesteren de hoop dat de 
schrijver wiens meening wij, tot nader onderzoek, niet ongenegen zijn te 
deelen, de lezers van de Maasgouw op meerdere vruchten zijner taalkundige 
of andere studiën moge vergasten.

’n Paar waeke later is Martin Jansen oet Zitterd ’t dudelik mit XYZ ins euver ’t 
versjreidingsgebied vanne oetgank -eerend of -erend:13

Den vorm van het bedrijvend deelwoord met den uitgang eerend (of erend, 
langs de tegenwoordige Pruissische grens) ontmoet men in die plaatsen der 
huidige Provincie Limburg, welke gelegen zijn ten zuiden van het voormalig 
ambt Montfort.

Neet väöl wiejer aevel kriegtj ouch XYZ d’r van langs:

Met den heer XYZ (in n° 17) wil ik voor het oogenblik niet twisten over de 
herkomst van onzen vorm, eerend (ère) of zooals hij hem spelt erend (eere), maar 
ik kan de opmerking niet onderdrukken, dat het beweren van den heer XYZ 
onjuist is, dat nooit of nergens in geheel Limburg de gewaande uitgang EEREND 
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56 gehoord is. De nd wordt soms wel ingeslokt of welluidendheidshalve weggelaten, 
maar men vindt ze dadelijk terug bij de verbuiging van het deelwoord. Een 
Sittardenaar zal in de aangehaalde voorbeelden nooit zeggen: schrieventère of 
wanjelentère’, maar altoos térende.

Ouch guftj Jansen get veurbeelde det de versjillendje vörm häör waerd höbbe 
veur ’t óngersjeid in beteikenis:

Een regel daarvoor is mij niet bekend, maar waar de verschillende uitgangen 
worden aangetroffen, geven zij aan het deelwoord eene verschillende betee-
kenis. Eenige voorbeelden, ontleend aan het Sittardsch taaleigen, zullen dit 
duidelijk maken.
Hé schprouk staonde - hij sprak staande. 
Hé drunk stoanentèrende - hij dronk staande, zonder zich veel tijd te gunnen.
Ich vunj höm schrievend - ik vond hem bezig met schrijven. 
Hä vertélde mich dat schrieventèrende - hij vertelde mij dat, terwijl hij bleef 
doorschrijven. 
Hä koum wanjelende - hij kwam al wandelende. 
Wanjelentèrende roukde hä en cigaar - Onder het wandelen rookte hij eene cigaar.

Veur waat ’t lèste betruftj, is ’t interessant ’t Zittesj waordebook van Schelberg 
oet 1979 te citere.8 Oppe kop aaf hóngerd jaor later zeen ’t ‘staonentèrende’, ’t 
‘schrieventèrende’ en ’t ‘wanjelentèrende’ in Zitterd bliekbaar in rouk opgegange:

De vorming van het tegenwoordig deelwoord geschiedt in het Nederlands 
door achter de infinitief -d te plaatsen. In het Sittards echter door achtervoe-
ging van:
a. -t  b.v. brulle - brullent, rouke - roukent, vlouke, vloukent;
b. -dentaere  bij de eenlettergrepige werkwoorden:
  gaon - gaondentaere, sjlaon - sjlaondentaere, sjtaon - sjtaondentaere;
  -ntaere  bij de meerlettergrepige werkwoorden:
  brulle - brullentaere, grauele - grauelentaere, vlouke - vloukentaere;
c. de uitgang -tich  bij b.v. bäöke - bäöketig, raoze - raozetig enz.

Ouch in ’t Mestreechs is gaondjeweg ’t eint en anger verangerdj. Wo Franquinet 
’t nog haet euver beveurbeeldj ‘drêiendeerend’, ‘slaopendeerend’ of ‘druimen-
deerend’ en wo hae aanguftj det de ‘sluit-nd’ inne sjnelheid van ’n gesjprek dök 
verwaarloeasj wurtj11, is Aarts in 200114 gans dudelik es hae sjrieft:

’t Tegenwoordig deilwoord weurt gevörmp door d’n oetgank -entere aon de 
stam touw te veuge. Veurbeelde:
Zingentere trokke v’r door de straote.
Krietentere woort ’t keend nao baove gedrage.
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57Es ich aevel trögkes gaon nao aoj Mestreechse gesjrifte, kóm ich die ‘inj-nd’ neet 
taege. Zoea wie in ein vanne bekindjste gedichte, ‘de Percessie van Scherpen-
heuvel’ van Theodoor Weustenraad oet 193115 (aafbeelding 5), wo zich in inne 
ieëste sjtrofe luuëtj laeze:

Daau heub der aaug te geistelikken
Van Scherpenheuvel en van Diest!
Huurt wie dat z’us al zingenteeren
Verwellekommen op hun fiest!

Aafbeelding 5: ’t Door Weustenraad handjgesjreve gedeilte van sjtrofe 1 oet de Percessie van Scherpenheuvel.15

Ouch Franquinet zunjigtj taege zien eige regelkes en kin, zeker in dichvorm, ’t 
weglaote vanne inj-nd neet verklaore door verwaarloeazing inne sjnelheid van ’n 
gesjprek. ’n Fragment oet ’t gedich ‘de kèrmis’ oet september 1870:16

Dao zal us niks mie euverblieve
Es kèrmeszóndegs, nao de mès
De sjötterij zien t’ exercere
Al hinkentere op hun bès

En ómdet ’t zoea sjoean is, nog ’n fragment oet ’t gedich ‘aovend’ det ich neet 
höb weite te datere:17

En in deen haven duustre
Is ’t veugelkje det sjrippentere deit
Zen dankgelispel ier ’t slaope geit

Genóg Mestreechs, ouch inne literatuur van anger plaatse zeen genóg juweeltjes 
te vinje. Zeumerentaere koom ich d’r hieël get taege. Ich zal de selectie mer ’n 
bloomlaezing numme. Wie al gesjreve, ich kóm den waal oet Lin mer höb ’ne 
bezónjere bandj mit Mergraote. Taege ’t decor van ’ne groeate boerehaof, sjreef 
Pierre Heynen (Pierre van Welsde) ‘de Hane van Job’ in ’t Mergraoter dialec.18 
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58 Oet det book get citate:

u  De aende zitten op de koel. Sjlaopentaere drieve ze get roond op ’t water.
  Aende zitte zooë gaer op ’t water. Dat is dat me neet kan zieë det ze zooën
  alieëwige platveut höbbe.
u  De aw kloek sjuddelt d’r grieze kop en klagentaere geet ze wieër: Kokkel
  heij noeëts haan motte weere.
u  De Keu vreeëte mit vief moele,
  Ze trampele mit veer poeëte
  Weijentaere d’r waas weg in koele
  Vol prats en maoje, klein en groeëte.

In 1886 sjreef Louis Roebroek, hoofóngerwiezer in Baek, ein vanne aodste 
grammatica’s van ’n Limburgs dialec. De teks wórt in 1980 oetgegaeve door de 
Heemkundevereniging Beek in ’t derdje deil vanne serie ‘Wat Baek ós bud’.19 In 
det document waere ’n paar sjoean Limburgse gerundia gegaeve:

u  Shterventaere vroog er nog verguffenis
u	 Goanentaere zŏng er ’t shoinste leetje
u	 Shprœngentaere koam er nao hoes
u  Hae is shloapentaere opgeshtange
u  Fluitentaere ging er euver de shtraot

Ouch op ’t Belsj zeen sjoean veurbeeldje te euver. Oppe websjtek ‘vlaamswoor-
denboek.be’ kinne besjrievinge van Vlaamse wäörd en oetdrökkinge neet allein 
gevónje mer ouch aangemeldj waere. Nuuj biedrage waere gerubriceerdj per 
provincie en regio. Inne regio Haspengouw, ’t zujelikste sjtökske van Belsj-
Limburg koom ich de volgendje gerundia taege:

u	 Grinsenterre goenk ze thérres
u Stonnenterre èète
u Fleetenterre begoster on de lèste stravel te graove
u Het kènd trok langenlèste joenkenterre boëvenop noë z’n kaomer tau.

In Mezeik kriege einlettergrepige wèrkwäörd de oetgank -jentaere, dao stoeën ze 
stechelentaere aan d’n toog, kwoeëm het maesje buuëkentaere van de bal trök en 
wieërt ’t gaonjentaere dónkel.20

In ‘de judde van Boorsem’ luuëtj Mathieu Opdenacker zeen det gerundia ouch 
in Maasmechelen nog volop gebroektj waere.21 Interessant det in dit verhaol 
zoeawaal ‘lachentèère’ es ouch ‘lachendentèère’ gebroektj waere:
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59u Veur waat dan? vròòg den hònd hun blaffendentèère.
u ’n Hiël tuurke later zaog er e sjaars minsjke wagkelentèère den drej um 

kome.
u E sjökgelde m`t z’ne kop en e zag röpsjentèère: ... dat ès geine zuuvere 

koffi-j!
u Hel op, veur het neet te vergete, zag er gaondentèère den hiëlen tied: vief 

kilo mèèl, vief kilo mèèl...
u E kraop èn z’n awd kòòvel, en e leep beukentèère(n) op de sjelleme(n) aaf.
u De boer haolde lachentèère ze mets oet z’n maal.
u Ma de jòngste zag lachendentèère teenge z’ne vader: “.....”

Óm ’t aaf te lieëre nog get sjoeane die ich zeumerentaere taegekoom:

Gechtentaere, nirgelentaere, taffelentaere, sjtrónsentaere, sjöddelentaere, zejjen-
taere, femelentaere, sjeigelentaere, twiefelentaere, grómmelentaere, klauwen-
taere, roebelentaere, piesentaere, kumentaere, lieğğentaere, houwentaere, fluiten-
taere, sjlörpentaere, toepentaere, millimaeterentaere, verrannewerentaere, zich 
versjpraekentaere, paersjkeutelentaere.

Grootaers haet ’t in ‘Het verspreidingsgebied van het Limburgs gerundium’ terech 
euver ’n ‘Limburgs gerundium’.1 ’t Limburgs gerundium, de vaan die de lajing 
dèktj. Bakkes mèrktj op det de Limburgse gerundia in 2004 nog mer weinig 
veurkómme.22 In 2007 sjrieftj Draye det dit karakteristiek Limburgs kinmerk de 
waeg opgeit van väöl anger taalversjiensele mit ’n beperkt bereik en det ’t euver 
’n aantal jaor euveral door ’n constructie oet de sjtandaardtaal zal zeen vervange.6 
Die observatie is euveriges neet nuuj, al in 1913 maaktj Breuls zich zörg euver 
’t feit det neet alle Mestreechtenieëre ’t fenomeen consequent gebroeke of wie 
hae ’t zaet, sjtreng doorveure. In de ieëste van ’n serie publicaties wo-in hae ’t 
Mestreechs dialec ónger ’t vergroeatglaas ligktj23, sjrieftj d’r:

Men begrijpt, dat ik, te midden der verschillende dialectgrillen, slechts een 
greep heb gedaan. Voldoende is daaruit gebleken, dat voor het Maastrichtsch 
dialect naar vaste regels niet moet gezocht worden. Alleen bij het vormen van 
het tegenwoordig deelwoord kan als algemeene regel worden aangenomen, 
dat dit geschiedt door aan het werkwoord in de onbepaalde wijs den uitgang 
eere te voegen en deze twee partijen door eene euphonische n tot elkaar te 
brengen, b.v. zinge, zingenteere, loupe, loupenteere, praote, praotenteere, kaanjele, 
kaanjelenteere. Deze regel wordt evenwel niet door alle Maastrichtenaren streng 
doorgevoerd, want nu en dan hoort men kuimende, brommende gebruiken. Waar 
het zaak is de voortduring der werking krachtiger aan te duiden, komt mij 
de vorming met eere verkieslijk voor, b.v. er gong preutelenteere den trap op.

Tieën jaor nao de bemèrking van Bakkes22 zal ’t d’r neet allemaol neet väöl baeter 
op gewaore zeen. Gaondentaere verdwiene unieke elemente oet ’t Limburgs. 
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60 De aaftakeling geit sjnel. Doeadzunj, idders kieër es ich weer ’ns ’n Limburgs 
gerundium huuër, sjpitse mich de oeare. Idders kieër es ich d’r weer ’ns örges eint 
zeen sjtaon, funkele mich de uig. Ich kin d’r idders kieër opnuuj weer van genete. 
Ich waer vanzelaevesdaag neet meug van veur de god-wètj-wieväölste keer weer 
oet te moge lègke waat ‘druimentaere’ noe eigelik beteikentj. En ofsjoean ich 
neet oet ’t versjpreidingsgebied van Grootaers1 gebäörtig bön, zal ’t aan mich 
neet ligke es ’t Limburgs gerundium oeats ónverhuiptj móch verdwiene. Ich 
haop aevel det ’t nog jaore gebroektj zal blieve waere.

Deo volentaere.
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61Note  

u  Alle letterlik aangehaoldje tekste zeen euvergenómme inne sjpelling wie ich ze
  aangetróffe höb.
u	 Plaatsname in ’t Limburgs zeen gesjreve es wie ze vermeldj sjtaon inne plaats-
  namelies van Veldeke Limburg.24
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63‘Ich bloodje’ eN NIeT 
‘Ich bloojdje’: j-VeRLIeS 
IN LIMBURGSe DIaLeCTeN

Pierre Bakkes

In het Montforts komt een verschijnsel voor dat ik 
vroeger wel heb opgemerkt, maar ik besefte toen niet dat 
het bijzonder was en ook niet dat er geen beschrijving 
van bestond. Het is dat de -j- en de -w- op sommige 
plaatsen in het morfologische systeem van het Limburgs 
verdwijnen. ‘J- en w-deletie’ heet dat in vaktermen.
Pas door een spellingvraag van Bart Backus, een uit 
Helden afkomstige neerlandicus en schrijver (samen 
met ‘echte’ Heitser) aan het woordenboek van het 
dialect van Heythuysen, werd me duidelijk dat de 
bedoelde verschijnselen in een veel groter gebied dan 
alleen Montfort en Echt (dat had ik al eerder ontdekt) 
voorkomen. Backus merkte de ‘verdwenen’ -j- op als 
kenmerk van het ‘Heitsers’.
Dit artikel is een begin van onderzoek van een 
verschijnsel dat waarschijnlijk geleidelijk aan verdwijnt 
uit het Limburgs. Een volledig onderzoek vraagt vooral 
onderzoek van meer mogelijke gevallen van j-verlies.
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64 Is er ook ander verlies dan alleen maar dat van de -j- 
in Limburgse dialecten?

De -j- en de -w-
In de taalkunde worden de j- en de w- vaak met elkaar in verband gebracht. Ze 
worden ‘halfvocalen’ genoemd. Men beschouwt ze als halve klinkers en tegelij-
kertijd halve medeklinkers. Als er verschijnselen worden besproken van de -j- 
ligt het voor de hand dat men ook nagaat hoe het met de -w- zit. Hier gebeurt 
dat niet, alhoewel ook de -w- vaker verdwijnt in het taalkundig systeem van het 
Limburgs. Dat niet onderzoeken van de -w- is om twee redenen:
1.  de spelling van de -w- die we kennen uit het Nederlands heeft in de gevallen 

die wij op het oog hebben (werkwoordsstammen in het Limburgs op lange 
klinker of tweeklank gevolgd door -w-; b.v. vertroewe, trouwe) erg veel invloed 
gehad op de spelling en de vermeende goede uitspraak van het Limburgs;

2.  het gebied van de verdwijnende -w- is waarschijnlijk veel omvattender dan 
dat van de verdwijnende -j-.

In een volgend artikel willen wij op die verdwijnende -w- terugkomen.

Ander en medeklinkerverlies
In het Limburgs is er meer verlies van bepaalde medeklinkers.
In het Montforts verdwijnt de -r- in woorden als dós, wós, koosj, waes, vaes (dorst, 
worst, korst, (d)wars, hiel (ouder Nederlands: ‘vers’).
De -t- valt weg in het woord ‘lieëts’ als het volgend woord met een s- begint: 
Lieës se det! (Laat dat!); Es se det lieës staon… (Als je dat laat staan…).
De -f- valt weg in het ‘jonge’ woord hèrfs (dat het oudere naojaor vervangt: 
Dergelik werk duis se-n oppen hèrs’ (Dergelijk werk doe je in de herfst).
In zinsverband vallen soms hele eindmedeklinkergroepen weg. Dat is niet typisch 
Limburgs: dat gebeurt in allerlei talen. Men noemt dat verschijnsel ‘sandhi’ of 
‘zinssandhi’.
Montforter voorbeelden:
Gah meh gaw mit!  in plaats van Gank mer gaw mit!  ‘Ga maar gauw mee!’
Stah meh stil!  in plaats van Stank mer stil!  ‘Sta maar stil!’
De -h- in deze voorbeelden geeft aan dat de voorafgaande klinker kort is; de -h- 
zelf wordt niet uitgesproken. In de spelling van het Nederlands komt dit gebruik 
van het h-teken ook voor: in de woorden ah en eh.
Het Montforts is natuurlijk niet het kerndialect van j- en w-verlies. Het is onze 
moedertaal: die kan goed als uitgangspunt van beschrijving dienen.

De plaatsen waarop de -j- in het Montforts verdwijnt
a. verdwenen -j- in werkwoordsvormen en daarvan afgeleide bijvoeglijke naamwoorden
In het Montforts verdwijnt de eind-j van de stam van sommige werkwoords-
vormen en daarvan afgeleide bijvoeglijke naamwoorden. In dat dialect wordt 
de verledentijdsuitgang en de -d op het einde van voltooide deelwoorden van 
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65zwakke werkwoorden gemouilleerd: -dje en -dj. De -j- die die mouillering 
aangeeft, verdwijnt niet. 
Een aantal werkwoorden met -j op het einde van de stam (‘de ik-vorm’) zijn: 
bae~je, be\je, bi\jje, bleu\je, blo\je, blu\jje, gae~je1, greuje, gru\jje, hui\e, knae~je, knoea\
je, kre\jje, kroe~je2, la~je, lie\je, loe~je, me\je3, me\jje, meu\je, mie\je, mi\jje, mu\jje, ne\jje, 
nuueje, pa\je4, rie\je, skie\je, snie\je, strui\e, trae~je, va~je, vrie\je, we\jje, wie\je5, ze\jje, zie\
je6.
Het teken ~ geeft aan dat de lettergreep sleeptoon heeft; het teken \ geeft aan dat 
de lettergreep stoottoon heeft.
Uit alle voorbeelden hier beneden blijkt dat sleeptoon en stoottoon geen invloed 
hebben op j-verlies. In oudere publicaties (b.v. bij Kats in zijn woordenboek van 
het Roermonds) wordt het teken : – de dubbele punt – vaker gebruikt voor 
het aangeven van stoottoon; als bij Kats dat teken ontbreekt, is er sleeptoon 
óf er is een lettergreep met een korte klinker gevolgd door een stemloze 
medeklinker(groep).
De taalkundige historie van het j-verlies wordt in dit artikel niet uitgezocht: het 
gaat om de hedendaagse taalwerkelijkheid en de verbreiding daarvan.
Hier volgen de verschillende gevallen van j-verlies in werkwoordsvormen. 
De vormen met j-verlies zijn vetgedrukt.

 zwakke werkwoorden met in de stam lange klinker gevolgd door -j. 
 voorbeeld: blo\je (bloeden)
 o.t.t.: o.v.t.: volt. deelw.: volt. deelw. als bn:
 ich bloo\j ich bloo\dje gebloo\dj met mann. zn: dae~ oe~tgebloo\-
    dje(n) doe\m
 doe bloo\ts doe bloo\djes  met vrwl. zn: die\ oe~tgebloodje 
    wó\nj
 hae bloo\tj hae bloo\dje  met onz. zn: det oe~tgebloo\dj 
    wu\ndje
 veer blo\je veer bloo\dje  met meerv. zn: die\ oe~tgebloo\-
    dje wó\nje
 geer bloo\tj geer bloo\dje  
 zie blo\je zie bloo\dje  

De -j- wordt bij zwakke werkwoorden met lange klinker niet gerealiseerd in de 
vetgedrukte gevallen:
1.  in de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.): in de 2e, 3e persoon enkelvoud en 

de 2e persoon meervoud;
2.  in de hele onvoltooid verleden tijd (o.v.t.);
3.  in het voltooid deelwoord (v.d.);
4.  in het voltooid deelwoord dat gebruikt is als bijvoeglijk naamwoord, 
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66 onafhankelijk van het woordgeslacht van de woordgroepkern, het zelfstandig 
naamwoord in de woordgroep.
Deze verschijnselen gelden niet alleen voor het grondwoord ‘blo\je’. Ook 
samengestelde werkwoorden (b.v. oe~tblo\je, lae\gblo\je, doo~rblo\je) gaan 
hetzelfde als hun grondwoord. Ook geldt dat voor samengestelde bijvoeg-
lijke naamwoorden van voltooide deelwoorden: oe~tgebloo\dj, lae\ggebloo\dj, 
doo~rgebloo\dj.

Van het voltooid deelwoord dat gebruikt is als bijvoeglijk naamwoord ‘gebloo\dj’ 
zijn geen vaak voorkomende woordgroepen te vinden. Vandaar dat hierboven 
vormen van het werkwoord ‘oe~tblo\je’ als voorbeeld dienen.
Als blo\je gaan ook bae~je, bleu\je, gae~je, greuje, hui\e, knae~je, kroe~je, loe~je, me\je, 
meu\je, mie\je, pa\je, skie\je, strui\e, va\je, vrie\je, wie\je, zie\je.

De -j- wordt bij zwakke werkwoorden met tweeklank niet gerealiseerd in de 
vetgedrukte gevallen:

1. in de o.t.t.: in de 2e, 3e persoon enkelvoud en de 2e persoon meervoud;
2. in de hele o.v.t.;
3. in het voltooid deelwoord;
4. in het voltooid deelwoord dat gebruikt is als bijvoeglijk naamwoord, 
  onafhankelijk van het woordgeslacht.

Op dezelfde manier voor wat betreft j-verlies gaan ook de zwakke werkwoorden 
loea\je, nuue\je en roea\je (= het rood worden – rijp worden – van bepaalde 
appelsoorten).

 zwakke werkwoorden met in de stam een tweeklank gevolgd door -j. 
 voorbeeld: verknoea\je (verknoeien)
 o.t.t.: o.v.t.: volt. deelw.: volt. deelw. als bn:
 ich verknoea\j ich verknoea\dje verknoea\dj met mann. zn: dae~ 
    verknoea\dje(n) tie~d
 doe verknoea\ts doe  met vrwl. zn: die\ 
  verknoea\djes  verknoea\dje oe\r
 hae verknoea\tj hae verknoea\dje  met onz. zn: det 
    verknoea\dj ge~ldj
 veer verknoea\je veer verknoea\dje  met meerv. zn: die\
    verknoea\dje di\nger
 geer verknoea\tj geer verknoea\dje  
 zie verknoea\je zie verknoea\dje  
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De -j- wordt bij sterke werkwoorden met lange klinker niet gerealiseerd in de 
vetgedrukte gevallen:
1. in de o.t.t.: in de 2e, 3e persoon enkelvoud en de 2e persoon meervoud;
2. in de o.v.t. 2e persoon enkelvoud en 2e persoon meervoud.

 sterke werkwoorden met in de stam lange klinker gevolgd door -j. 
 voorbeeld: traeje (= stappen, trappen; ’getraoje zeen’ = ‘lichtelijk beledigd
 /geïrriteerd zijn’)
 o.t.t.: o.v.t.: volt. deelw.: volt. deelw. als bn:
 ich trae\j Ich troo\j getrao~je met mann. zn: dae getrao~je mie\ns
 doe truue\ts doe troo\ts  met vrwl. zn: die getrao~je vrou\w
 hae truue\tj hae troo\j  met onz. zn: det getrao~je ki~ndj
 veer trae~je veer tro~je  met meerv. zn: die getrao~je mie\nse
 geer trae\tj geer troo\tj  
 zie trae~je zie tro~je  

De -j- wordt op alle plaatsen wél gerealiseerd. 
Op dezelfde manier blijft die -j- gehandhaafd in de volgende werkwoords-
vormen met stam op korte klinker gevolgd door -j-: blu\jje, gru\jje, kre\jje, mu\jje, 
ne\jje, (ver)mi\jje7, ze\jje.

Deze werkwoorden met korte klinker gevolgd door -j- in de stam hebben geen j-verlies.

b. bij verkleinwoorden van enkelvoudige zelfstandige naamwoorden die eindigen op lange 
klinker of tweeklank gevolgd door -j
J-uitval komt ook voor in de verkleinwoorden van zelfstandige naamwoorden 
met lange klinker of tweeklank die in de stam gevolgd wordt door een j. Er zijn 
maar weinig voorbeelden van.

 zwakke werkwoorden met in de stam korte klinker gevolgd door -j. 
 voorbeeld: me\jje (maaien)
 o.t.t.: o.v.t.: volt. deelw.: volt. deelw. als bn:
 ich me\j ich me\jdje geme\jdj met mann. zn: dae~ geme\jdje gae~s
 doe me\jts doe me\jdjes  met vrwl. zn: die\ geme\jdje baa\n
 hae me\jtj hae me\jdje  met onz. zn: det geme\jdj kao~re
 veer me\jje veer me\jdje  met meerv. zn: die\ geme\jdje stökker
 geer me\jtj geer me\jdje  
 zie me\jje zie me\jdje  
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Deze verkleinwoorden hebben j-verlies.

In welke Limburgse dialecten verdwijnt die -j?

In dit deel gaan we na waar de j- verdwijnt in de morfologie. Dat gebeurt telkens 
aan de hand van dezelfde trefwoorden. Die zouden natuurlijk door andere 
vervangen kunnen worden. 
Na het nummer van het trefwoord 

- volgt het trefwoord in het Montforts,
- dan de plaats waar dat trefwoord in het besproken woordenboek te vinden is,
- dan de uit het woordenboek aangehaalde vormen, met de conclusie over
  dat geval.

De woordenboeken bieden globale onderzoekshulp. Het volgende deel moet 
gezien worden als een eerste verkenning. Op welke andere plaatsen er ook 
j-verlies is, zou nauwkeurig onderzocht moeten worden. Natuurlijk kan en moet 
een volgend onderzoek met meer en met andere onderzoekswoorden uitgevoerd 
worden.

Het woordenboek van het Montforts (2007)
01. bloje: blz. 83, kolom 2: ‘bloje ww. zw. [blo\je] … ’ Hier geen gegevens over 

j-verlies.
02. knoeaje: blz. 197, kolom 1: ‘knoeaje ww. zw. [knoea\je] … ’ Hier geen 

gegevens over j-verlies.
03. traeje: blz. 363, kolom 1: ‘traeje ww. st. IV [trae~je – troo\j – tro~je – getrao~je] 

… ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
04. mejje: blz. 237, kolom 2: ‘mejje ww. zw. [me\jje] … ’ Hier geen gegevens 

over j-verlies.
05. flaaj: blz. 122, kolom 1: ‘flaaj zn. v. [flaa\j – fla~je – flae\tje] … ’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 198, kolom 2: ‘koeaj zn. v. [koea\j – koea\je > koea~je – kuue\tje] 

… ’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 215, kolom 2: ‘laaj zn. v. [laa\j – la~je – lae\tje] … ’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 270, kolom 2: ‘ooj zn. v. [oo\j – o\je – eu\tje] … ’ Er is j-verlies.
09. Truuj: blz. 366, kolom 2: ‘Truuj zn. v. eigenn. vrouwenn. [Truu\j – Tru\je – 

Tru\ke] … ’ Er is j-verlies.

 zst. naamw. ev. zst. naamw. mv. zst. naamw. verkleinw.
 flaa\j fla\je flae\tje
 koea\j koea~je kuue\tje
 laa\j la~je lae\tje
 oo\j o~je eu\tje
 Truu\j Tru\je Tru\ke
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69Samenvatting voor het Montforts:
In het woordenboek staat geen taalkundige informatie over j-verlies in 
werkwoordsvormen en vormen die hieruit gemaakt worden. In de disser-
tatie van Bakkes over het Montforts (1996) ontbreekt die informatie ook. Het 
bovenstaande schema onder punt 3 geeft de toestand in het Montforts van de 
auteur van dit artikel en de twee genoemde publicaties: hij is geboren in 1941. Er 
is geen onderzoek gedaan naar veranderingen bij jongere sprekers.

Het woordenboek van het Echts, z.j. (1989)
01. bloje: Dit woord is niet opgenomen of er is een equivalent voor.
02. knoeaje: blz. 68, kolom 1: ‘knwaoje: … Waat knwaotste dao aan de pòmpe-

stein?’ Er is j-verlies.
03. traeje: blz. 120, kolom 2: ‘traeje: … Doe treuts, hae treutj; trooj, getraoje.’ 
  Er is j-verlies.
04. mejje: Dit woord is niet opgenomen of er is een equivalent voor.
05. flaaj: blz. 43, kolom 2: ‘flaaj: … flaje; flaetje.’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 73, kolom 2: ‘kwaoj; …’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 74, kolom 1: ‘laaj: … mv. laje, lajer, dim. laedje.’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 122, kolom 2: ‘un: … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
09. Truuj: blz. 121, kolom 1: ‘Truuj: … Truke kóm èns hiej.’ Er is j-verlies.
Samenvatting voor het Echts: 
Er is j-verlies op dezelfde plaatsen in het systeem als in het Montforts.

Het woordenboek van het Susterens (2000)
01. bloje: blz. 16, kolom 1: Hier geen gegevens over j-verlies.
02. knoeaje: blz. 45, kolom 1: Er is j-verlies.
03. traeje: blz. 82, kolom 1: ‘traeje treujt, trooj, getraoje…’ Geen j-verlies!
04. mejje: blz. 53, kolom 2: ‘meie / mejje.’
05. flaaj: blz. 87, kolom 2: ‘vlaaj vlaaje, vlaetje …’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 45, kolom 1: ‘koaj koaje, keuëtje …’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 49, kolom 1: laaj laaje, laedje …’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 83, kolom 1: un …’ Hier geen gegevens over j-verlies.
09. Truuj: Dit woord is niet opgenomen.
Samenvatting voor het Susterens: 
Er is j-verlies bij de werkwoorden, hoewel ‘knoaje’ en ‘traeje’ onderling anders 
zijn: het eerste mét, het tweede zonder j-verlies. De verkleinwoorden hebben 
j-verlies.

Het woordenboek van het Nieuwstadts (2014)
01. bloje: dit woord is niet opgenomen.
02. knoeaje: blz. 58, kolom 2: ‘knojele knojelde, haet of is geknojeld: … ’ Geen 

j-verlies.
03. traeje: blz. 106, kolom 2: trae(je) trao, haet getrao: … ’ Geen j-verlies.
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70 04. mejje: blz. 69, kolom 2: ‘meje meejde, haet gemeejd: … ’ Geen j-verlies.
05. flaaj: blz. 113, kolom 1: ‘vla (mv vla’s vkw vlaeke): … ’ Geen j-verlies.
06. koeaj: blz. 60, kolom 1: ‘kooj (mv koje vkw keujke): … ’ Geen j-verlies.
07. laaj: blz. 64, kolom 1: ‘laaj (mv laje vkw laeke): … ’ Wel j-verlies.
08. ooj: blz. 107, kolom 2: ‘un (mv unne vkw unke): … ’ Niet van toepassing.
09. Truuj: is niet opgenomen.
Samenvatting voor het Nieuwstadts:
Alleen in ‘laeke’ is hier j-verlies. Vergeleken met de noordelijker dialecten is de 
verkleiningsuitgang -ke in ‘laeke’; in de noordelijker dialecten is de verklei-
ningsuitgang -tje: waarschijnlijk een restant van de verdwenen -d- tussen twee 
klinkers. Ook bij ‘vlaeke’ is deze uitgang aanwezig.

Het woordenboek van het Thorns (2011)
01. bloje: blz. 40, kolom 2: ‘bloje blootj, bloodje, gebloodj… ’ Er is j-verlies.
02. knoeaje: blz. 98, kolom 1: ‘knoeaje knoeatj, knoeadje, geknoeadj… ’ Er is 

j-verlies.
03. traeje: blz. 177, kolom 1: ‘traeje … du treuts, hae treutj, gae traetj…’ Er is 

j-verlies.
04. mejje: blz. 115, kolom 1: ‘mejje mejtj, mejdje, gemejdj… ’ Geen j-verlies!
05. flaaj: blz. 62, kolom 2: ‘flaaj v. flaje, flaetje… ’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 98, kolom 2: ‘koeaj v. koeaje, kuuetje…’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 105, kolom 1: ‘laaj v. laje, laetje… ’ Er is j-verlies.
08. ooj: Dit woord is niet opgenomen; er is een equivalent voor: eunj.
09. Truuj: blz. 178, kolom 2: ‘Truuj, Truke, Truus… ’ Er is j-verlies.
Samenvatting voor het Thorns:
Er is j-verlies op dezelfde plaatsen in het systeem als in het Montforts.

Het woordenboek van het Heels (2003)
01. bloje: blz. 40: ‘bloje (blootj, blootjdje, gebloodj) … ’ Er is j-verlies.
02. knoeaje: blz. 143: ‘knoeëje (knoeëtj, knoeëtdje, geknoeëdj) … ’ Er is j-verlies.
03. traeje: blz. 294: ‘traeje (traeje truëtj, troeëj, getroeëje) … ’ Er is j-verlies in truëtj.
04. mejje: blz. 178: ‘mejje (mejtj, mejdje, gemejdj) … ’ Er is j-verlies.
05. flaaj: blz. 77: ‘flaai (flaaie, flaetje) … ’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 144: ‘koeëj (koeëje, kuëtje) … ’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 161: ‘laaj (laje, laetje) … ’ Er is j-verlies.
08. ooj: Dit woord is niet opgenomen; er is een equivalent voor: eunj.
09. Truuj: blz. 296: ‘Tru, Trui, Truida … ; langs Truke … ’ Er is j-verlies.
Er is j-verlies op dezelfde plaatsen in het systeem als in het Montforts.

Het woordenboek van het Tungelroys (1985)
01. bloje: blz. 13: ‘blooje, bloodje, gebloodj … ’; blz. 37: idem. Er is j-verlies.
02. knoeaje: blz. 350: ‘knoeëje, … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
03. traeje: blz. 41, 55, 57, 68, 152, 171, 252, 303. Blz. 55: ‘traeje, trooj, getroje …’
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71  Er is hier niets over j-verlies te vinden, ook niet op de andere plaatsen.
04. mejje: woord staat niet in het register, er is zeker een equivalent.
05. flaaj: blz. 62, 69, 120. Blz. 120: ‘vlaaj v, vlèètje, vlaaje … ’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz, 97, 143. Blz. 97: ‘koeëj, kuëtje, koeëje … ’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 104: ‘laaj, v. lèètje, laaje(r) … ’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 168. Hier geen gegevens over j-verlies.
09. Truuj: Dit woord is niet opgenomen.
Samenvatting voor het Tungelroys:
Het lijkt erop dat j-verlies in werkwoorden optreedt; in verkleinwoorden van 
zelfstandige naamwoorden is het j-verlies zeker.

Het woordenboek van het Weertlands (1998)
01. bloje: blz. 47, kolom 1: ‘blooje ww (blootj, bloodje, gebloodj)… ’ Er is 

j-verlies.
02. knoeaje: blz. 184, kolom 2: ‘knoeëje ww: … ’ Hier geen gegevens over 

j-verlies.
03. traeje: blz. 360, kolom 2: ‘traeje ww (treutj/tritj/treetj/treetj, troeëj/trooj,
  getroeëje/getrooje)… ’ Er is j-verlies.
04. mejje: blz. 228, kolom 1: ‘mejje ww. …’ Hier geen gegevens over j-verlies.
05. flaaj: blz. 384, kolom 2: ‘vlaaj zn, v (vlaaje, vlaetje/vlaejke) … ’ Er is j-verlies 

in ‘vlaetje’.
06. koeaj: blz. 186, kolom 1: ‘koeëj zn, v ( koeëje, kuuetje) … ’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 207, kolom 1: ‘laaj zn, v (laaje, laetje) … ’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 259, kolom 1: ‘ oôntj (BNO) zn, v (oôndje, eûntje) … ’ Hier geen 

gegevens over j-verlies.
09. Truuj: Dit woord is niet opgenomen.
Samenvatting voor het Weertlands:
Er is j-verlies op dezelfde plaatsen in het systeem als in het Montforts.

Het woordenboek van het Heldens (2009)
01. bloje: blz. 31, kolom 2: ‘bloje (ww) blódde, geblód: …’ De voorbeeldzin erbij 

is: ‘Doe moos mer net doon of dich de naas blót: …’ Er is j-verlies.
02. knoeaje: blz. 96, kolom 1: Er treedt klinkerverkorting op (-oo-<-o-). Er is 

geen j-verlies.
03. traeje: blz. 171, kolom 1: Hier geen gegevens over j-verlies.
04. mejje: blz. 112, kolom: ‘meie (ww) meide, gemeid…’ Hier geen gegevens 

over j-verlies. 
05. flaaj: blz. 53, kolom 2: ‘flaai (zn, m) flaje, flaeke: …’ Er is j-verlies.
06. koeaj: Dit woord is niet opgenomen of er is een equivalent voor.
07. laaj: blz. 104, kolom 1: ‘laaj (zn, v), laje, laeke.’ Er is j-verlies.
08. ooj: Dit woord is niet opgenomen of er is een equivalent voor.
09. Truuj: blz 173, kolom 1: ‘Truuj (eigennaam); … Ook: Truus, Getruuj, Truujke, 

Gertroet.’ De vorm ‘Truujke’ toont: geen j-verlies!
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72 Samenvatting voor het Heldens:
Er is j-verlies is er in vormen van ‘bloje’ en in de verkleinwoorden ‘flaeke’ en 
‘laeke’. Of er systematisch j-verlies is, is hieruit niet op te maken. Bij de verklein-
woorden is er waarschijnlijk j-verlies.

Het woordenboek van het Beesels en Reuvers (2003)
01. bloje: blz. 33: ‘bloje blooide / gebloojd … ’ Er is geen j-verlies.
02. knoeaje: dit woord is niet opgenomen.
03. traeje: blz. 153: ‘traeje trooj / getraoje … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
04. mejje: dit woord is niet opgenomen.
05. flaaj: blz. 163: ‘vlaaj, de [flaaj] v. … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
06. koeaj: blz. 85: ‘koeëj, de (v.) … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
07. laaj: blz. 92: ‘laaj, de (m.) … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
08. ooj: blz. 113: ‘ooj, de (v.) … ’ Hier geen gegevens over j-verlies.
09. Truuj: blz. 154: ‘Truuj *Truke, *Truujaa, *Trui, *Tuut, … ’ Er is j-verlies.
Samenvatting voor het Beesels-Reuvers:
Er is j-verlies in ‘Truke’. Voor andere conclusies ontbreken de gegevens.

Het woordenboek van het Swalmens (2005)
01. bloje: blz. 135, kolom 2: ‘bloje … hae bloodje oet zien naas; zien naas bloodj; 

… ’ Er is j-verlies.
02. knoeaje: blz. 263, kolom 1: ‘knoje {‘knooje} {ww.zw. 3b} … ‘ Hier geen 

gegevens over j-verlies. Op blz. 32-33: ‘3. Werkwoorden met stam op 
-j’, gaat het over zwakke werkwoorden met stam op -j. In afdeling a daarvan 
staat: ‘Bij werkwoorden op -eije en -uije vervalt de j voor een medeklinker; 
bijv. ze breit, ze gruide, gesjpreid. (Zie blz. 32) In afdeling b wordt die constate-
ring van j-verlies niet meer gemaakt. Het gaat daar om zwakke werkwoorden 
die eindigen op ‘-aje, -eje, -aeje, -euje, -ieje, -oje, -oeje, -oejje, en -uje’. Uit de 
voorbeelden die daar staan, is op te maken dat ook bij deze werkwoorden 
j-verlies is. Onze conclusie: er is j-verlies.

03. traeje: zie punt 2.
04. mejje: zie punt 2.
05. flaaj: blz. 186 kolom 1: ‘flaaj {flaaj} (v.) [flaje … / flaetje …]’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 268, kolom 1: ‘kooj {koo} (v.) [koje … / keutje …]’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 280, kolom 1: ‘laaj {laaj} (v.) [laje … / laetje …]’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 346, kolom 2: ‘ooj {ooj} (v.) [oje / eutje …]’ Er is j-verlies.
09. Truuj: blz. 254, kolom 2: ‘Truuj {truuj} (eig.v.) [ -ke] …’ Hier wordt het 

verkleinwoord ‘Truujke’, zonder j-verlies aangegeven. Er is geen j-verlies.
Samenvatting voor het Swalmens:
Er is j-verlies op dezelfde plaatsen in het systeem als in het Montforts, behalve in 
het woord ‘Truujke’.
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73Het woordenboek van het Roermonds (1985)
01. bloje: blz. 36, kolom 2: ‘bloeden, blo:je, bloo:jde, gebloo:jd: … ’ Er is geen j-verlies.
02. knoeaje: blz. 138, kolom 2: ‘knoeien, kno:je, knoo:jde, geknoo:jd: … ’ Er is 

geen j-verlies.
03. traeje: blz. 294, kolom 1: ‘treden, traeje, troo:j, getraoje; ich trae:j, doe, hae 

treu:jt(s), veer, zie traeje, geert trae:jt, … ’ Er staan geen verleden-tijdsvormen 
bij. Er is geen j-verlies.

04. mejje: blz. 171, kolom 1: ‘maaien, me:jje, me:jde; … ’ Er is geen j-verlies.
05. flaaj: blz. 308, kolom 1: ‘vla, flaa:j, v., flaje, flae:tje; … ’ Er is j-verlies.
06. koeaj: blz. 143, kolom 2: koo:j, koo:j, koje, keu:tje; … ’ Er is j-verlies.
07. laaj: blz. 155, kolom 1: ‘la(de), laa:j, laje, lae:tje; … ’ Er is j-verlies.
08. ooj: blz. 297, kolom 1: ‘ui, oo:j, o:je, eu:tje; … ’ Er is j-verlies.
09. Truuj: dit woord is niet opgenomen.
Samenvatting voor het Roermonds:
In de werkwoordsvormen en de daarvan afgeleide vormen is er geen j-verlies. Bij 
de verkleinwoorden is er j-verlies.

Het woordenboek van het Posterholts (2005)
01. bloje: blz. 39, kolom 2 ‘BLOEDEN blowe {bloow, blods, blod; blodde, geblod}; 

… ’ Hier geen gegevens over j-verlies. Op dezelfde pagina in dezelfde 
kolom staat: ‘BLOEIEN bleuje {zw} ; {bleuj, blöds, blöd, geer blöd, blödde, 
geblöd}; …’ Er is j-verlies, gepaard gaand met klinkerverkorting.

02. knoeaje: blz. 119, kolom 2: KNOEIEN … knooie (doe knooits, -de, geknooid}; 
… ’ Er is geen j-verlies.

03. traeje: blz. 236, kolom 2: ‘TRAPPEN … trae {trae, traets / treets, traet / treet; 
troo /traede; getraet}; … ‘ Het hele werkwoord ‘trae’ heeft geen -j- en geen 
eind-e. De stam van de tegenwoordige tijd ‘ich trae’ heeft die ook niet. De 
stam van de sterke verleden tijd ‘ich troo’ heeft ook geen eind-j. Men kan 
niet van j-verlies spreken aangezien beide stammen geen -j hebben.

04. mejje: blz. 142, kolom 1: ‘MAAIEN mejje {mej, -ts, t; mejde; gemejd} … ’ Er 
is geen j-verlies.

05. flaaj: blz. 260, kolom 1: ‘VLA, VLAAI fla {v, flaas flaeke} … ’ Er is geen 
j-verlies: het grondwoord eindigt niet op -j.

06. koeaj: blz. 122:  ‘KOOI kooi {v, -e, keutsje / keujke} … ’ Er is j-verlies in ‘keutsje’.
07. laaj: blz. 130: ‘LA, LADE … la {v, laas, laeke}; … ’ Er is geen j-verlies: het 

grondwoord eindigt niet op -j.
08. ooj: blz. 239, kolom 1: ‘UI olik {‘olik; v, -ke, eulikske} ooi {v, -e, eutsje}; … ’ 

Er is j-verlies in ‘eutsje’.
09. Truuj: is niet opgenomen.
Samenvatting voor het Posterholts:
Het Posterholts lijkt j-verlies te hebben. In werkwoordsvormen is het moeilijk 
te constateren vanwege afwijkende vormen, vergeleken met andere Midden-
Limburgse dialecten: bloowe, trae. In knooie is er geen j-verlies.
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74 Het verkleinwoord keutsje heeft wél j-verlies; de waarschijnlijk jongere vorm 
keujke weer niet.
Het Posterholts zou verder onderzocht moeten worden. Nu is de situatie 
onduidelijk.

Conclusies

In het dialect van Heythuysen is er in beide gevallen j-verlies: dat is ons gebleken 
uit de mededelingen van Bart Backus.

In het dialect van Buggenum is die er ook in beide gevallen: dat bleek bij ondervra-
ging van onze informant Arno van der Linden (56 jaar, thans wonend in Horn).

Informant en neerlandicus Jan Cox (72 jaar, thans wonend in Nieuwstadt) 
heeft ons aangegeven dat het dialect van Maasniel voor j-verlies aansluit bij het 
Roermonds: alleen j-verlies in verkleinwoorden.
In het woordenboek van Schinveld is op blz. 15 een aanwijzing te vinden dat 
in het Schinvelds ook j-verlies optreedt. Daar wordt de vervoeging van het 
werkwoord lieeje (‘lijden’) gegeven: de 2e en 3e persoon enkelvoud o.t.t. zijn: 
‘doee liets, hae liet’. De 1e persoon enkelvoud is: ich liej. Het werkwoord met korte 
klinker gevolgd door -j lejje (‘leiden’) heeft geen j-verlies.

Het woordenboek van het Nieuwstadts laat zien dat de werkwoordsvormen 
geen j-verlies hebben. De verkleinwoorden hebben alleen maar ‘laeke’ naast het 
grondwoord ‘laaj’. Gaan we hier over de grens van wat wij verderop ‘het grote 
gebied’ noemen?
Voor het Sittards zijn er aanwijzingen te vinden in het werk van Frans Walraven 
(blz. 57: doe sjmeej-t-s en hae sjmeej-t, en blz. 64: ich laai, doe leeds, hae leedt) en in het 
Sittards woordenboek. De vormen doe leeds, hae leedt hebben misschien j-verlies, 
al is de uitleg van de auteur anders: hij ziet in de -d- de teruggekomen intervoka-
lische -d- (de -d- tussen twee klinkers in) gevolgd door de persoonsuitgangen-s 
en -t. De verkleinwoorden hebben wel j-verlies in het Sittards.
Het kleine gebied van j-verlies in beide gevallen – bij verkleinwoorden en 
werkwoordsvormen – is naar onze waarneming het gebied waarin de volgende 
plaatsen liggen: waarschijnlijk Susteren, Echt, Montfort, Thorn, waarschijnlijk 
Tungelroy, het Weertlands, Heythuysen, Buggenum, Swalmen.

In Posterholt en Sittard is j-verlies binnen werkwoordsvormen moeilijk te 
constateren vanuit het woordenboek. Voor het Schinvelds vinden wij te weinig 
gegevens. Het Nieuwstadts geeft één geval: bij de verkleinwoorden.

Opvallend is, dat j-verlies bij de verkleinwoorden van zelfstandige naamwoorden 
met lange klinker of tweeklank die eindigen op -j over een veel groter gebied 
lijkt voor te komen. Wij denken dat er twee gebieden te onderscheiden zijn in 
Nederlands- en Belgisch-Limburg:
a. het gebied met j-verlies in verkleinwoorden van zelfstandige naamwoorden: 
het grote gebied;



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

75b. het kleinere gebied in gebied 1 met j-verlies in verkleinwoorden en in 
werkwoordsvormen: het kleine gebied.

De -j- bij de zelfstandige naamwoorden hangt naar ons idee samen met een 
ontwikkeling van -d- tussen twee klinkers in, naar -j- tussen twee klinkers in. In 
de Midden-Limburgse woorden laaj, flaaj, rooj is niet alleen de -d- tussen twee 
klinkers een -j- geworden, ook de slot-e is weggegaan. De Nederlandse woorden 
lade, vlade, roede hebben de oude -d- tussen twee klinkers nog.
Het lijkt ons dat j-verlies in werkwoordsvormen verband houdt met eventuele 
mouillering in persoonsuitgangen en bij de klinkende eind-t (soms als -d gespeld) 
van het voltooid deelwoord. 
Roermondenaar Sef Passage heeft in 1953 beschreven dat het verschijnsel 
mouillering in Limburg gradueel opgebouwd is. 
De over het grootste gebied vóórkomende mouillering is die op het einde van 
zelfstandige naamwoorden. Voorbeelden:
handj en niet hand;
windj en niet wind;
blóndj en niet blónd.
In sommige gebieden binnen dat grote mouilleringsgebied, en lang niet overal, 
komt daar mouillering van sommige persoonsuitgangen van werkwoorden bij. 
Voorbeelden:
lieëtj en niet lieët (en varianten);
haoltj en niet haolt (en varianten);
pakdje en niet pakde (en varianten);
smeerdje en niet smeerde (en varianten);
gehaoldj (vd.) en niet gehaold (en varianten);
betaaldj (vd.) en niet betaald (en varianten).

Onze voorlopige stelling is, dat juist dit type mouillering het j-verlies in 
werkwoordsvormen in de hand werkt. Nader onderzoek moet de grootte van 
beide gebieden en de oorzaken van beide soorten j-verlies aantonen. 
Het kleinere gebied van j-verlies hebben wij hierboven globaal aangeduid: 
het gebied waarbinnen de volgende plaatsen liggen: waarschijnlijk Susteren, 
Echt, Montfort, Thorn, waarschijnlijk Tungelroy, het Weertlands, Heythuysen, 
Buggenum, Swalmen.
Er is nog veel onderzoek nodig.

Bibliografie

Alberts, Mia, Jan Cox, Jo Verkuijlen (2014), De Dunne van de Nuujsjtadt. 
Nieuwstadt: Heemkunde Vereniging Nieuwstadt.
Bakkes, Pierre (2007), Mofers waordebook. Montfort: Stichting Mofers Waordebook.
Bloemen, Paul (2003), De Groeëte Zeumer, Beesels-Ruivers Waordebook. Beesel: 
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal.



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

76 Feijen, A.J.H. e.a. (2000), Zösterse kal. Susteren: Vereniging van Natuurvrienden.
Hermans, Piet, Jo van den Berg, Jos Brouwer, Jan Feijen, Jos van de Wouw (1998), 
De Weertlandse dialecten, vör te laeze, te schriêve en te kalle. Weert: Veldeke kring.
Janssen, Léon (2003), Woordenboek Heels-Nederlands. Van aanspender tot zwetskam-
mezaol. Beegden: Drukkerij Limburgsche Post BV.
Kars, Henk (2005), Posters waordebook, Dialect in Limburgs grensdorp Posterholt. 
Posterholt.
Kats, J.C.P. (1985), Remunjs waordebook. Roermond: Drukkerij en uitgeverij H. 
van der Marck en zonen.
Kooijman, G.F. (Hallefers Nor) (1985), Thematisch Woordenboek van het Tungelroys. 
Amsterdam: Rodopi.
Meuffels, Henk (2005), Zjwaams Waordebook. Swalmen: MHVS.
Passage, J.P.M. [1953], Mouilleringsverschijnselen in Nederlands-Limburg, bijdrage tot 
een vernieuwde indeling der Limburgse dialecten. (onuitgegeven doctoraalscriptie). 
Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Peiffer, F.J. (1995), Woeërdebook van ’t Sjilves Dialek, Schinveld: Uitgeverij 
Gendarme.
Tonnaer, Marijke en Har Sniekers (red.) (2011), Thoears Woeardebook. Thorn: 
Werkgroep Thoears Woeardebook.
Walraven, Frans (2008), De werkwoordsvervoeging in het Sittards, scriptie voor de 
Vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
Weelen, Paul (red.) (2009), ’t Woordebook van Helje. Maastricht: Uitgeverij TIC.
Weelen, Paul, Hein Bovendeaard, Harry Bronneberg, Riny Muyres, Truus 
Slangen, Frans Walraven (red.) (2005), P.J.G. Schelberg, Zittesj woordebouk. 
Maastricht: Uitgeverij TIC.

Noten

1  met je handen onkruid uittrekken dat tussen tuinplanten staat.
2  met je handen gras, klaver e.d. – voer voor kleine huisdieren – lostrekken van 
  de wortels.
3  ‘huren’; ook ‘vermeje’ en ‘zich vermeje’ bestaan: Betekenissen: ‘verhuren’ en 
  ‘een werkcontract aangaan’.
4  ‘paaien’: iemand met een te kleine beloning of waardering afschepen.
5  met twee betekenissen: 1. een religieuze wijding toedienen; 2. wijder worden, 
  b.v. van kleding.
6  door een zeef halen.
7  vermi\jje / verme\je = verhuren. ‘Zich vermi\jje / verme\je’ = 
  een dienstverband aangaan.
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77BIe GeLaeG VaN PaTeR SaNGeRS’ 
HóNDeRSTe GeBaORTeDaaG

Jean Knoors, Obbeegs

Zunjig 18 jannewari 2015 is ’t hónderd jaor geleje, det ein 
van ós groatste Maaslenjers en Limburgers, pater Willem 
Sangers, woor gebaore. Ofsjoan hae al 27 jaor geleje gans 
ónverwachs oet ós midde woor weggenómme, is ’t toch 
belangriek óm häöm in ’t jaorbook 2014 van Veldeke 
Limburg – det kort nao ziene hónderste gebaortedaag 
versjient – te gedènke. Sjterker nog, ’t jaorbook is 
oetgeraekend dé plaats óm pater Sangers róndj deze 
bezunjere daag weer in herinnering te rope. Want es 
emes zien modersjpraok es kultuurtaal haet gebroek, óm 
ziene óngekènd groate aanhank te vertèlle euver ’t groate 
belang van de Limburgse historie en de volkskultuur, 
dan is det toch waal pater Sangers gewaes. In det opzich 
wil ich häöm neume ‘de Apostel van ’t Maaslendj’. Mer 
zien bereik ging väöl wiejer es de dieke langs de Maas 
en besjloog de ganse Euregio Maas-Rien. 

Pater Sangers, historicus en volkskundige

Wie ich euver pater Sangers ging sjrieve, höb ich mich allerieës aafgevraog welke 
vónk bie emes mót euversjlaon, óm geïnteresseerd te rake in de gesjiedenis van 
dien eige plaats en häör ómgaeving. Det is netuurlik lestig te zègke, maer ich 
gluif waal, det die vónk hieël dèk al in de vreugste jaore van ’ne miensj mót 
euverketsje, óm ’t vuur ’n laevelank aan ’t brenne te hawte. 

Ich dènk, zeker weit ich det netuurlik ouch neet, det de jeugjaore veur pater 
Sangers zieëliger, van zieër groate beteikenis zeen gewaes veur zien latere werk. 
Ich höb dao drie raeje veur: 
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78 Op de ieëste plaats woor pater Sangers op ’n historische plaats gebaore: de 
Hómpesche meule in Sjtaeveswaert. De leefde veur meules is h’m zien laeve lank 
biegebleve. Geer höbt det zeker wal ’ns gepreuf op ein van zien zjwerftochte 
door oos prachtige Limburgse lendj. 

Op de twieëde plaats laog die meule van Sangers bie det sjitterend awd 
vestingsjtedje Sjtaeveswaert. Dao aojemde hae de gesjiedenis van ieëwe dageliks 
in. De gesjiedenis die dao in de moere zit verankerd en die van Sjtaeveswaert 
’n oase in ’t Maaslendj haet gemaak, wie det al ’t geval waor mit ’t sjtedje Thoar 
lieëgeraaf aan de Maas. 

Op de driede plaats haet pater Sangers zien middelbare sjtudies gemaak in ein 
van de sjoanste sjtaej langs de Maas: Mezeik, de plaats die zien twieëde vadersjtad 
is gewore en wovan hae zoa sapetig koosj vertèlle in zien radiopräötjes op de 
zunjigmörge. 

Mich tunks, det pater Sangers van kènjsbein aaf veurbesjtömd waor, óm zich 
in de gesjiedenis te verdepe van ’t Maaslendj, mit zien leef luuj en zien manjefieke 
dörpkes en sjtedjes en zich laeveslank dao-in vas te biete. Det haet h’m nao mien 
meining d’r bie gebrach, óm in Läöve gesjiedenis te gaon sjtudere, wonao hae 
lieëraar in det vak is gewore aan ’t Kruushieërekleesj in Mezeik, de historische 
parel aan de Maas. 

Vandao-oet haet ’r ónaafgebraoke en op ’n zieër bezunjere meneer zich 
ingezat óm de gesjiedenis en de volkskultuur van ’t Maaslendj en van Limburg 
– ich bedoel hie ’t óndeilbaar Limburg aan waerskentje van de Maas – henj en 
veut te gaeve. Det wilt zègke: zónger pater Sangers zouwe neet zoaväöl luuj van hun 
gewes en zien gesjiedenis zeen gaon hawte, zouwe zich neet zoaväöle dageliks bezig 
hawte mit historisch óngerzeuk en zouwe noe neet zoaväöl historische gesjrifte zeen 
versjene in zoan aantal dets te ’n dikke knipbeurs mós höbbe, óm alles te kènne 
aansjaffe. En doe zouws dich al jónk zeende mótte laote pensionere óm alles te kènne 
laeze.

Want wie pater Sangers es keesvese licenciaat in Mezeik trökkaom, deeg 
bienao nemes get aan historisch óngerzeuk. Dao waore waal gooj oetzunjeringe, 
zoa-es kanunnik Coenen, Ad Welters en Dolf Simonis, maer de werkelik geïnte-
resseerde in de gesjiedenis van sjtad en sjtreek moosj te mit ’n sjtalluch zeuke.

De gemeintelike archieve hawwe geine, of sjlech óngerlagde archivarisse en 
de rieksarchivarisse in Mesjtreech en Hasselt hawwe bienao geine tied, óm zich 
oetgebreid in te laote mit ’t óngerzeuk nao de vergange ieëwe van dörpkes en 
sjtedjes wied boete ’t gewescentrum. De óngerwiezers in de dörps- en sjtads-
sjoale hawwe of gein aandach veur de sjtreekgesjiedenis, of ’t óntbrook hun aan 
gooj beuk om d’r kènnis van te kènne numme. 

Pater Sangers, dèks same mit ziene neet genóg te prieze vrundj en aevekneej 
Dolf Simonis oet Zitterd, zeen zoa in de vieftiger jaore aan ’n karwei begoosj, 
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79wo weer noe nog de zeute vröchte, hónderdvoud van maoge plökke. Daobie 
besjikde pater Sangers euver twieë bezunjere gaodsgesjènke: 
Op de ieëste plaats de gaaf van ’t woord. Hae waor bepaold geine brakkelaer es 
’r sjprook en deeg det in de sjpraok van de luuj zelf. Daobie haw ’r ’n sjtöm die 
klónk wiej ’n brónze klok in oos kirktaores. 
Daonaeve sopde hae zien weurd wie aerpel in de lekkerste saus dies te dich mer 
wunsje koosj, namelik die van de humor: humor van de allerbèste saort. 

apostel van ’t Maaslendj

Die twieë eigesjappe höbbe door zien sjmakelike veurdrachte de gesjiedenis en 
de kultuur van Limburg daag in daag oet kort bie de luuj gebrach, want jederein 
wouw dae kruushieër oet Mezeik wal ’ns huëre vertèlle. En van daen eine kieër 
kaom ouch ’ne twieëde en eine driede kieër. En zoa woor pater Sangers zelf eine 
‘zjwerver langs Gods waeg’, de ‘Apostel van ’t Maaslendj’ opkómmend veur de 
Limburgse zaak, die ieëwelank vernaolieësigd waor. 
Zoa kreeg hae kieër op kieër de gelaegeheid, óm hieël väöl luuj mit ’t verleje van 
hun eige plaats of sjtreek in kóntak te brènge, wodoor die luuj mieë van hun eige 
omgaeving ginge begriepe en dao ouch van ginge hawte.
Det wirkde zoa aansjtaekelik, det väöle door de veurdrachte, maer ouch door de 
enorme serie gesjrifte van zien hendj aangezat wore, óm zelf wiejer op óngerzeuk 
oet te gaon en zao de sjpaore van hun eige femilie nao te trèkke, óm vandao-oet 
ouch ’ne breiere kiek op de gesjiedenis van de eige plaats en sjtreek te kriege. 

De ougs van al zien werk op ’t terrein van de beoefening van de sjtreekgesjie-
denis is ónveursjtèlbaar groat en riek gewaes. 
Op de allerieëste plaats zeen dao zien eige gesjrifte: beuk, artikele en veurdrachte, 
die in 1981 al op ettelike hónderde wore beraekend. 
Op de twieëde plaats zeen tieëntalle luuj door häöm aangezat, óm zich mit de 
gesjiedenis bezig te hawte. Mit de regelmaot van de klok versjiene hun histori-
sche gesjrifte. 
Op de driede plaats booj ’r aan al zien vrunj en gesjiedenisóngerzeukers de 
gelaegeheid hun óntdèkkinge vas te lègke in drie belangrieke reekse, die hae in 
’t laeve reep, te weite: 

De Maaslandse Sprokkelingen 
Kruimels langs de Maas 
Cultuurdragers van het Maasland

Mien biedraag in dit jaorbook aafsjloetend, kóm ich tot de vassjtèlling, det pater 
Sangers de groate nao-aorlogse pionier is gewaes op ’t terrein van ’t óngerzeuk en ’t 
opnuutjs óntdèkke van de gesjiedenis van Limburg in al zien óngerdeile. Daodoor 
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80 haet hae Limburg in ’t algemein en ’t Maaslendj in ’t bezunjer de plaats geweze 
en gegaeve die ’t historisch verdeent, namelik: ein van de belangriekste en awste 
kultuursjtreke in de Euregio; ’ne sjtreek dae zich neet dómweg lieët opsjloete in of 
verdeile door politieke grenze, die in vreuger ieëwe zónger ènnig bezej en kènnis 
van de historie zeen getroch en wo v’r alles aan mótte doon óm ze oet te vaege, 
zoadet ’t laeve in ’t Maaslendj en in Limburg grenzeloos maog waere en blieve. 

In det opzich haw Bertha Paulissen oet Gelaen volkómme geliek wie ze kort 
nao ’t ónverwachde aafsjeid van pater Sangers op ’ne veurdrachaovend in Gelaen 
euver häöm zag: ‘Pater Sangers waor e godsgesjènk’.

Oet rèspek en oet dank veur ’t werk van pater Sangers en de sjoan jaore 
det ich häöm mit de regelmaot van de klok taengekaom, draag ich ’t volgende 
gedichske aan häöm op: 

 ZIEN TESTAMENT

Hae is veur ’t lès nao Heppenaert gegange
en rös dao noe bie Ózelevevrouw. 

En die altied óm h’m höbbe gesjtange
volgd’n h’m langs de Maas in depe rouw. 

“Wo in ’t brónsgreun eikehout”
höbbe ze es aafsjeid nog gezónge. 

’t Lache óm ziene humor zach, soms sjtout,
waor hun vergange; sjtief waore hun tónge! 

Dae kolossale eik waor ónverwach gevalle,
es in ’ne sjtórm op ’ne zomernach. 
Weer zulle ’m neet mieë huëre kalle
euver Limburg in zien bónjte prach. 

Mer wat ’r ós, es waor ’t zien testament,
nog zègke wilt, noe d’r veur ummer zjwig
is: “Leef luuj, versjtaot uch, zeet kóntent 

en hawt eur ouge op ’s Levenhieër en Limburg gerich!”
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Pater Willem Sangers, sjilderie door Rik Strijkers
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83De SGV-eNqUêTe: 
HONDeRD jaaR LIMBURGS 
OP De kaaRT

Ton van de Wijngaard

In 2014 was het precies honderd jaar geleden dat de 
taalkundigen Jos. Schrijnen en Jac. Van Ginneken 
samen met onderwijsinspecteur J. Verbeeten een grote 
dialectenquête organiseerden in Limburg, het oostelijk 
gedeelte van Noord-Brabant en het zuidelijk deel van 
Gelderland. De vragenlijst bestond uit ruim 55 pagina’s 
met vooral alfabetische woordlijsten die door de invullers 
in hun eigen dialect vertaald dienden te worden. Dankzij 
de grootschaligheid van de enquête leverde die een 
enorme hoeveelheid gegevens op die in de jaren daarna 
de basis vormden voor een groot aantal publicaties over 
de dialecten in deze drie provincies, en dan met name in 
Limburg. In de wandelgangen wordt het onderzoek nog 
steeds aangeduid met de beginletters van de achternamen 
van de initiatiefnemers: SGV-enquête.

De grote dialectenquêtes uit de 19e eeuw

In het laatste deel van de negentiende eeuw werd er voor het eerst op grote 
schaal onderzoek gedaan naar de regionale spreiding van taalverschijnselen. 
Dat had verschillende redenen. Taalkundigen vreesden dat door de opkomst 
van moderne verkeersmiddelen als de stoomtrein en de stoomboot sprekers 
van dialecten makkelijker met elkaar in contact konden komen en daardoor 
hun dialect zouden opgeven ten gunste van de standaardtaal. Het grootschalig 
onderzoek naar de dialecten in deze periode werd verder ook gestimuleerd 
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84 door de taalkundige theorieën van de Neogrammatici, ook wel Junggramma-
tiker genoemd. Deze taalkundigen waren er van overtuigd dat klankveranderingen 
in een taal zonder uitzondering verliepen (de zogeheten ‘Ausnahmslosigkeit der 
Lautgesetze’). Om hun taalkundige theorieën te onderbouwen was het nodig om 
op grote schaal taalgegevens te verzamelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld door het 
bijeenbrengen van allerlei proza- en poëzieteksten. Maar vooral door het opzetten 
van omvangrijke schriftelijke enquêtes werd kennis vergaard over de dialecten. 
Dergelijke enquêtes bestonden doorgaans uit vragenlijsten met zinnen of alfabe-
tische woordlijsten in de standaardtaal die in het lokale dialect vertaald dienden 
te worden. Deze vragenlijsten werden gestuurd naar centrale figuren in dorpen 
en steden in het onderzoeksgebied. Meestal waren dit hoofden van scholen en 
vaak ook geestelijken. Door hun vele contacten met de lokale bevolking waren 
zij de ideale personen om het lokale dialect op te tekenen. Het grote voorbeeld 
voor dit soort enquêtes waren vaak de onderzoekingen die taalkundige Georg 
Wenker (1852 - 1911) in Duitsland had uitgevoerd. Wenker ondernam vanaf 1876 

Afbeelding 1: Das 

rheinische Platt van 

Georg Wenker uit 1877



de eerste pogingen om het gesproken dialect in Duitsland in kaart te brengen. Hij 
stuurde daartoe een lijst met zinnen in Standaardduits naar onderwijzend personeel 
uit allerlei plaatsen in Duitsland met de vraag om die zinnen te vertalen in het 
lokale dialect. Tussen 1877 en 1887 vulden 45.000 schoolmeesters de lijsten in. Dit 
materiaal vormde de basis voor zijn Sprachatlas des deutschen Reichs en, later nog, de 
Deutscher Sprachatlas die vanaf 1926 werd gepubliceerd. 

 
Ook voor het Limburgs werd aan het eind van de negentiende eeuw dialect-

materiaal bijeengebracht en opgetekend. In Roermond verzamelde stadsarchi-
varis J.B. Sivré rond 1870 bijvoorbeeld woordmateriaal uit het lokale dialect en 
beschreef dat in zijn Lijst van woorden, spreekwijzen en benamingen te Roermond en in 
de omstreken in gebruik. In Beek bij Maastricht werd hetzelfde gedaan door hoofd 
der school Louis Roebroek. Rond 1886 legde hij zijn verzamelde gegevens vast 
onder de titel Het dialect van Beek-Elsloo. Roebroeks verzameling werd echter, 
overigens net als die van Sivré, niet gepubliceerd. Dat gebeurde pas in 1980 toen 
de Heemkundevereniging van Beek de originele tekst had opgespoord en in 
facsimile uitgaf. Het manuscript bevond zich toen in Gent in België. Roebroek 
had zijn tekst in 1886 namelijk bij een vragenlijst gevoegd, die hij in 1885 had 
ontvangen van prof. P.G.H. Willems, hoogleraar in de klassieken aan de Univer-
siteit van Leuven. De Beekse vragenlijst was een onderdeel van een enquête 
die Willems rond 1880 was begonnen en die tot doel had om gegevens te 
verzamelen over de dialecten van België, het zuidelijk deel van Nederland en een 
aangrenzende strook van het Rijnland. De enquête besloeg het gebied vanaf de 
Frans-Nederlandse taalgrens tot op de Veluwe. De oorspronkelijk uit Maastricht 
afkomstige Willems stuurde zijn enquête-cahiers, bestaande uit een zestigtal 
dubbele pagina’s met vragen naar vooraanstaande personen in een groot aantal 
gemeenten zoals geestelijken, burgemeesters en onderwijzers. De ingevulde 
cahiers en verdere meegestuurde stukken werden opgeslagen in het archief van 
de Leuvense universiteit. Na het overlijden van prof. P. Willems in 1898 kwam 
deze nalatenschap in het bezit van zijn zoon, prof. J. Willems. Deze schonk het 
materiaal van zijn vader aan de Koninklijke Vlaamsche Academie in Gent, waar 
het zich op dit moment ook nog steeds bevindt. Het volledige archiefmate-
riaal van de enquête Willems is sinds een aantal jaren digitaal ontsloten en kan 
via internet geraadpleegd worden via de website van de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, en meer specifiek het onderdeel Digitale 
Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands: http://corpora.ctb.kantl.be/
CPWNL/CPWNL.xq

Willems was overigens niet de eerste die in de negentiende eeuw dialect-
materiaal probeerde te verzamelen met behulp van vragenlijsten. Dat gebeurde 
voor het eerst op grotere schaal in 1879 en wel door Henri Kern (1833-1917). 
Deze had een dialectvragenlijst opgesteld waarin werd verzocht om vertaling in 
het dialect van 184 woorden en zinnen. De enquête werd verspreid door een 
commissie van het Aardrijkskundig Genootschap en leverde gegevens voor 212 
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86 plaatsen op. De commissie slaagde er echter niet in om het verzamelde materiaal 
ook te bewerken en droeg deze taak na verloop van tijd over aan taalkundige 
J. te Winkel (1847-1927). Deze was van mening dat de tot dan verzamelde 
gegevens niet voldeden en liet daarom in 1895 een nieuwe vragenlijst versturen. 
Deze aanvullende enquête leverde 209 ingevulde lijsten voor 194 plaatsen op, 
waarvan er 171 door de lijst van Kern niet waren bereikt. Op basis van beide 
onderzoeken publiceerde Te Winkel tussen 1899 en 1901 de eerste twee afleve-
ringen van De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst. Het 
originele materiaal van de enquête Te Winkel bevindt zich tegenwoordig in het 
archief van het Meertens Instituut in Amsterdam.

Afbeelding 2: dialectkaart van J. te Winkel, uit: Geschiedenis der Nederlandsche Taal (1901)
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87De SGV-enquête 

De initiatiefnemers
Initiatiefnemers en latere naamgevers van de grote dialectenquête die in 1914 
werd uitgevoerd in de provincies Noord-Brabant, (Nederlands-)Limburg en het 
zuidelijk deel van Gelderland, waren de taalkundigen Jos. Schrijnen en Jac. Van 
Ginneken en onderwijsinspecteur J.J. Verbeeten.1

Jos. Schrijnen (1869-1937) was afkomstig uit Venlo. Zijn vader was daar 
apotheker. Na zijn opleidingen aan het Bisschoppelijk College in Roermond 
en Rolduc ging hij in 1888 klassieke talen studeren aan de Katholieke Univer-
siteit Leuven. In 1891 sloot hij die studies af met een proefschrift waarna hij, 
na zijn priesterwijding, in 1894 benoemd werd als leraar klassieke talen aan het 
Bisschoppelijk College in Roermond. Daar ontwikkelde hij ook zijn belangstel-
ling voor de Limburgse dialecten en volkskunde, hetgeen resulteerde in verschil-
lende belangrijke publicaties over het Limburgs waarin Schijnen voor het eerst 
een aantal taalgrenzen in Zuid-Nederland beschreef.2 In 1914, op het moment 
dat de dialectenquête werd verspreid, was Schrijnen bijzonder hoogleraar aan de 
Utrechtse universiteit en gaf hij daar onderwijs in de cultuurgeschiedenis van de 
christelijke oudheid en de vergelijkende taalwetenschap. Schrijnen was een vurig 
pleitbezorger van een Nederlandse katholieke universiteit. Met de oprichting 
van de Katholieke Universiteit in Nijmegen in 1923 werd hij niet alleen gewoon 
hoogleraar in de Griekse en Latijnse taalkunde en de algemene taalwetenschap, 
maar ook de eerste rector magnificus.

Jac. van Ginneken (1877-1945) werd geboren in het Noord-Brabantse 
Oudenbosch. Na verschillende opleidingen trad hij in 1895 in bij de jezuïeten 
en vanaf 1902 studeerde hij aan de Universiteit van Leiden waar hij in 1907 
promoveerde op het proefschrift Principes de linguistique psychologique. Na de 
afronding van zijn priesteropleiding werd hij leraar, eerst aan het Canisius College 
in Nijmegen, later aan de jezuïetenopleiding in Oudenbosch. In deze periode 
publiceerde hij ook veel op wetenschappelijk gebied, in 1913-1914 onder meer 
het ruim 1100 bladzijden omvattende Handboek der Nederlandsche Taal. In 1923 
werd Van Ginneken benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse taal- en letter-
kunde, de Vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en dat zou hij blijven tot zijn dood in 1945.

J.J. Verbeeten (1874-1949) werd geboren in Ayen (gemeente Bergen). Ten 
tijde van de uitvoering van de dialectenquête was hij schoolopziener in Venlo. 
Na nog een functie als districtsinspecteur te hebben uitgevoerd, beëindigde hij 
zijn beroepscarrière uiteindelijk als hoofdinspecteur van het lager onderwijs. 
Verbeeten was inhoudelijk niet betrokken bij het dialectonderzoek. Schrijnen 
kon dankzij hem beschikken over een netwerk van onderwijzers die als informant 
voor het invullen van de vragenlijsten konden worden benaderd. 
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88 Het verzamelde materiaal
Het beoogde onderzoeksgebied van de dialectenquête waren de zuidooste-
lijke dialecten in Nederland, meer specifiek de provincie Limburg, het oostelijk 
gedeelte van Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland. In totaal 
leverde de enquête 189 ingevulde lijsten op, althans dat was het aantal dat door 
Jos. Schrijnen zelf werd genoemd.3 Voor Limburg werden er volgens diezelfde 
bron 103 lijsten verzameld. In de loop van de jaren zijn er daarvan, waarschijn-
lijk in de Tweede Wereldoorlog, een aantal verloren gegaan, bijvoorbeeld van 
grote gemeentes als Kerkrade, Maastricht en Roermond, maar ook van kleinere 
plaatsen als Bemelen, Herkenbosch en Eygelshoven. Aan de andere kant zijn er 
in de afgelopen jaren ook lijsten opgedoken die als verloren werden beschouwd. 
Dat was bijvoorbeeld het geval met de lijst uit Venlo die eind jaren tachtig 
van de vorige eeuw na tientallen jaren afwezigheid weer bij het enquêtema-
teriaal gevoegd kon worden. De verzamelde vragenlijsten werden opgeslagen 
aan de Nijmeegse universiteit, eerst bij het Instituut Nederlands en later bij de 
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde. Sinds een aantal jaren is het 
volledige materiaal ondergebracht bij het archief van het Meertens Instituut in 
Amsterdam. Zie voor een volledig overzicht van de Limburgse plaatsen uit de 
enquête en het bewaard gebleven materiaal bijlage 1.

Om de toegankelijkheid van de enquête te vergroten, werd het complete 
materiaal in de jaren 2004 tot 2006 aan de Nijmeegse universiteit volledig gedigi-
taliseerd. Vanaf dat moment kon het op eenvoudige wijze doorzocht worden. De 
Limburgse gegevens zijn vervolgens op een CD geplaatst die samen met een 
bundel met bijdragen over aspecten van de enquête onder redactie van Joep 
Kruijsen in 2006 werd uitgegeven.4

Het doel van de enquête
Toen de vragenlijst in 1914 werd verstuurd, ontvingen de invullers daarbij een 
losse circulaire waarin de drie initiatiefnemers het doel van de enquête beschreven:

“De kennis der zuidoostelijke dialekten is van groote waarde. Zij is het om het 
karakteristieke van den volksaard; om de wisselwerking tusschen het taaleigen 
en de Nederlandsche algemeene taal of kultuurtaal, die niet slechts op het 
taaleigen inwerkt, maar ook herhaaldelijk idiotismen overneemt; om het licht, 
dat zij werpen op de geschiedenis der Germaansche talen in het algemeen en 
van het Oostnederfrankisch in het bijzonder; op taalverschijnselen van den 
meest algemeenen en vèrstrekkenden aard. Want de algemeene taalkunde kan 
nergens beter ter school gaan bij het formuleeren van wetten of het verklaren 
van verschijnselen dan bij het levende taaleigen. Zij bewijst onschatbare 
diensten aan algemeene klankleer, vorm- en woordvervoegingsleer, betee-
kenisleer, kultuurhistorie en volkskunde. Een nauwlettend onderzoek van het 
taaleigen der zuidoostelijke streken kan een maatstaf worden bij het onderzoek 
van andere Nederlandsche dialekten, en is daarom beslist van nationaal belang.” 
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89Het was de bedoeling dat het verzamelde dialectmateriaal zou worden 
gebruikt voor het samenstellen van isoglossenkaarten waarin de grenzen van 
klankverschijnselen, grammaticale constructies en de verspreiding van dialect-
woorden werd vastgelegd. Het grote voorbeeld daarbij was de taalatlas die J. 
Guilléron tussen 1902 en 1910 had uitgegeven en die het taaleigen van ruim 
600 Franse gemeentes weergaf. De Atlas Linguistique de la France bestond uit 1800 
kaarten die steeds aan een enkel woord gewijd waren. Elk woord uit de taalatlas 
vertegenwoordigde een groep van klankverschijnselen of was representatief voor 
een bepaald type op semasiologisch gebied.

Naast het verzamelen van verschijnselen uit de klankleer en de vormleer had 
de enquête echter nog meer doelen. Zo waren er, waarschijnlijk op verzoek 
van Van Ginneken, ook vragen van sociologische en volkskundige aard in de 
vragenlijst opgenomen. Een belangrijk onderdeel waren verder de lexicologische 

Afbeelding 3: pagina 15 uit de door J.M. Schinck voor Lottum (L 248) ingevulde SGV-vragenlijst
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90 vragen. Het was de bedoeling dat dit materiaal de basis zou gaan vormen voor de 
samenstelling van een Limburgs dialectwoordenboek. Voorbeeld was in dit geval 
het project van het Rheinisches Wörterbuch, waarvoor sinds 1905 onder leiding van 
Johannes Franck in Bonn dialectmateriaal werd verzameld. 

De opzet van de enquête
Een volledig enquêteformulier bestond uit 51 genummerde pagina’s van ongeveer 
26 bij 19 centimeter, een los vel was dus iets kleiner dan het huidige A4-formaat. 
Van de hele enquête bestonden de eerste 48 pagina’s uit twee kolommen alfabe-
tische woordenlijsten met Nederlandse woorden die in het betreffende dialect 
vertaald dienden te worden.5

 
Aangezien de samenstellers van de enquête op zoek waren naar meer dan 

alleen dialectwoorden, hadden ze in de alfabetische lijsten ook allerlei vragen 
naar grammaticale onderwerpen opgenomen. Zo werd bij de zelfstandige 
naamwoorden bij een groot aantal woorden ook gevraagd naar het woordge-
slacht, de meervoudsvorm en het verkleinwoord. Ook de verbuiging in bijvoeg-
lijke naamwoorden kwam in een groot aantal vragen terug, zowel in attributieve 
als predicatieve zin. Een aantal vormen uit de vragenlijst zijn bijvoorbeeld: een 
houten hamer, een nieuwe knecht, de peer is beursch, de steen is rond, de man is oud.6 

Bij de werkwoorden werd de zegsman regelmatig gevraagd de vervoegingen 
in de onvoltooid tegenwoordige en onvoltooid verleden tijd te vermelden, en 
vaak diende hij ook het voltooide deelwoord van het betreffende werkwoord 
op te geven. Speciale aandacht werd daarbij gegeven aan werkwoorden die in 
het dialect op een andere wijze worden verbogen als in het Standaardneder-
lands. Een voorbeeld daarvan is de verleden tijd van het werkwoord bakken dat 
in het Nederlands regelmatig op -te eindigt (bakte), maar in Noord- en Midden- 
Limburgse dialecten de vorm beek heeft, of leggen dat in een groot aantal dialecten 
de verledentijdsvorm lag kent. Soms moest ook een zin met een hulpwerkwoord 
vertaald worden (bijvoorbeeld: ik heb gedacht, wij hebben gebracht). In totaal werd 
van rond honderd werkwoorden de onbepaalde wijs gevraagd.7

Dan volgden er een aantal open vragen (pag. 48-50) van syntactische en fonolo-
gische aard. Zo worden er bijvoorbeeld vragen gesteld naar het voorkomen van 
Limburgse gerundiumvormen van het type staondentaere(nt) of fluitentaere(nt), de 
aanwezigheid van het bepaald lidwoord gen (in gen hoes, euver gen naas, etc.), de 
dubbele ontkenning van het type ik ’n weet het niet en naar het gebruik van 
het lidwoord voor eigennamen (d’r Joep, ’t Berb), een verschijnsel dat we met 
name in de Zuidoostelijke dialecten in Limburg aantreffen. Fonologische vragen 
omvatten onder meer het voorkomen van mouillering (handj, veldj, vrunj), de 
uitspraak van de -g- in woorden als leggen en ruggen en de wegval van de -r- 
in woorden van het type paard, aarde (peëd, eëd) en vers (vaesj). Ook werd er 
een vraag gesteld naar de dialectuitspraak van de woonplaats van de invuller en 
eventuele omliggende plaatsen. De lijst werd afgesloten met een tiental vragen 
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91van volkskundige aard. Hierin werd bijvoorbeeld geïnformeerd naar de plechtig-
heden die werden gehouden wanneer de bruid bezit nam van de nieuwe woning, 
het dwaallicht en de betekenis die daaraan werd gehecht en typische plaatselijke 
volksgebruiken.

Om de zegslieden een handreiking te geven bij het noteren van de dialect-
woorden, was bij de vragenlijst een los formulier gevoegd, de klanknoteering, 
waarop instructies werden gegeven voor het schrijven van de specifieke klanken 

Afbeelding 4: de ‘klanknoteering’ van de SGV-enquête



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

92 uit de verschillende dialecten. Daarbij werd met name aandacht besteed aan de 
klanken die wel in het dialect, maar niet in het Standaardnederlands voorkomen. 
Opvallend in deze lijst is de gedetailleerde kennis van Limburgse klankverschijn-
selen zoals die spreekt uit de voorbeelden. Zo vinden we er spellingsadviezen 
terug voor de -è- in woorden als lègke en bèd, de -äö- in woorden als päöl en 
sjäöp8, de sj-klank in sjaop, sjmiete en, zoals al eerder gesignaleerd, voor de mouille-
ring in woorden als lint en vinden (lintj, vinje). Ook voor de suizende R die in een 
aantal Brabantse dialecten te horen is (rzeuster, ‘rooster’, rzroam, ‘raam’) werd in de 
klanknoteering een suggestie voor de spelling gegeven.

 
De waarde van het verzamelde materiaal
Hoe staat het nu met de kwaliteit van het ingezonden materiaal? De respon-
denten, vaak schoolmeesters, waren immers over het algemeen niet taalkundig 
geschoold en er was begin twintigste eeuw ook nog maar weinig ervaring met 
het schriftelijk opvragen van dialectmateriaal. Schrijnen zegt er zelf het volgende 
over:

“Het kon wel niet anders of in sommige gevallen werd het plaatselijk dialekt 
door den bewerker met het dialekt van zijn geboorteplaats verwisseld: immers 
de bewerkers waren voor een groot deel van elders herkomstig. Dit moge zijn 
bezwaren hebben, het biedt ook het groote voordeel van scherper waarne-
ming ten gevolge van het kontrast. Andermaal vond ik de Nederlandsche 
kultuurvormen, en niet de dialektvormen vermeld. Ook liet de fonetische 
reproduktie wel eens te wenschen over. Maar ik stel er prijs op te verklaren, 
dat dit slechts uitzonderingen geldt, en dat ons bij gerezen twijfel doorgaans 
de volle betrouwbaarheid van de vragenlijsten gebleken is.” 

Ook na honderd jaar kan deze conclusie van Schijnen alleen maar bevestigd 
worden. Het is opmerkelijk om te zien hoeveel inspanningen de respondenten 
hebben verricht om de toch bepaald niet geringe vragenlijst in te vullen. Een 
mooi voorbeeld van zo’n tot in de details beantwoorde vragenlijst is die uit Heer 
(Q 105), die werd ingevuld door P.H. Claessens. Ook deze respondent heeft 
veel moeite gedaan om de omvangrijke alfabetische woordenlijsten met acribie 
te beantwoorden. Maar heel zelden ontbreekt een dialectantwoord achter de 
Nederlandse woorden uit de vragenlijst. Wanneer een Nederlandse vorm meer 
betekenissen heeft in het dialect, worden deze apart vermeld. Zo is achter het 
Nederlandse woord ‘babbelaar’ niet alleen het dialectwoord babbelaer (v. suiker) 
opgenomen, maar staan ook de woorden wauwelaer, sjledder en sjwetser (v. persoon) 
vermeld. Zijn er in het dialect meer woorden in gebruik voor een Nederlandse 
vorm, dan wordt ook dat meegedeeld, soms zelfs met aanvullende informatie. Dat 
is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar het woord ‘hek’ waar de respondent 
zowel breer (met 2 vleugels), vauwere (1-vleugelig) als gaart (klein) als antwoord 
gaf. Voor de nauwgezetheid van de respondent spreekt verder dat hij in zijn 
dialect verschil heeft gehoord in de uitspraak van de -o- (bijvoorbeeld koffie 
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93naast nónk) en dit dan ook in zijn antwoorden heeft laten terugkeren, hoewel dit 
onderscheid in de klanknoteering niet apart was aangegeven. Als toegift bevat deze 
lijst bovendien nog twee pagina’s met Heerder dialectwoorden en hun betekenis 
die niet in de enquête zelf voorkwamen.

 

Kleverlands

Mich-kwartier

Centraal-limburgs

Oost-limburgs

Ripuarische overgangsdialecten

Ripuarisch

Mook

Venroj

Venlo

Remunj
Wieërt

Zittert

Heële Kirchroa

Èèsjde

Mestreech

Afbeelding 5: de indelingskaart van de Limburgse dialecten
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94 Tot slot

De SGV-enquête uit 1914 is, zeker voor Limburg, tot nu toe één van de meest 
waardevolle dialectonderzoekingen in het Nederlandse taalgebied gebleken. 
Het is opmerkelijk hoeveel deze enquête aan interessante dialectgegevens heeft 
opgeleverd, vooral wanneer men bedenkt dat met het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog de omstandigheden om een dergelijke onderneming op te zetten 
ook in Nederland zeker niet ideaal waren. De verzamelde gegevens zijn zowel op 
lexicaal, grammaticaal als fonologisch gebied een belangrijke bron geweest voor 
een groot aantal publicaties over het Limburgs. Een van de belangrijkste daarvan 
is wel De Isoglossen van Ramisch in Nederland, dat door Jos. Schrijnen in 1920 werd 
gepubliceerd. Dit boek beschreef voor het eerst een groot aantal taalgrenzen in 
Limburg en vormde zo de basis voor de indelingskaart van het Limburgs zoals 
die ook heden ten dage nog wordt gebruikt. 

 
De waarde van het verzamelde woordmateriaal blijkt eveneens uit het feit dat 

het een van de omvangrijkere bronnen vormde bij de redactie van het Woorden-
boek van de Limburgse Dialecten. Maar ook bij historisch dialectonderzoek kan de 
SGV-enquête een belangrijk uitgangspunt zijn bij het beschrijven en vastleggen 
van mogelijke taalveranderingen. En last but not least kan het materiaal in een 
groot aantal Limburgse plaatsen een mooie basis vormen bij de samenstelling van 
een lokaal dialectwoordenboek. 
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95Bijlage 1
De Limburgse plaatsen uit de SGV-enquête

 
Herkenbosch *
Herten
Heijen
Horn
Horst
Horst-Meterik
Hunsel
Kerkrade *
Kessel
Klimmen
Leunen
Limmel
Lottum
Maasbracht
Maasbree
Maastricht *
Mechelen
Meerlo
Meerssen
Merselo
Meijel *
Mheer
Mheer-Banholt
Montfort
Munstergeleen
Nederweert
Neeritter
Obbicht
Ohé en Laak
Oirlo
Oirsbeek
Ottersum *
Panningen
Posterholt
Puth-Schinnen
Reuver
Roermond *
Schaesberg
Schimmert
Schinnen

Schinveld
Sevenum *
Simpelveld
Sint-Odiliënberg
Sint Pieter
Sittard
Steyl-Tegelen
Stevensweert
Susteren
Swalmen
Swolgen
Thorn
Ubach over Worms
Ulestraten
Urmond
Vaals *
Valkenburg
Velden
Venlo 
Venray
Vlodrop *
Vijlen
Weert
Well
Wellerlooi
 
 

Afferden
Amby
Arcen
Azenray
Baarlo
Beegden
Beesel
Belfeld
Bemelen *
Bergen *
Berg en Terblijt
Bingelrade
Blerick
Blitterswijk
Borgharen
Broeksittard
Brunssum
Buchten
Buggenum
Dieteren
Doenrade
Echt
Einighausen
Eijsden
Epen-Wittem
Eygelshoven *
Eys-Wittem
Geleen-Lutterade
Geleen
Gennep
Grevenbicht
Griendtsveen
Grubbenvorst
Gulpen
Guttecoven
Heek
Heel
Heer
Heerlen
Helden
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96 Van de plaatsen die in de lijst zijn voorzien van een * is het materiaal verloren 
gegaan. Van de oorspronkelijke 103 Limburgse lijsten die in Schrijnen (1920) 
worden genoemd, is het materiaal van 94 plaatsen bewaard gebleven. De originele 
lijsten worden bewaard in het archief van het Meertens Instituut in Amsterdam. 
Een kopie van de Limburgse lijsten is aanwezig bij de afdeling streektaal van het 
Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond.

Noten

1  Uitgebreidere biografieën van de drie initiatiefnemers zijn opgenomen in 
Hagen (2006), pag. 11-25.

2  Het betreft de volgende publicaties:
  - Benrather-, Uerdinger- en Panningerlinie. In: Tijdschrift voor Nederlandsche 

Taal- en Letterkunde 21, 1902.
  - Taalgrenzen in Zuid-Nederland. Het Mich-kwartier. In: Tijdschrift voor 

Nederlandsche Taal- en Letterkunde 26, 1908.
  - De Benrather Linie. In: Leuvensche Bijdragen 8, 1907.
3  Schrijnen (1920), pag. 31.
4  Bibliografische gegevens: Kruijsen, J. (red.)(2006), Een eeuw lang Limburgs, 

SGV-enquête 1914. Roermond/Maastricht: Veldeke Limburg/TIC. ISBN 
978-90-78407-06-5

5  De volledige vragenlijst inclusief de volkskundige vragen is opgenomen in 
Schrijnen (1920), pag. 4-28 en in Van de Wijngaard (1996), pag. 10-27.

6  Een volledige lijst van de gevraagde vormen is te vinden in: Bakkes (2006), 
pag. 141-144.

7  Zie voor een volledig overzicht van de werkwoorden uit de SGV-lijst Bakkes 
(2006), pag. 146-149.

8  In de ‘Klanknoteering’ van de SGV-enquête wordt voor deze klank het teken 
- geadviseerd.

9  Schrijnen (1920), p. 29.
ö
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97DIaLekWaORDeBeUk 
IN eCH-zöSTeRe

Ton van Wegberg, Echs

De oorsprónkelike dialekte van de Nuujstadt, Zöstere en 
Ech zeen versjillendj. Die versjille zeen óntstange door 
de historisch versjillendje achtergróndj van de groatste 
kerne van de Gemèndje/Gemeinte Ech-Zöstere, die in 
2003 tót standj is gekómme.
Wie in eder gemèndje weurtj ’t plaatselik dialek in Ech-
Zöstere neet äöveral, det wiltj zègke neet in alle kerne, 
op dezelfdje meneer gespraoke. D’r is waal spraoke 
van ’n groate maote van geliekheid. Mer d’r zeen döks 
typische klankversjille, mit name tösse de groatere of 
mieë aafgelaege kerne.
Dènk aan Pej, de Boesj, Roostere. Det zeen aevel 
nuanceringe, óntstange en langer in standj gebleve door 
bv de aafgelaege ligking of de invloed van ’n naoberplaats. 
In oze tied is dök nog mer mit meujte – en den zelfs 
neet mit zekerheid – vas te stèlle wie de dörpse dialekte 
precies wore. Zelfs informatie door aoj bewoners kan 
hieël versjillendj zeen. De invloed van boetenaaf is in 
’t ein dörp mieë gewaes en/of vlotter gegange es in 
’n anger, mer ouch individuele bewoners höbbe dit es 
gevolg van persuuenlike ómstandigheje (huwelike, werk 
enz.) versjillendj opgepaktj.
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98 ’t Versjiensel det oos taal verangertj es gevolg van inwèrking van boetenaaf, 
kömptj äöveral väör en geltj väör alle dialekte. De taal van Ech, Zöstere en de 
Nuujstadt óngergeit dit net zoa good. 

De wezelike versjille in spraok in de Nuujstadt, in Zöstere en in Ech zeen aevel 
väöral door de gesjiedkundige achtergróndj van die plaatse bepaoldj. Daoróm 
väöral is ’t good det de dialekte van die kerne in waordebeuk zeen vasgelagdj.
Recent, mit de oetgave van De Dunne van de Nuujstadt zelfs compleet.

De Gemeinte Ech-Zöstere kèntj noe de volgendje waordebeuk:

1. Seppig wiej ein smawtpaer, woorden en uitdrukkingen in het Echter 
dialect, van R. Geurts is ’t awste. ’t Waerdje, nao de doad van de samestèller, 
in 1988 oetgegaeve bie Drökkerie-oetgaeverie Valkenburg-offset BV in Ech. 
Vórmgegaeve door J. Sevriens en mit teikeninge van J. Gijzelaars. De oplage 
woor 2000 ex, gebónje oetgeveurdj. De waordelies is allein Echs-Nederlands en 
bevatj wäörd, gezègkdjes en oetdrökkinge.

René Geurts haw es lieëraar aan de Bisschoppelijke Kweekschool in Ech en 
es conservator van ’t gemeintelik museum al die wäörd in zien laeve verzameldj 
en opgeteikendj. In ’n eige gedetailleerdje spelling. ’t Echter dialek woor de 
modertaal van Geurts en hae woor dao gruuets op. Hae waas mede-oprichter 
van de Veldeke Krink Ech en jaorelank (hoofd)redacteur van ’t tiedsjrif Veldeke 
van de Limburgse vereniging.

Volges ’t väörwaord in ’t waordebook haw d’r zien samestèlling al aafgeróndj 
in 1977. De persuuenlike interesses van de sjriever in de natuur en de cultuur, 
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99’t laeve van alledaag van de minse in zien ómgaeving, blieke oet väöl van de 
opgenómme wäörd, wie toponieme, plantje, aoj en al verdwene beroepe en aoj 
en al vergaete kènjerspele. Ouch geuftj ’t waordebook bie väöl al get minder 
bekèndje wäörd ’t gebroek d’rvan in zinne en oetdrökkinge (vb: “Doog ouch de 
spaanjelètte väör de blènje” en “Det is mich dao ein vaering!”).

Waat de spelling betruf haw – wie al gezag – Geurts ’n eige spelling óntwik-
keldj. Hae sjrief de -oa- op es -wa-: ‘grwat, blwat’ enz. Die spelling geuf d’n 
indrök det ’t Echs ’n dialect is mit ’ne stiegendje twieëklank. René Geurts haet 
zich in ziene tied duchtig mit de spelling bemeudj. Zien keus väör -wa- in plaats 
van -oa- is door zien tiedgenoate aevel neet äövergenómme, ouch neet bie de 
spelling 2003.

Ómdet hae in dit waordebook zien eige spelling gebroektj, woor ’t zeker neet 
ónnuuedig det de sjriever in ’t kort (1 blz.!) get aanwiezinge geuftj äöver wie 
zien spelling oetgespraoke mót waere. Mit oetzunjering van ’t baovestaondje is 
toch al väöl äövereinkómst te bespäöre mit de later óntwikkeldje Spelling voor de 
Limburgse dialecten door de Raod veur ’t Limburgs en Veldeke Limburg.

Ingewikkeldj maaktj Geurts ’t väöral door ’t gedetailleerdje, haos foneti-
sche gebroek van tösseklanke (dwiaemelik=mierzoet) en van medeklinkers 
(blwaotskops=blootshoofds, brwaod=roggebrood, grwäöts=trots). Dit maaktj ’t 
book, zeker in deze tied, get moeilik te gebroeke. Óndanks det, is ’t waordebook 
van Geurts lange tied ’n hieël gesjiktj bake gebleke väör waem ’t Echs dialek 
serieus wildje numme en ouch gebroeke. 

’t Waordebook is neet mieë in de gewuuene bookhanjel te koup. Daoväör mót 
m’n verder zeuke.

Opvallendj kènmerk väör de spraok van Ech is ’t gebroek van de -j- aan 
’t ènj van wäörd. Bv. puntj, kèndj, rundj, tandj. Ouch bie de vervoeging van 
wèrkwäörd kömptj (!) die -j- regelmaotig trök. Bv. maaktj, geitj, rentj, kosj en 
bie de voltooide deelwoorden: gemaaktj, genuuedj, gesoptj. Dit versjiensel haet 
de naam “mouillering” inne dialectologie. ’t Echs is ’n sterk mouillerendj dialek, 
net wie ’t Brachs, ’t Lins, ’t Mofers. Minder mouillerendj is ’t plat van Zöstere, 
Roostere, Detere. ’t Mins mouillerendj inne nuuj gemèndje is det vanne Nuujstad.

De -sj- aan ’t ènj van ’n waord kump aevel minder väör. Hie versjiltj ’t Echs 
(mit oetzunjering van de Boesj en de Deelgaard!) van ’t Zösters. M’n spruk: 
fles, terwiel det in Zöstere flesj is, fris en frisj, vals en valsj en ouch wasse en 
wasje/wesje. Dees versjille numtj m’n inne dialectologie de versjiensele vanne 
“fles-flesj-lien”. Det is ’n taalgrens die door gans Midde- en Zuid-Limburg 
zoaget noord-zuid loupendj op geit. Oastelik daovan kömptj op ’t ènj van wäörd 
-sj, westelik kömptj allein -s.

Sint-Joeas, Pej, De Slek, ’t Hènge, Ech, Berkelieër, Ophaove, Detere, Roostere, 
d’n Aosterberg sloete zich aan bie -fles-, alle anger dialekte bie -flesj-. Det zeen: 
De Berg ane Kloes bie Waldeslust, D’n Deelgaard, Pötbrook, D’n Echterbós, 
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Käöningsbos, Aan Reijans.
Aan ’t begin van ’n waord gebroektj ’t Echs de -j- neet: snieje, spele, slaop, zweit. 

Det versjil zitj tösse Ech, Pej, Detere en Roostere t.o.v. Zöstere, de Nuujstadt, 
mer ouch de Boesj en de Deelgaard, die de gemouilleerde -sj- aan ’t begin waal 
kènne: sjnieje, sjpele, sjlaop, zjweit. Dees taalgrens is bekèndj es de “Panninger 
lijn”.

2. Zösterse Kal. Dit book versjeen in 2000 es oetgave van de Vereniging van 
Natuurvrienden, die nao de oprichting in 1970 es vereniging mit aandach väör 
natuur en milieu in de doelstèlling, dit in 1977 verbrèdj haw mit cultuur es 
aandachtspuntj. Vanaaf 1981 is d’r ’ne dialectgroep, bestaondje oet Evert Zits, 
Annie Schreuders-Derks, Jef van Kempen, Wil Schulpen en Ad Feijen, later nog 
oetgebrèdj mit angere. Mit tösseperiodes is aan dees lies gewèrktj, oetgaondje van 
’n al bestaondje inventarisatie. ’t Book is naeve waordelies van Zösters dialek nao 
de Nederlandse beteikenis, ouch – wie ’t väörwaord aangeuf – ’n inventarisatie 
gebleve van “Zösterse weurd welke vreuger zeen of noe nog waere gebroek” en 
die de werkgroep gelöktj is óm te achterhaole. Bv.:

agaons = voorlopig
bagkekraom = rotzooi
hasbórtele = zwarte bessen
intrèntj = bijna (ouch bie Geurts: ongeveer)

De oetgave woor ’n jubileumoetgave van de Vereniging van Natuurvrienden en 
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101bevatj verder foto’s van werk van Zösterse kunstenieërs, oetdrökkinge, kènjer-
leedjes, waerspreuke en gedichte. De illustraties zeen van Huib Heynen. De 
oplage woor 500 ex., genèjd oetgeveurdj. Vanaaf 2009 weurtj mit regelmaot ’n 
reproductie verzörgdj door Multiprint Koolen in Zöstere, wo ’t book in die 
vórm nog verkriegbaar is.

Waat spelling aangeit is neet gekaoze väör ’n spelling die zoaväöl mäögelik 
informatie geuf äöver de meneer van oetspraeke (wie ’t Echter waordebook van 
Geurts; zie ZK blz. 6) mer väör de toen al in ónwikkeling zeendje spelling van 
de Raod veur ’t Limburgs en de vereniging Veldeke. Dees spelling weurtj in de 
inleiding van ’t book kort oeterein gezatj.

’t Zösters dialek haetj väöl äövereinkómste mit ’t Zitterds. Versjil mit ’t Echs 
is ’t gebroek van de medeklinker “j” bie ’t begin van väöl wäörd mit name in 
combinatie mit de “s”: sjtaon, sjtil, sjtek, sjtein. Aan ’t ènj van ’n werkwaord is det 
soms angesóm d.w.z. zitte ze in Ech ’n “j” d’r achter: haetj, stuitj, geitj, waat in 
Zöstere neet ’t geval is. 

’t Gebroek van de klinker “äö” is in ’t Zösters minder es in ’t Echs. Ze gebroeke 
mieë de “eu”: keuke, deur, veur, weurd. Ouch gebroektj m’n bie nogal get wäörd 
anger klinkers: -a- wo det in Ech ’n -e- is: kar (ker), tar (ter), hart (hert) en is eine 
fiets eine fits, de kèrk is de kirk. 

3. Brónsgreun Beukske, editie dialect Echt-Susteren. Dit is ’n opzeuk-
beukske, ’n sjriefhulp, väör gebroekers: dialekspraekers en dialeksjrievers. De 
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102 editie Ech-Zöstere woor de twieëde (nao Tegele) in ’n reeks van mieë deile in 
versjillende plaatse. Allemaol bevatte ze ’n waordelies van Nederlandse wäörd nao 
’t plaatselik dialek. Waal mer ’n beperktj aantal wäörd, óm ’t beukske mekkelik 
broekbaar te haoje. 

De gehanteerdje spelling is die van 2003, die in de oetgave van de Brónsgreun 
Beukskes ouch kort weurtj samegevatj. In dit beukske väör Ech-Zöstere waere 
baovedet in ’n apaart hoofdstök de klankversjille in Ech, Zöstere en de Boesj 
belichtj. Verder bevatj ’t ’n opsomming van plaatsname en de sjriefwieze in dialek 
van alle kerne in de Gemèndje Ech-Zöstere. De spelling van de werkwäörd 
krigtj achterin nog apaart aandach, compleet mit de versjillende sjriefwiezes bie 
vervoeging.

’t Initiatief väör de oetgave koom van Veldeke Krink Ech. De samestèllers 
zeen Piet Aben en Ton Janssen, m.m.v. Pierre Bakkes, Math Cuypers en Karel 
Fiddelers. Dees leste twieë óm, wo det nuuedig woor, de variaties van respectie-
velik de Boesj en Zöstere aan te gaeve. 

Dit beukske is oetgegaeve in 2008 en gedröktj bie Koenen, Echterbosch/
Vlodrop in ’n oplage van 1000 ex., wovan de gemèndje d’r 500 haet versprèdj 
bie de verwelkóming van nuuj inwoners. In 2012 is d’r ’ne twieëde drök gewaes 
van 250 ex. Dit Brónsgreun Beukske is nog te koup in de bookhanjels in Ech en 
bie de Veldeke Krink.

4. De Dunne van de Nuujsjtadt is ’t meist recente waordebook. Ofsjoan 
“dun” kèntj dit door de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt in 2014 oetgegaeve 
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103book bepaaldj neet gezeen waere. Drökkerie Pasklaar oet Zittert leverdje 320 
ex aaf. De samestèllers zeen Mia Alberts, Jan Cox en Jo Verkuijlen, die d’r tösse 
2012 en 2014 aan gewèrktj höbbe aan de handj van ’n al langer bestaondje liest 
(zie DDN) en mit mitwèrking van väöl inwoners van de Nuujstadt, daoróm de 
óngertitel: “Gezeumerd door de luuj van de Nuujsjtadt”.

Behalve ’n oetgebreide waordeliest (Nuujstadts – Nederlands), aangevöldj mit 
oetdrökkinge, staon in ’t book ’n aantal hoofdstökker äöver de gesjiedenis van de 
Nuujstadt besjreve, anekdotes van (awd-) inwoners, gedichte en leedjes. Daodoor 
haet ’t book get van ’ne kleine encyclopedie, ómdet dao ouch neet-taalkundige 
dinger in staon. Wie ’n lies van gebroekdje roopname mit variaties, biename die 
vreuger gebroektj waerdje en ’n verzameling veldjname of aanduidinge väör 
stökker gróndj. Verder aangevöldj mit foto’s van J. Verkuijlen. Al dees aanvöllinge 
verklaore w’rsjienlik ouch det d’r zoa väöl beuk zeen gekoch door de inwoners, 
mer ouch door minse gebäörtig in de Nuujstadt, die noe op anger plaatse in en 
boete oos landj verblieve.

De gebroekdje spelling is hie ouch die van 2003 van de Raod veur ’t Limburgs 
en Veldeke Limburg, die op twieë blz. kort weurtj samegevatj. ’t Book is nog te 
koup via de Heemkunde Vereniging. 

Kieke w’r nao de waordeliest den vèltj op det ’t Nuujstadts op väöl puntje 
aafwiektj van ’t Echs en van ’t Zösters. ’t Haet zeker verwantsjap mit ’t Zitterds, 
mer det is ouch weer neet konsekwent. Opvallendj is in elk geval de diftongering 
in wäörd wie “gruin” (Ech en Zöstere: “greun”). ’t Plat vanne Nuujstad haet alle 
versjiensele vanne zoeagenaamdje Zitterder diftongering. De versjiensele:

-oo- mit stoattoan inne naoberdialekte is oppe Nuujstad -ou- mit stoattoan 
(bloud, moud, enz.);
-ee- mit stoattoan inne naoberdialekte is oppe Nuujstad -ei- mit stoattoan 
(veir, beir, enz.);
-eu- mit stoattoan inne naoberdialekte is oppe Nuujstad -ui- mit stoattoan 
(gruin, bleujt, enz.).

Mer verder haet ’t dialek van de Nuujstadt minder zwevende en sleipklanke en 
kómme biegevolg in de spelling de -ö- en de -äö- minder väör es in ’t Echs. 
M’n gebroektj waal ’t waord “väöl”, mer spruk tegeliek van “keuke” wo ’t Echs 
“käöke” zaetj. “Kieër” weurtj neet gezag en gesjreve, det is “keer” in ’t Nuujstadts. 

Tót zoaver de waordebeuk die d’r noe zeen en die ’n good äöverzicht gaeve 
van ’t Limburgs in Ech-Zöstere. Es w’r in de toekómst noe nag e waordebook 
kóste kriege vanne Deelgaard-Pötbrook en van ’t plat vanne Boesj (Käöningsbós), 
zoe Ech-Zóstere de ieëste fusiegemèndje zeen wo-in alle apaarte dialekte ’n 
waordebook höbbe. Of doon v’r die van Sint-Joeas (Sint Joas) daomit te kort?

(Foto’s: Geert Janssen)
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105LIMBURGSe WIkIPeDIa 
10 jaOR

Els Diederen, Valkebergs

In september 2014 besjtóng de Limburgse wikipedia 10 
jaor. ’n Gooj rae um ins te kieke wat wikipedia eigelik 
veursjtèlt en wie ’t in die10 jaor mèt de Limburgstalige 
versie ies geloupe.

Wat ies wikipedia 

Wikipedia ies ’ne encyclopedie op ’n website woa-in edere bezeuker de besjta-
onde lemma’s maog en kènt verandere en woa dees veranderinge metein (sjnel) 
doorgeveurd were en ziechbaar zint. De lezer maog ouch ’n lemma, wat volges 
häöm óntbriek, nuuj aanmake. Dit alles gebeurt online in de browser (op ’t sjerm) 
van de computer. ’t Woord wiki-wiki kump oet ’t Hawaïaans en beteikent sjnel. ’t 
Ies neet nuèdig dat auteursj of sjrieversj echte expertise of formeel kwalificaties 
höbbe in de ónderwerpe woamèt ze ziech bezighoute, wat waal ins e punt van 
kritiek ies veur sómmige luuj. Meh bie twiefel aan ’n teks of ’n ander meining 
euver ’n ónderwerp besjteit ummer de meugelikheid um op de euverlèkpagina, 
die bie eder artikel huèrt, vraoge te sjtèlle of veursjtèlle te doon. 

Wikipedia ies e projek van de Wikimedia Foundation, ’n organisatie zónder 
winsbedoelinge. ’t Doel ies um in eder besjtaonde taal ’ne complete, rechtevrieje 
encyclopedie same te sjtèlle en te sjrieve. Intersant ies dat de versjillende wikipe-
dia’s ziech ónderein linke, ’t ies meugelik dats se, bieveurbeeld es ’n bepaald 

’t Algemein wikipedia-logo, dat bove in de 

linkerkolom eder pagina seert. Allein op de 

Limburgse dreug ’t logo op de drie vastelaoves-

daag ’ne kleurige sjteek um te laote zeen 

dat dan de meiste vaste gebroekersj op sjtap 

zint...
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106 ónderwerp get summier besjreve sjteit, mèt eine klik miè (en ander) gegeves 
kèns opzeuke in ’n ander taal! ’n Waarsjuwing ies èvvel op zien plaats, sóms were 
artikele groatendeils vertaald. Wikipedia maak gebruuk van vrieje content door 
GNU-Free-Documentation-License, de lezer maog dus alle informatie vrie 
gebruke, èvvel ónder veurwaarde van brónvermelding van wikipedia. Wat ein 
en ander precies inhèlt sjteit te leze op de website van wikipedia. Neve typische 
encyclopedie-artikele geuf wikipedia ouch informatie die dèks in verband weurt 
gebrach mèt almanakke, specialistische tiedsjrifte en zake die in ’t nuujs zint.

 

Sjtandaardtale en sjtreektale

Wikipedia’s were op diet moment in totaal in 287 tale gesjreve en dat zint neet 
allein officieel lands- en sjtandaardtale meh zeker ouch in ’n groat aantal sjtreek-
tale. Same good veur 32 miljoan artikele. ’t Internet in ’t algemein en dees wikipe-
dia’s in ’t biezónder drage daotoe bie dat tale were vasgelag, bewaard, gebruuk en 
gepromoot! Wat de sjtreektale betref, volg hie ’n klein selectie oet Wes-Europa 
woa-in me bezig ies mèt ’ne wikipedia te sjrieve: Platduutsj (Plattdüütsch) of 
Nedersaksisch, Ripoarisch (Öcher Platt, Bönnsch, Düsseldorwer Platt, Eefelplatt, 
Kirchröadsj, Kölsch, Nüsser Platt, Stolberjer Platt, Trooßdoorfer Platt), Baskisch 
(Basque), Picardisch (Picard), Catalaans (Català), Breton(s), Fries (Frysk), Zeêuws, 
Occitaans (Occitan), West-Vlams, Waals (Walon), Welsh en natuurlik oze eige 
Limburgstalige wikipedia. Binne ’n sjtreektaal sjtoon artikele sóms in versjillende 
dialekte. Vergeliek in de Limburgse bieveurbeeld ’t lemma ‘Limburgse dialekte’, 
gesjreve in ’t Mestreechs en ‘Limburgse literatuur’ gesjreve in ’t Valkebergs. 
Daoneve besjtoon versies in ’t Luxemburgs (Letzebuergesch), Afrikaans, Sranan-
tongo (Surinaams) en Papiamentu (Papiaments).
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107Historie van wikipedia

’t Projek Wikipedia ies begoes op 15 januari 2001, allein in ’t Ingelsj. In ’t zelfde 
jaor volgde de wikipedia in ’t Frans. De versie in ’t Nederlands besjteit saer 19 
juni 2001. De Ingelsjtalige Wikipedia haet op diet moment miè es 4,5 miljoan 
lemma’s. Daonao volge in gruètde: Zjweeds (Svenska), Nederlands, Duutsj 
(Deutsch), Frans (Francais), Winaray (Waray-Waray), Cebuano (Sinugboanong 
Binisaya), Russisch Italiaans (Italiano), Sjpaans (Español), Pools (Polski) en Vietna-
mees, allemaol mèt miè es ein miljoan artikele.

Wikipedia’s mèt miè es 100.000 artikele: Arabisch, Azerbeidzjaans, Bulgaars, 
Catalaans, Tsjechisch, Deens, Estisch, Grieks, Sjpaans, Esperanto, Baskisch, 
Perzisch, Galicisch, Armeens, Hindi, Kroatisch, Hebreeuws, Indonesisch, 
Japans, Kazachs, Koreaans, Latien, Litouws, Hongaars, Maleisisch, Minang-
kabau, Noors - ‘Boketaal’ (Norsk - Bokmål), Noors - ‘Nuujnaors’ (Norsk 
- Nynorsk), Oezbeeks, Portugees, Roemeens, Sumpel Ingelsj, Slowaaks, 
Sloveens, Servisch, Servo-Kroatisch, Fins, Turks, Oekraïens, Volapük, Chinees.
 
Bove de 20.000: o.a. Afrikaans, Aragonees, Basjkier, Wit-Róssisch Officiële 
sjtandaard, Wit-Róssisch Sjtandaard van veur 1933, Bengaals, Bretons, Bosnisch, 
Welsh, Fries, Gujarati, Ayisien, Haïtiaans Creool, Armeens, Ido, Ieslands, 
Javaans, Georgisch, Kirgizisch, Luxemburgs, Lombardisch, Lets, Malagasy, 
Macedonisch, Malayalam, Marathi, Burmees, Nederduutsj, Nepalees, Newar/
Nepalbhasa, Occitaans, Piedmontees, Westelik Punjabi, Aroemeens, Siciliaans, 
Albanees, Swahili, Tamil, Telugu, Thai, Filipijns, Urdu,Yoruba, Kantonees.

Wae precies wilt weite wieväöl en welke wikipedia’s mèt hun aantal artikele 
in totaal functionere, dae kènt goon kieke in de online lies op: http://meta.
wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias.

De Limburgse wikipedia besjteit 10 jaor!
 
De Limburgse Wikipedia ies 10 jaor geleje begoes in september 2004, meh de 
ièrsjte echte artikele kaome pas in december van dat jaor vaerdig. In de winter 
van 2005 is diet projek hel gegreujd, tot bekans 500 lemma’s. Op 15 september 
2014 tèlt de Limburgse wikipedia in totaal 7668 artikele, meh ’t projek sjteit 
jaomergenoeg noe e bietsje sjtil. De sjrieversj van in ’t begin zin van meining dat 
neet alles door hun en in ’t zelfde dialek gesjreve moet were. Zie rekene noe op 
andere. Daorum deit wikipedia hie op dees plek, woa de lede van Veldeke toch 
’t zelfde doel naosjtreve, namelik de eige taal promote, ’nen oproop um in ’t eige 
dialek sjtökskes te sjrieve. Nemes hoof bang te zin foute te make, dat lök namelik 
neet én... dao ies ummer hölp aanwezig, ouch veur sjpelling.  
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Mètwèrkersj/sjrieversj/moderatorsj van ’t ièrsjte oer die verantwoordelik 
zin veur ’n groat deil van de hudigen inhoud zint: Guaka dae in ’t Nuts sjrief; 
Steinbach en Pahles in ’t Mestreechs; Aelske en Cicero in ’t Valkebergs; Mergels-
berg in ’t Norbiks; Pivos in ’t Gelaens; Bert K. in ’t Kinders, Grambii in ’t Oeals; 
Ooswesthoesbes hanteert ’n regiolek Mofers/Remunjs.

’t Bovenste gedeilte van de welkómspagina van de Limburgse wikipedia op 15 september 2014. De 

blauw gekleurde weurd zint hyperlinks nao ’n eige, apaart artikel euver dat woord (onderwerp). Op dees 

meneer kènt me in de wikipedia zónder väöl meujte ummer doorklikke... Euverigens, weurd die in ’n 

teks road gekleurd zin, sjtèlle ouch hyperlinks veur, meh die goon nao ’n laeg pagina, die ope sjteit um 

metein aan te make en in te völle.
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euverziech van artikele nao dialek in de Limburgse wikipedia

’t Euverziech lièt zeen wieväöl pagina’s in ’n bepaald dialek zint gesjreve. De 
algemein tekste op ’t veurblaad en in de encyclopedie, die neet gebónge zint aan 
ein lemma, sjtoon veurluipig in ’t AGL (Algemein Gesjreve Limburgs). 

Limburgse dialekte en ’t aantal pagina’s woa-in gesjreve ies 
gewore:

E
Echters 5 P
Èèsjdes 3 P
Egelzer 1 P
Ètsberger 8 P
Euverworms laeg

G
Gelaens 415 P
Brókkelzer 1 P
Gingeloms 1 P
Grevorsters 1 P
Groêselts 1 P
Groninger Limburgs 3 P
Gulpesj 3 P
Gäöls 6 P

H 
Haels 4 P
Hales 3 P
Haorsters 4 P
Heies 1 P
Heitsers 1 P
Heljes 7 P
Hèrkebósjer 1 P
Herks 1 P
Hertes 2 P
Hessels 1 P
Heuzes 1 P
Heëlesj 18 P
Hiersj 2 P
Hölsbergs 1 P
Houblieriks 1 P
Houtems 12 P 
Häörs 1 P

I
Ieëpesj 9 P
Illekaoves 2 P
Itters laeg

K
Kanners 1 P
Kâssels 1 P
Keersj 1 P
Kelpes 4 P
Kemps 6 P
Kepèls 1 P
Kèsings 2 P
Kessels 3 P
Keuningslusts 1 P
Kinders 108 P
Kirchröadsj 24 P
Klummesj 18 P

L
Lins 1 P
Lottems 2 P
Lötteraos 1 P
Lòms 3 P
Lömmerigs 1 P

A
Aelses 5 P
AGL 4 P
Allekes 3 P
Amerikaans 1 P
Azeraojs 1 P

B
Baeks 3 P
Baoksems 2 P
Baolders 1 P
Beegs 3 P
Belvends 1 P
Bergs Roerdale 6 P
Berings 1 P
Bezels 1 P
Bilzers laeg
Blieriks 2 P
Blitterswiks 1 P
Bors 2 P
Brees Belsj Limburg 4 P
Brees Nederlands Limburg 1 P
Breuker 40 P
Brokezer 1 P
Brügger Platt 2 P
Bungs 1 P
Buuls 1 P
Bóchezer 6 P

D
Doondesj 1 P
Düsseldörper Platt 2 P
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Maels 1 P
Maersj 1 P
Maeses 1 P
Mechels Ned. Limburg 1 P
Meersjes 14 P
Meliks 1 P
Mergraotes 3 P
Merkelbeks 1 P
Mestreechs 2.338 P
Mezeikers 2 P
Middelars 1 P
Mieëlders 1 P
Mofers 275 P
Munstergelaens 1 P

N 
Naers 3 P
Neels 1 P
Ni-jwieërts 1 P
Nieuw-Genks 1 P
Norbiks 786 P
Nuienhaags 1 P
Nuts 93 P
Nuër Bokrikers 2 P

O
Gesjreve in ’n ónbekènd dialek 18 P
Obbichs 1 P
Oeals 167 P
Oeësjbiks 3 P
Oos-Voeres 8 P
Oospels 1 P

P
Parteis 1 P
Pejs 1 P
Pelter 1 P
Posters 2 P
Pöts 1 P

R
Ranzels 2 P
Remunjs 86 P
Roosters 1 P
Ruivers 2 P
Räötjes 1 P

S
Se-Gietersj 1 P
Sint-Joeasters 1 P
Sintruins 2 P
Sjeter 5 P
Sjilves 1 P
Sjins 4 P
Sjömmerts 5 P
Sjpawbiks 1 P
Sjtröchs 1 P
Sjènnes 26 P
Staeveswaerts 1 P
Steins 5 P

T
Tegels 12 P
Teuves 1 P
Toears 1 P
Tungelders 2 P
Tungers 10 P

V
Valkebergs 1.021 P
Vallems 1 P
Vaosters 1 P
Velbedersj 2 P
Venloos 76 P
Venrods 2 P
versjillende dialekte 30 P
Vielender 17 P
Vlorps 1 P
Voelendesj 1 P
Voeres 1 P
Völzer 1 P
 

W 
Waers 2 P
Wânsems 1 P
Waobigs 2 P
Wieldesj 6 P
Wienesraos 5 P
Wieërts 9 P
Wèssems 5 P

Z
Zaerems 3 P
Zittesj 17 P
Zjwaams 7 P
Zjwiers 1 P
Zumpelvelds 4 P
Zwolgers 1 P
Zössers 1 P
Zösters 3 P
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111Zoa-es me kènt zeen in de tabel, sjtoon de meiste artikele in ’t Mestreechs, 
namelik 2338, gevolg door ’t Valkebergs mèt 1021; ’t Norbiks haet t’rsj 786, ’t 
Gelaens 415, ’t Oeals 167 en ’t Kinders 100. Bove de 75 höbbe ’t Nuts, Venloos en 
’t Remunjs. Die aantalle höbbe te make mèt ’t ‘toeval’ dat ’ne bepaalde sjriever of 
sjrieversj ziech de meujte höbbe genómme um in hun eige dialek te sjrieve. Dao 
ies èvvel nog väöl in te völle en ouch minnig dialek maog ziech nog profilere 
in deze Limburgstalige wiki. Sjtökskes bieveurbeeld euver ’t eige dörp, historie, 
cultuur, natuur, umgeving, de luuj, dao zou me mèt kènne beginne. In ein van de 
categorieë (zuug in ‘de linkerkolom’) sjtoon artikele woaveur de lezer verzeuk 
weurt um de al besjtaonde teks, die um de ein of ander rae plaatsgebónge meh in 
’n ander dialek gesjreve ies, um te zètte nao ’t betreffende plaatsgebónge dialek. 
Kiek daoveur op http://li.wikipedia.org/wiki/Categorie:Wikipedia: Óm te 
zètte. Veurbeelde veur ’n plaatsgebónge dialekteks zint de besjrieving van ’t dörp, 
de sjtad, ’n wiek, ’nen inwoner, ’ne (dialek) sjriever of diechter, ’n geboew, ’n 
landsjapselement of ’n eige traditie. Veur de beginner zou dat al ’ne mekkelike 
sjtart zin, hae hoof jao allein d’n inhoud nao zien eige dialek ‘te vertale’, meh 
maog natuurlik ouch verbetere of aanvölle. Wikipedia deit hiebie ’nen oproop 
aan uuch, Veldekelede, en zal dankbaar zin veur eder artikelke, al ies ’t mer e 
‘sjtumpke’ (hièl kort). Help estebleef mèt um de Limburgse wikipedia te laote 
greuje nao ’n miè completer gehièl, zeker wat dialekte betref! 
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112 Wie geit samesjtèlling in zien werk
Wie gezag maog ederein in ’ne wiki sjrieve, verandere, corrigere, aanvölle m.a.w. 
’n biedraag levere. Oetzónderinge zint geblokkeerde gebroekersj en besjermde 
pagina’s. Emes dae vandalisme pleeg in ’n artikel, door b.v. onzin in te völle of 
begint te sjelle, weurt gewaarsjuwd door ’ne moderator en es ’t ziech herhaolt 
weurt hae/zie geblokkeerd veur ’ne bepaalde tied. Ouch bepaalde pagina’s 
kènne geblokkeerd (besjermp) were zoadat nemes ze kènt bewèrke, dat gebeurt 
veural mèt die artikele woavan ’t ónderwerp oetlok tot vandalisme. De artikele 
Hogan, Hoi, Romeo and Juliet, Hulk, Kastenstelsel, Homo, Yolo zint daorum noe 
beveilig. Blokkere en besjerme gebeurt door administrators of moderators. Dat 
zint gebroekersj die vanwege hun betrokkenheid en hunnen inzat dae sjtatus 
verdeend höbbe. Zie were capabel geach um discussies te leie, te oordeile en 
tactisch / diplomatiek te handele bie conflicte. Ze zint alert op cyberpesterie, in 
dat geval goon ze metein tot actie euver, d.w.z. de gewraakde teks weghole en de 
sjriever blokkere.  

Emes dae ’n biedraag levert ies ziechbaar mèt zien IP-adres. ’ne Gebroeker kènt 
ouch keze um onder ziene eige naam of onder ’ne sjoelnaam (pseudoniem) te sjrieve. 
Edere gebroeker krieg ’n eige gebroekersjpagina mèt aanhangend ’n euverlèkpagina. 
Hie-op kènt hae/zie ziechzelf veursjtèlle, mesjiens de tale neume die hae sjpriek of 

de projekte die hae van plan ies te doon of artikele melle die hae van 
plan ies te sjrieve. Èvvel nieks ies verpliech. Bie eder artikel functioneert 
teves ’n euverlèkpagina, woa in me vraoge kènt sjtèlle aan ander gebroe-
kersj, euver teks, dialek, sjpelling enz.  

Eige foto’s, veur illustratie bie ’n artikel, maoge geüpload were, 
meh ze valle dan ouch ónder GNU-Free Documentation-License. 
De foto’s were verzameld en bewaard op wikipedia-commons in 
gerubriceerde lieste. Ze kènne gebruuk were op pagina’s in eder 
wikipedia-taal. 

De meugelikheid besjteit um in de gesjiedenis van ’n artikel op 
te zeuke wae, wieniè, welke biedraag haet gedoon aan d’n inhoud. ’t 
Ies neet meugelik um aan dees pagina get te verandere, die gegeves 
liegke vas.

 

De linkerkolom 
Neve eder pagina in de wikipedia sjteit, rech ónder ’t wikilogo, ’ne linker-
kolom woa-in se informatie kèns vinge euver d’n opzat van de encyclo-
pedie. Dao zint links nao: ‘Veurblaad’, ‘Alle artikele’, ‘Alle categorieë’, ‘In ’t 
nuujs’, ‘Recente verangeringe’, ‘Willekäörig artikel’, ‘Nuuj artikele’, ‘Donaties’. 

logo van wiki-commons: de aafbeeldinge-wiki mèt doezende foto’s.
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113Onder communicatie sjtoon doorverwiezinge nao ‘Gebroekersportaol, ‘Hulp 
bie sjpelling’ en de ‘Kaffee’ (woa gekald en gediscussieerd maog were). Onder 
Gereidsjapskis volge o.a. ‘Links nao dit artikel’, ‘Volg links’, ‘Upload’, ‘Speciaal 
pagina’s’. Tot sjlot volge alle tale woa-in ’t lemma ouch te vinge ies. 

Wie ving iech ’n artikel in mien eige dialek?
Dat ies ’n specifiek ‘probleem’ van de Limburgse sjtreektaal (o.a.) umdat ’r väöl 
dialekte zin en daoneve miè soorte sjpellinge gehanteerd were. Um noe te 
veurkómme dat ’n bepaald artikel ónder ziene dialeknaam in ’n ander oetsjpraok 
of sjpelling neet te vinge zal zin, were zoaväöl meugelik ‘redirecte’ aangemaak, 
die automatisch doorlinke nao ’t gevraogde artikel. 

Redirectpagina (doorverwiespagina)
Num bieveurbeeld de equivalente Keersjmes, Keersemes, Kaesjmes, Kaeësjmes, 
Keësjmes, Kosjmes, Kersmes, Wainachte en Krismes, die were automatisch doorver-
weze nao ’t oarsjprónkelik artikel: Kaersjmes in ’t Valkebergs. 
e Sjoan veurbeeld ies ’t dialekwoord veur ’t Nederlandse (appel)stroop. ’t Sjteit 
es artikel ‘sjroap’ in ’t Sjènnes (Schinnens). De redirecte sjroeëp (Heële), sjroep 
(Mestreech), zeem (Gulpe), ziepnaat (Póstert) of krûdje (Noord-Limburgs, meh 
ouch Ripuarisch in Kelmis en Eupe) were automatisch doorgelink nao die 
teks. 
’t Woord koar weurt in ander dialekte es kwar, koer of koeër oetgesjproke meh haet 
ouch nog 4 beteikenisse: de ruumde in ’n kèrk woa ’t hoofaltaor sjteit en woa ’t 
koargebed weurt gebaed (preesterkoar); de ruumde woa ’t zangkoar zingk, ouch 
oksaal geneump; ’n zanggezelsjap en ’n mièsjtummig muzieksjtök. Weurd mèt 
miè beteikenisse sjtoon op ’n verdudelikingspagina. 

Verdudelikingspagina
Op ’n speciaal verdudelikingspagina sjtoon weurd mèt miè beteikenisse. 
Bieveurbeeld ’t woord ‘veldeke’, dat zoawaal de diechter, de dialekvereiniging es 
’t veurmalig veldeke-orgaan beteikent. Of ’t begrip ‘aels’, dat sjteit veur 5 versjil-
lende items: twiè plante, e sjtök gereidsjap, geliek aan de zuul en ’n Limburgs 
dröpke.

Nog get veurbeelde: 
’t Woord vink kènt zin: ’ne vogel, in ’t dialek bookvink; ’n buurtsjap Vink in ’t 
dörp Wienesrao in de gemeinte Nut en ’n buurtsjap Vink in ’t dörp Egelze in de 
gemeinte Kirchroa. 

Zuuster, zuster (non): haet de volgende ingeng: zuuster (verpleegster), ouch es 
aansjpreekvorm; zuuster es vrouwelike bloodverwant; zuuster (religieuze), 
kloasterlinge of non (en es aansjpreektitel); zuuster (naoste) of vrouwelike 
kameraod.
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’t Woord Bergs ies de taal die ze kalle in 8 plaatse in Nederlands en Belsj Limburg 
meh ouch in 5 plaatse boete de Limburge.

 
’t Begrip kapel (kepèl) verwies nao: ’n religieus geboew; ’n deil van ’n geboew; ’ne 
kleine muziekgroep; ’nen daagvlinder (pepel, pieëpel); ’n dörp in de provincie 
Luuk, officieel Henri-Chapelle; Kepèl, dörp in Nederlands Limburg (Panninge).

’t Woord Maas beteikent: de revier de Maos; ’ne veurnaom Maas; ’ne kunssjteek 
(maassjteek) in e breiwerk; eupening in e vössjersnèt of in e nètwerk; eupening 
in de wèt (figuurlik).

’t Lemma graaf beteikent: graaf (begraafplaats) ónzijdig woord, mièvoud graver; 
’n plek woa emes nao ziene doad begrave weurt; ’ne adellike titel: graaf (titel), 
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mannelik woord, mièvoud grave; graaf (landsjapselement), mannelik woord, 
mièvoud grave en graaf (wiskónde), mannelik woord, mièvoud grafe, ’n 
wiskundig figuur dat besjteit oet mit liene verbónge punte.

 

Wie kènt me beginne mèt ’n biedraag?
Um zelf ’n biedraag te doon aan wikipedia kènt me op de volgende 4 menere sjtarte:
1  Gank op internet nao https://li.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikel_

toevoge_en_bewirke (zuug illustratie) en volg de gebruuksaanwiezing.
2  Óf begin in ’n al besjtaond artikel mèt get toe te voge aan d’n teks. Klik dan 

bovenin in de menubalk op ‘Bronteks bewirke’. Noe zuus se op ’t sjerm van 
de browser ’n ‘getypde pagina’, woa-in gewoon wiejer getyp kènt were. Nao 
’t type kliks se effe op ‘Betrach dees bewirking’ onderaan in ’t artikelblaad, dan 
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116 zuus se wie ’t in ’t ech oet kump te zeen. Bies se dao tevrae euver klik dan 
op, onder aan ’t artikelblaad, ‘Pagina opsjlaon’. Zuus se dan toch nog ’n fout, 
eupen dan wir mèt ‘Bronteks bewirke’ en volg dezelfde procedure.

3  Óf klik in ’n besjtaond wikipedia-artikel op ’ne road gekleurde hyperlink. 
Doe kumps dan op ’n blanco wikipedia-pagina woa-in metein begoes kènt 
were mèt sjrieve. 

  Zelf ’ne link make in ’n artikel nao ’n waal of neet besjtaond artikel gebeurt 
mèt ’t gewunsjde woord tösje döbbel häök (nietjes) te plaatse: [[woord]]. Es ’t 
artikel neet besjteit kleurt de link vanzelf road. Besjteit ’t waal, dan weurt de 
link blauw.

4  Óf type bovenin de URL-browserbalk van ’t computersjerm ’ne nuje artikel-
naam in, achter: http://li.wikipedia.org/wiki/’(nuje artikelnaam)’.

Lèt op: Probeer waal nao te goon (of sjtèl ’n vraog op de euverlèkpagina van ’ne 
gebroeker) of ’t artikel neet al besjteit in ’n ander dialek of sjpelling! 
Euver de speciale wiki-opmaak en syntax, de indeiling, soort categorie, hyperlinks 
e.d. hoof de beginner ziech gein zörg te make, daoveur haet wikipedia ’ne 
‘zandbak’ (li.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Zandjbak), woa-in 
me óngesjtuèrd maog experimentere! Me kènt natuurlik ouch gewoon aafkieke 
(nao-ape) van ’n besjtaonde pagina. Daoneve zal dao ummer ’ne moderator of 
gebroeker genege zin um hölp te beje. 

Ander wikipedia-projekte

Óndertösje haet wikipedia diverse zuusterprojekte, mèt hunnen eige specialen 
inhoud o.a.:

Wiktionair, ’t woordebook

Wikibeuk, geit euver beuk

Wikicitaat geuf citate

Wikinuujs bringk nuujts 
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117HOeaGGeLIeëRDje PeRFeSSeRS 
eS IeëReLeje VaN 
VeLDeke LIMBURG

Pierre Bakkes, Mofers

Ieëreleje zeen miense die speciaal verdeensten höbbe 
veure vereiniging wo ze ieërelid van zeen. Ieëreleje waere 
meistal beneump door ’t bestuur van ’n vereiniging. 
Neet-bestuursleje moge bestuursleje of ’t gans bestuur 
drop attent make det emes ’t verdeentj óm ieërelid te 
zeen, meh de beslissing euvere beneuming lik meis bie ’t 
bestuur of bie de algemein lejevergadering.

Waem maak kans óm ieërelid van ’n vereiniging te waere? Det zeen ‘gewuuen’ 
leje die zich op ’n gans bezónjer meneer höbben ingezatj, meistal euver langeren 
tied, meh det zeen ouch miense van boetenaaf die sterk in ’t veurdeil van die 
vereiniging gewèrk höbbe.

Veldeke Limburg haw diek nege jaor nuuedig – toet 1933 – óm emes es ieëste 
ieërelid te beneume. Die ieër waas veur nemes oet de vereiniging zelf; daomit 
waerdje gewach toet in 1936.

’t Ieëste ieërelid van Veldeke waas ’nen hoeaglieëraar ane universiteit van 
Numwaege, ’ne perfesser inne Algemein Taalkunde, dae sterk in ’t veurdeil van 
Veldeke haw gewèrk: perfesser dokter Jos Schrijnen.

Waat haet ’n vereiniging wie Veldeke draan óm emes oet ’t weitensjappelik 
circuit te beneumen es ieërelid? Edere perfesser dae ieërelid gemaak is, haw zien 
eige bezónjer verdeenste. Mer in ’t algemein zeen aan ’n dergelike beneuming 
veurdeile gewaes die altied gelje.

’t Veurnaamste veurdeil is waal det Veldeke mit die beneuming zich akkaord 
verklaort mit ’t werk vanne beneumdje. Me zaet daomit det me det werk belang-
riek veure vereiniging vintj. Es angere det werk ouch belangriek vinje, straoltj 
det nao die beneuming ouch aaf op Veldeke.

Mit ’n dergelike beneuming zaet me-n ouch det ’t saort werk vanne beneumdje 
door mót gaon. Me bepaoltj daomit, binne de maatsjappelike discussie euver 



waat oppe universiteit ane orde gestèldj mót waere, welk saort lieërstóf in die 
hoeag opleiing van belang is.

’n Anger veurdeil is, det de media dergelike beneuminge altied vermelje. De 
naamsbekindjheid zal daomit grótter waere.

Veldeke Limburg is zunig gewaes mit ’t beneume van perfessers toet ieërelid. 
Toet 1976 haet me drie hoeaggelieërdje oetverkaoze. Èlf miensen oet eige krink 
waerdje toet 1976 ieërelid. Éín vrouw waas dao bie: Mien Meelkop oet Vinlo.

Dao zeen ouch name die veer noe – in 2014 – misse. Me haw veur oos geveul 
ouch waal ’n ieërelidmaatsjap moge gaeve aan perfesser dokter Jac. van Ginneken 
en toch zeker aan Theodor Frings.

Jac. van Ginneken is lang hoeaglieëraar taalkunde gewaes ane universiteit van 
Numwaege. Noe in dezen tied haet me neet zoea väöl waardering mieë veur zie 
werk, mer hae haet studenten in zienen tied al veldjwerk laote doon in Limburg, 
en hae haet väöl samegewèrk mit Theodor Frings in verbandj mit ’t toeantaal-
karakter van ’t Limburgs.

Theodor Frings waas ’ne Rienlenjer van vlak bie Limburg. Hae waas gebäörtig 
van Dölke, ‘Dülken’ in ’t Duits, ’n plaats zoeaget 15 km. van Vinlo. Van hoes oet 
sprook hae Dölkes plat. Hae haet ’t toeantaalkarakter van zien modertaal veur ’t 
ieës euverzichtelik besjreven en zien opvattinge dao-euver in samewèrking mit 
Van Ginneken oetgewèrk veur ’t Limburgs. Wilhelm Welter haet de bevinjinge 
van Frings later preciezer biegestèldj.

Frings is nao d’n oorlog blieve wèrken inne DDR, in Leipzig, wo hae al wied 
veuren oorlog beneump waas es hoeaglieëraar. Hae haet ’n deil DDR-cultuur-
prieze gekrege. Det zal waal de raeje d’rveur zeen det hae noeats ieërelid is gewore 
van Veldeke. Same mit dr. Gabriële Schieb haet hae väöl óngerzeuk gedaon nao 
’t werk van Henric van Veldeke. Dao waerdje gezag det hae daen dichter veural 
es dichter in ’t Hoeagduits – en neet in ’t Middelnederlands – zoog. Mer is det 
waal waor? Mit dr. Schieb haet hae de Servaoslegende van Henric van Veldeke 
trökgebrach in ’t 12e-ieëwse plat – volges häör twieë – vanne sjriever zelf.

Jan Goossens is de volgendje dae ieërelid zów moge waere vanwaege zien 
wetensjappelike studies. Hae begós mit de studie van zien modertaal: ’t Gènker 
dialek. Hae wuuert veural bie de kinners gewaardeerd es taalkundige expert 
van alle Nederlands, van alle Limburgs, van alles waat de naamkunde aangeit. 
Daonaeve haet hae alle tekste van Henric van Veldeke van veur toet achter 
óngerzóch en vernujendj dao-euver gesjreve.

Kloeke en Heeroma höbbe sjienbaar neet väöl indrök gemaak op ’t Veldeke-
bestuur. Kloeke zal waal te väöl op Hollandj gerich zeen gewaes en Heeroma te 
zieër op ’t Saksisch.
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119Waem zeen waal beneump es ieërelid van Veldeke Limburg, en wie lang zeen ze 
det gebleve?

Perf. dr. jos. Schrijnen, vanne Numwaegse universiteit : 
van 1935 toet hae stórf in 1938

Joseph Charles François Hubert Schrijnen is op 5 mei 1869 in Vinlo gebaore. 
Hae stórf op 26 januari 1938 in Numwaege. Hae waas preester van ’t bisdóm 
Remunj. Nao de opleiing daoveur en zien wieïng in 1894, studeerdje hae 
klassieke talen in Läöve, ónger angere bie Pieter Willems, de verzamelieër van 
’t alderieëste dialekmaatriaal: ’t zoeagenaamp ‘materiaal-Willems’. Hoeaglieë-
raar Pieter Willems waas ’ne zoon van Mestreechter ajers in Läöve. Lang is zien 
maatriaalverzameling blieve ligke, noe steit ze op internet: ’n sjat aan gegaeves, 
veural veur plaatselik gebroek.

Jos. Schrijnen, ’ne jóngere broor vanne veerdje buusjop van Remunj inne 
nujen tied, Laurent Schrijnen, haet zich óntwikkeldj toet eine vanne meis 
gerespecteerdje taalgelieërdje vanne ganse werreld in zienen tied. Daonaeve haet 
de volkskunde hem bezónjer beziggehaje. Zie handjbook in twieë dieke deiler, 
Nederlandsche Volkskunde, 1e drök oet 1915, is noe nag ’n brón veur mennigein. 
In dees oetgaaf is hieël get Limburgs te laeze, wie tekste van leedjes en spreuke.

Zien echte groeate kinnis loog op ’t gebied vanne algemein en vergelie-
kendje taalkunde. De studie die hae maakdje vanne isoglossen in Limburg is noe 
ouch nag altied e standaardwerk. De titel daovan is: De isoglossen van Ramisch in 
Nederland. ’t Is versjenen in 1920; hae waas toen al hoeaglieëraar in Utrech. Later 
waas hae perfesser in Numwaege.

De Rienlenjer Jacob Ramisch haw in zie book oet 1908 de veurnaamste 
isoglosse getroch die hae in ’t noorde van ’t Rienlandj ane westelike kantj vanne 
Rien vónj. Schrijnen haet óntdèk det die isoglosse doorlepen euvere Nederlands-
Duitse grens haer. Hae haet det, same mit Van Ginneken en Verbeeten, óngerzóch 
inne zoeagenaamdje SGV-enquête (kiek in ’t artikel van Ton van de Wijngaard 
hie-euver). Zie book van 1920 is de ieëste studie euver euvereinkómsten en 
versjille van taalversjienselen in Limburgse dialekte. Zienen aanpak is e zwaor 
werk gewaes: hae kreeg zoeaget 170 ingevöldje lieste trök.

De gegaeves oet dit book waeren in alderlei cursussen euver ’t Limburgs nag 
altied gebroek. 

Det Schrijnen ieërelid geworen is, sprik veur zich. In zien biografieje steit dao 
weer nieks euver.



Perf. dr. L. Grootaers, vanne Läövese universiteit : 
van 1951 toet hae stórf in 1956

Ludovic Jean Joseph Grootaers waerdje op 9 augustus 1885 in Tóngere gebaore: 
hae waas dus ’ne Limburger. Hae stórf in Läöve op 12 oktoeaber 1956. Zie 
proofsjrif (oet 1907) haet es titel: Het dialect van Tongeren. In 1922 stichdjen hae 
de Läövese – later geneump de Zuidnederlandsche – Dialectcentrale. Daoveur 
wuuert hae op vandaag nag ’t meis gepreze. In die centrale verzameldje hae 
maatriaal euvere dialekte in ’t zuje van ’t Nederlands taalgebied; Limburg huuerdje 
dao natuurlik bie. Hae wól ’nen taalatlas make van alle gegaeves die óntdèk 
waerdje. Pas in 1935 waerdje hae beneump toet hoeaglieëraar ane universiteit 
van Gent. Hae haw toen al hieël get wetensjappelik werk gedaon.

Veure positie van ’t Nederlands op ’t Belsj haet Grootaers zich ouch sterk 
ingespanne.

Ónger zien leiing zeen 73 studies door studenten euver taalgeografische 
óngerwerpe gesjreve. Dao zeen hieël get studies bie van plaatselike dialekte. 
Jaomer genóg zeen d’r dao ouch väöl van neet in drök versjene. Mesjien det die 
óngerhandj gedigitaliseerd bekeke kónne gaon waere… 

Haezelf haet mitgewèrk aan ’n reeks van 32 euverzichsstudies vanoet die 
centrale. Mit zien projekte haet hae väöl gedaon veur ’t Nederlands en ouch 
veur ’t Limburgs. 

Gans op zien plaats, det hae ieërelid waerdje! In zien biografieje op internet 
wuuert zien ieërelid-zeen bie Veldeke neet geneump. Jaomer!

Grootaers haet väöl Belsj-Limburgse dialectologen en naamkundige opgelèdj. 
Nederlands-Limburgse dialectologen en naamkundige ginge dökker ’n deil van 
häör studie bie hem doon. Zien aad-studente kalle noe nag mit väöl respek euver 
hem.
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Perf. dr. e. Blanquaert, vanne Gentse universiteit : 
van 1959 toet hae stórf in 1964

Edgard Blanquaert waerdje op 20 juni 1894 in Opdorp gebaore. Hae stórf op 29 
september 1964 in Mariakerke. Opdorp is ’n Oeas-Vlaoms dörp; ’t lik oppe grens 
van Vlaondere en Braobantj ane reveer de Rupel, die inne Sjelde oetstroump. 
Mariakerke is ’n deilgemèndje van Gent.

In 1927 waerdjen hae hoeaglieëraar ane universiteit van Gent.
Zie veurnaamste werk is zeker gewaes ’t opzitte vanne Reeks Nederlandse 

Dialectatlassen. Die verzameling taalatlasse neume de dialectologe altied ‘de 
ErEnDee: op pepier: de RND’. 

In eder plaats lag haezelf, of ziene student of zienen deskundige opnummer, 
aan zien informante 141 vraoge veur. Zie goven antjwaord oppe vraoge en 
zie mósten ’n deil korte zinnen in häör eige plat zègke. Alles waerdje doren 
óngervraoger opgesjreven in fonetisch sjrif.

Noe zeen die oetgewèrkdje vraogelieste dök hieël gedetailleerd maatriaal veur 
plaatselike studies of waordebeuk. De atlasse die daovan gemaak zeen, waere lang 
zoväöl neet mieë gebroek.

Blanquaert haet ’t plat van zie gebaortedörp neet links laote ligke. Hae haet ’n 
flinke reeks Opdorpiana gemaak.

Veldeke Limburg haet de RND-reeks indertied sterk óngersteundj. Óm det te 
tuine, waerdje Blanquaert ieërelid. In zien biografieje op internet steit det jaomer 
genóg weer neet te laeze.
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Perf. dr. Toon Weijnen, vanne Numwaegse universiteit :
van 1996 toet hae stórf in 2008

Antonius Angelus Weijnen is gebaoren in Fijnaart op 28 december 1909, in 
Wes-(Nederlands-)Braobantj. Hae stórf op 9 februari 2008 in Malden, bie 
Numwaege. Weijnen is – zeker in Nederlandj – waal de veurnaamste dialecto-
loog vanne 20e ieëw gewaes; op ’t Belsj haet hae zwaor kónkerentie van perf. dr. 
Jan Goossens.

Hae haet väöl studies gesjreven euver plaatselike Braobantse dialekte, 
ouch euver zien eige dialek van Fijnaart. Ouch e samevattendj book euvere 
Nederlands-Braobantse dialekte haet hae gemaak. Zie handjbook Nederlandse 
Dialectkunde oet 1958 is de ieëste samevatting van alles waat toet det jaor euver 
Nederlandse dialekte besjreven is. Hae maakdje dao later (in 1966) ’ne gans 
herzene twieëdjen drök van. Weijnen haet hieël get studente-Nederlands inne 
richting vanne dialectologie getroch. Zien eige studie ging, achterein, oet nao 
’t dialek van Fijnaart, nao de Braobantse dialekte, nao de Nederlandse dialekte, 
nao de Europese dialekte. Daomit haet hae mennige gelieërdje in gans Europa 
geïnspireerd.

Weijnen haet same mit perf. dr. Jan Goossens ’t Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten (det in alle aafleveringe waal ’nen halve maeter diek is in ’ne normale 
bokekas) aangepak en toet e good inj gebrach. ’t Idee daoveur waas al van veuren 
oorlog; Winand Roukens sjrief dao dan al euver in ’t tiedsjrif Veldeke! Bie det 
werk zeen Weijnen en Goossens natuurlik door ’ne ganse groep taalwetesjappers in 
Läöven en Numwaegen en door hóngerde plaatselike informanten óngersteundj. 
Meh zie twieë hawwen ’t euverzich en daomit de leiing.

Det Weijnen ieërelid is gewore, sprik veur zich. Hae is trouwens dökker door 
Veldeke geïeërd. De lèste kieër waas det mit de toekinning vanne Veldekepries. 
Zien enthousiaste toespraoken en zien hertelikheid maakdjen hem toet ’ne 
geleefdje gas.

In zien biografieje vinje v’r weer nieks trök van zien ieërelidmaatsjap. In éín 
biografie laeze v’r euver ziene Veldekepries.

Mót me bie Veldeke miensen ieëre mit ieërelidmaatsjappen of mit ’ne pries?
’Ne volgendje kieër mót ’t gaon euver ’nen angere groep ieëreleje van Veldeke 
Limburg.
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De kóNkeRNöL
Netty Engels-Geurts, Roggels

De kónkernöl is bienao vergaete bie ós. Ich durf te 
wèdde det eine hieëleboel minse neet weite woea-äöver 
ich noe gaon sjrieve.

De kónkernöl – officieel hètj dae ’kornoelje’ en nog officiëler ‘Cornus mas’ – is 
eine stroek. Dae stóng vreuger as aafsjeiing tösse de lenjer. Tösse gewuuen stökke 
gróndj stónge hègke van meidoorn of vlere. Meidoorn wèrktj natuurlik erg 
good, want door ein hèk van meidoorn mèt die sjerpe stekels geit nemes of niks. 

Vlere stónge d’r ouch väöl. Die kwaome d’r van zelf door ’t zaod det de veugel 
oetsjaete. En vlerestruuk waore belangriek. Es d’r eine vlerestroek stóng, sloog de 
bliksem neet in. En van de vlere kós se de besse gebroeke: die zeen erg gezóndj. 
Ouch van de blome kós se limenaad make.

Kónkernöllehègke stónge bie de groeate bore tösse de boorderieje in, of aan 
de veurkantj langs de waeg. De kónkernöl greutj väöl langsamer, mer det is waal 
ein väöl sjoeaner hèk. In ’t Belsj waerdje ze zelfs gevlóchte, en den is ’t echt hieël 
erg sjiek óm zo’n hèk te höbbe. Ouch waerdje ze gezatj langs twieë kantje van 
’n wanjelpaad bie ’n kestieël. Den hètj det ‘eine berceau’. Of men mook d’r ’n 
prieel van. Det stóng netuurlik ouch neet bie gewuuen boorderiekes.
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De kónkernöl kins se kènne aan de 
bleumkes. Hieël vreug in ’t veurjaor bluje 
die mèt hieël klein gael bleumkes. Den 
zeen nog gein blajer aan de boum en de 
bleumkes staon op ’t kaal hout. ’t Is ein 
van de ieërste buim die bluje, en det is 
echt erg sjoean. Den kome dao besse aan. 
Die zeen ieërst greun, den gaelig, en as ze 
riep zeen, zeen ze dónkerroead. Ze zeen 
get langwerpig en ze höbbe eine hieël 
groeate pit dae ouch langwerpig is. Dao 
is mer weinig vruchtvleis en dat smeuktj 
hieël zoor, nog zoorder es zoor keerse. 
Meh dao kins se lekker sjem van make, 
de lekkerste dae ich kin. We make dao 
ouch moos van en det binje we get bie, 
en den gebroeke we det op de linzevlaaj. 
Dae deig is bèst zeut, en den mèt det 
zoor moos d’r tösse: dao bliefs se van aete. 

De kónkernöl gruujtj in Zuid-Limburg en in Belsj-Limburg. In de gróndj 
mót kalk zitte, anges kome de pitte neet oet. In Mestreech aan de Pietersberg 
staon kónkernölle die dao vanzelf oetgekome zeen. Toen we in Thull ginge 
woeane en oze haof aanpaotdje, höbbe we dao ouch eine kónkernöl gezatj. 
Eigelijk per toeval, ómdet ich gaer ouch vreug in ’t veurjaor al eine blujendje 
stroek wou höbbe. We deje de ieërste tied niks mèt die vruchte en ich sjaam 
mich óm te mótte zègke det ich ouch neet wist det ich die gebroeke kós. Mer 
ich bèn oet Midde-Limburg, oet Roggel, en dao stónge die neet toen ich klein 
waas. Trouwens dao wore nauweliks groeate boorderieje.

Toen ich mien kookbeuk ging sjrieve, kreeg ich van ein aoj mevrouw ein 
recept van kónkernöllesjem. Die mevrouw kwaam oet ’t zuje. Ich probeer altied 
ieërst alles oet veur ich ’t in ein book zèt, en de sjem mós ich dus ouch make, 
wou ich det recept gebroeke. Ich vroog aan miene pap zaliger of dae wist waat 
de kónkernöl waas en laot noe in de seer-aanplant kort bie ’t hoes van pap en 
mam eine kónkernöllestroek staon mèt riepe besse d’r aan. We zeen die toen 
gaon plökke. Ze wore net riep. Haje wae effe gelök! Mer dae ambras van anger 
luuj: neet te geluive. Ederein dae langs kwaam, mós zich d’r mèt meuje. “Die 
zeen giftig, die mós se neet plökke.” “Waat duis se dao mèt?” “Die aete de veugel 
allein.” “Waat geis se dao in ’s hemelsnaam mèt make?” En zoea ging ’t de ganse 
middig verder. Gans good te begriepe. 

In Roggel höbbe ze die noeajt gebroektj. En woróm de gemeindje ze in dae 
seer-aanplant haet gezatj, weit ich ouch neet. Ich dink: óm ’t zelfdje as bie oos 

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

124



hoes: ómdet ze zoea sjoean bluje in ’t veurjaor.
Mer toen kwaam ’t echte probleem. Wie maaks se dao moos van óm sjem te 

make? De pitte laote neet los, zoea-es bie ein keers. We höbbe ze ieërst gekaoktj 
en toen door ein zie gevreve. Det ging neet zo good. Toen höbbe we ze door de 
passeviet gedrejdj. Det geit waal, mer de pitte springe echt alle kantje oet. Waeke 
daonao zoge we nog pitte ligke in ein heukske van de keuke…

De sjem waas erg lekker en ’t recept höbbe we in ’t kaokbook gezatj. Later 
óntdekdje we det we zelf eine boum haje dae ouch vruchte haaj.

We waore zoea es eder jaor in Wienandsraoj op de folkloremert en toen 
sprook ein mevrouw ós aan. Die woeandje in Belsj en häöre mins waas bezig mèt 
vanalles euver de kónkernöl. We ginge bie-ein op bezeuk. Dae mins waas Henk 
Hillegers (bioloog) en dae heel zich bezig mèt de kónkernöl. Det is degene dae 
ouch gezörgdj haet det ’t mergellandjsjaop weer trökkwaam. We waerdje lid van 
’t kónkernöllegenoeatsjap, en we ginge mèt oze groep geregeldj d’r op oet óm te 
gaon kieke woea kónkernölle staon. Väöral in Belsj zeen ze mieër bewaard. Ouch 
van die sjoean gevlochte hègke en prieeltjes zuus se dao.

Ich ging steeds mieër mèt die lekker vruchte probere en we woje gaer get 
mieër struuk höbbe. Van de boum bie ós krége we noeajt noew buimkes, we 
dachte det det kwaam doordet we neet op de mergel zote. Mer det waas neet 
waor. Miene mins sjöpde of sjoefelde dao eder jaor, mer toen dae ein jaor dao 
geine tied veur haaj, stónge dao opèns noew buimkes. Noe höbbe we al ein hèk 
d’rvan. Mer ze gruje erg langsaam en die verrèkdje knien löste ze ouch. En knien 
zitte bie ós genóg: wae woeane taege ein bós aan.

Miene mins is oet Zitterd. Dao stónge kónkernöllehègke in ’t Lank Getske, 
woea de häöfkes van de minse zeen. Wil wètj det nog van toen d’r jónk waas. Wae 
zeen gaon kieke. Ze zeen d’r nog, mer jaomer genóg staon in die hèk noe väöl 
anger plante, veural vleer. We höbbe al geprobeerdj mèt de gemeindje Zitterd 
óm die hèk weer opgeknaptj te kriege mer jaomer genóg is det nog neet gelöktj.  

Henk Hillegers haet óngertösse ein book euver kónkernölle gesjreve: De 
kónkernöl, de vele gedaanten van cornus mas, dao-in kintj ge nog väöl mieër laeze 
euver de kónkernöl den det ich hie vertèl. Det me d’r roeazekranse van mook 
(van de pitte) en wanjelstek (van de tek) veur de herders. En dao steit ouch 
precies hoe se zo’n hèk móst vlechte, en woea d’r nog staon.

Mèt de kónkernöl höbbe we óngertösse väöl mieër gedaon den allein sjem 
make. We zitte ze ouch op branjewien net zoea-as keerseborrel. Dae kriegtj ein 
gans sjoean kläör: róssig roead, mer… ze mótte waal ein paar jaor staon óm 
echt lekker te waere. Det we d’r vlaaj mèt bakke, witj ge al, det doon we in väöl 
variaties. Vlaaj mèt kónkernöllemoos en krumelkes, vlaaj mèt kónkernöllemoos 
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en eine dèksel van knapkookdeig, kwarktaart mèt kónkernölle, pannekeukskes 
mèt kónkernöllemoos. En det is nog lang neet alles.

Väör de presentatie van ’t book van Henk haaj ich ouch hertige gerechte mèt 
kónkernölle gemaaktj: broene mik mèt laeverpastei en ónger dae pastei hertig 
kónkernöllemoos (det liektj op chutney, mer det woord kinne we neet in ’t plat).

En waat de minse echt lekker vónje, wore klein gehaktbelkes mèt ein dipsaus 
mèt kónkernöllemoos.

Kónkernölle zeen neet te koup, ouch noeajt te koup gewaestj. Ich dink det ze 
te vlot slecht waere. Ze zeen ouch lestig te plökke, ze zeen hieël óngeliek riep. Dus 
as ge daovan get wiltj make, mótj ge komende zomer, augustus begin september, 
op kónkernölleplök gaon. Dao staon d’r óngertösse genóg in seer-aanplante.

kornoeljevlaai met knapkoekdeksel

Knapkoekdeeg, voor de deksel
75 g boter
125 g bloem
75 g suiker
½ ei
2 g bakammoniak (of 3 g bakpoeder)
mespunt zout

Kornoeljevulling
500 g kornoeljemoes
200 g suiker
10 g aardappelmeel
paneermeel

Gistdeeg, voor de bodem
250 g bloem
15 g gist
krap 1 dl melk
10 g suiker
30 g boter
½ ei
zout

Afwerken deksel
bier
suiker
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Knapkoekdeeg
Doe de bloem, koude boter en de suiker bij elkaar in een kom. 
Snij met twee messen de boter klein. Voeg de overige deegingrediënten toe. 
Kneed het deeg. Als het plakt: met wat bloem de handen afwrijven. Maak van 
het deeg een bol. Dek die goed af. Laat het een nacht op een koele plaats (bv. in 
de kelder) rusten.

Kornoeljepuree
Gebruik rijpe kornoeljes. Was ze. Verwarm de kornoeljes met een beetje water tot het 
vruchtvlees gaar is. Wrijf ze door een zeef of draai ze door een roerzeef (passevite). 
Verwarm de kornoeljepuree met de suiker. Maak het aardappelmeel aan met wat 
water en bind de puree bij. Laat het iets afkoelen.

Gistdeeg
Doe de bloem in een kom en maak er een kuiltje in. Maak de gist aan met een 
gedeelte van de lauwwarme melk. Giet het in het kuiltje. Voeg de suiker, de boter 
en het ei toe en het grootste gedeelte van de resterende melk. Strooi het zout 
langs de buitenkant van de bloem. Kneed er een deeg van. Zet het afgedekt te 
rijzen tot de dubbele hoeveelheid.
Rol het gistdeeg uit tot een ronde plak, die de bodem en de wand van de vlaaiplaat 
kan bedekken. Rol steeds een andere kant en haal tussen het rollen door het deeg 
steeds los van het werkblad. Vet een vlaaivorm in. Leg het deeg op de bodem en 
druk met de vingers het deeg tegen de rand aan. Trek niet aan het deeg, maar laat het 
terugveren. Rol met de deegrol de bovenkant af. Prik de bodem in met een vork. 
Laat het afgedekt weer rijzen tot het deeg dik gezwollen is.
Verwarm de oven voor op 220˚ C.
Bestrooi de bodem met paneermeel. Verdeel hierover het kornoeljemoes.
Rol het knapkoekdeeg zo dun mogelijk uit. Maak de rand van de vlaai nat met 
water en leg het deeg er op. Druk de rand vast en rol het overtollige deeg af.
Bestrijk het deksel met bier en strooi er suiker op.
Bak de vlaai op 220˚ C gedurende 25 tot 30 minuten in het midden van de oven. 
Zo nodig de baktijd verlengen.
Haal de vlaai uit de vorm en laat hem op een rooster afkoelen.

kornoelje-dipsaus
¼ lepel kornoeljemoes
2 lepels zure room
2 lepels mayonaise
druppel pepersaus
stukje ui
beetje knoflook
cognac
room/koffiemelk
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Gebruik rijpe kornoeljes. Was ze. Verwarm de kornoeljes met een beetje water 
tot het vruchtvlees gaar is. Wrijf ze door een zeef of draai ze door een roerzeef 
(passevite). 

Roer de zure room uit met de mayonaise. Pers er met de knoflookpers wat 
ui en wat knoflook bij. Doe er een druppel pepersaus bij. Doe er een beetje 
kornoeljemoes bij en roer dit door. Kijk naar kleur en smaak en voeg zo nodig 
nog wat moes toe. Goed doormengen en afproeven. Naar smaak wat cognac en 
room/koffiemelk toevoegen.

De saus kan gebruikt worden als dipsaus voor gehaktballetjes, tortilla chips, 
chips, kaasstengels, kaascrackers enz.
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Allemaol gerechte mèt kónkernölle



VaN SCHUTTeRSFeeST TOT 
GeORGaNISeeRD SCHUTTeRSWezeN

Wezenskenmerk van de Limburgse schutters

Luc Wolters *

De activiteiten waaraan de schutterijen vandaag de dag 
bij uitstek hun bekendheid bij het grote publiek ontlenen, 
zijn de schuttersfeesten. Voor de Limburgse regio gaat de 
historie van die schuttersfeesten iets meer dan anderhalve 
eeuw terug. Dit terwijl de schutterijen en schuttersgilden 
als verenigingen dikwijls een eeuwenoude geschiedenis 
kennen. Terwijl die algemene historie al vaak aan bod 
is gekomen in de literatuur, is de specifieke Limburgse 
context van het schuttersfeest minder belicht. Toch 
heeft die het nodige teweeggebracht. Door het ontstaan 
(eigenlijk een ‘herintroductie’, zoals we zullen zien) 
van de schuttersfeesten en de wildgroei die daarmee 
gepaard ging, was er behoefte aan regulering. Dit leidde 
tot de oprichting van schuttersbonden die op hun beurt 
zouden worden overkoepeld door de Oud-Limburgse 
Schutters Federatie, als uitzonderlijke internationale 
koepel voor de buksschutterijen in de beide Limburgen. 
Tijdens de laatste decennia kwamen daar nog de 
Europese contacten bovenop. Ziehier een georganiseerd 
schutterswezen, beschreven vanuit de Limburgse 
context en voortgekomen uit de aanschouwelijke 
schuttersfeesten.1
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Vlaamse wortels

Het West-Europese schutterswezen zou in de dertiende en veertiende eeuw 
ontstaan zijn in de steden van Vlaanderen en Brabant met wortels in het gilden-
wezen en de religieuze broederschappen. De vroege stedelijke schuttersgilden 
hadden een rol in de verdediging van de stad, maar kenden van oudsher ook sociale 
en kerkelijke verplichtingen. Er werd geschoten en geoefend met handboog, 
kruisboog of voetboog, later ook met geweer, de haakbus. Vanwege hun belang 
ontvingen de schutterijen diverse privileges. Allengs wilden de schutterijen van 
de diverse steden zich meten en elders vertonen om hun stad te vertegenwoor-
digen. Dit gebeurde tijdens de zogenaamde Landjuwelen,2 waarbij schutters 
en rederijkers zich in de organiserende stad troffen en met elkaar wedijverden. 
Vooral in het hertogdom Brabant namen deze wedstrijden een hoge vlucht. Niet 
alleen de schietwedstrijden waren van belang, maar ook de presentatie van het 
schuttersgilde, reden waarom menige stad haar schutters in ’t nieuw uitdoste. Met 
het wegvallen van de militaire functie van het stedelijk schuttersgilde kwam er 
ook een einde aan de Landjuwelen. Het schutterswezen had weliswaar sinds de 
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Het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) is qua grootte, omvang, uitstraling en internationaal karakter 

een tot de verbeelding sprekend schuttersfeest. Daar de naam OLS in 2006 honderd jaar geleden werd 

geïntroduceerd, bezochten H.M. Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Filip het OLS 2006, dat in 

Stramproy gehouden werd. Hier de vorstelijke hoogheden die geflankeerd worden voor vicevoorzitter drs. 

Louis Litjens (links) en president Jos Michels (rechts). Hierachter de toenmalige gouverneurs Frissen en 

Stevaert van de beide Limburgen. Foto: Fred Vliegen



zestiende eeuw verspreiding gevonden over het platteland, maar de schutterijen 
aldaar beperkten hun activiteiten tot de eigen gemeenschap. Schuttersfeesten, 
waarbij diverse schutterijen uit de omtrek zich in wedkamp troffen, werden 
ten plattenlande voor zover bekend niet gehouden. Het schutterswezen kreeg 
vervolgens een forse klap bij de inval van de Fransen en de door hen uitgevaar-
digde wetten tegen niet-functionele kloosters of kerkelijke broederschappen, 
die ze niet van nut achtten en waartoe ook de schutterijen gerekend werden. 
Sommige verenigingen raakten door confiscatie hun landbezit kwijt, de belang-
rijkste inkomstenbron. De meeste gingen volledig in ruste. 

Toonbeeld van vergane glorie

In het begin van de negentiende eeuw hadden de schutterijen van weleer 
afgedaan. Sommige verenigingen kwamen de opheffing door de Fransen niet te 
boven, andere zetten als ‘marginale’ dorpse schutterij met beperkte aanhang en 
geringe inkomsten hun aloude activiteiten op kleine voet voort. De op de leden 
gerichte sociale inslag bleek uit het begraven en herdenken van de overleden 
leden. Bovendien werd doorgaans jaarlijks de koningsvogel geschoten, waarbij 
degene koning werd, die een houten vogel van de paal schoot. De koning moest 
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In Schinnen werd in 1918 een schuttersfeest gehouden. De talrijke deelnemers gaan samen op de foto. In 

het midden het erecomité – met hoge hoeden – en de traditionele bruidjes, links de jongetjes die met een 

bordje met de benaming in de optocht aan de schutterijen vooraf gingen, en rechts het regelingscomité – 

met strohoed en witte band om de arm. Nog lang niet alle gezelschappen waren geüniformeerd; sommige 

droegen nog jasje, dasje, met een sjerp en een kepie of platte pet. Foto: Heemkunde Schinnen



een zilveren schild schenken met zijn naam en het jaar van zijn koningschap. De 
schutterijen kenden nog altijd een religieuze grondslag door de verbintenis met 
de kerk, deelname aan de processie en de viering van de dag van de patroonhei-
lige. Kortom, de activiteiten van de schutterijen op het platteland waren tot het 
midden van de negentiende eeuw een voortzetting van het verleden, zij teerden 
op oude roem en waren eigenlijk een toonbeeld van vergane glorie. 

Concoursen voor harmonieën en handboogschutterijen

Veel meer dan de oude schutterijen trokken in de negentiende eeuw de nieuwe 
verenigingen de aandacht, die met name in de steden opgeld deden en die pasten 
bij de gewijzigde burgerlijke moraal. Dat waren de harmonieën en handboog-
schutterijen. Deze gezelschappen werden sterk bevorderd, zowel in België als 
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De optocht van het OLS wordt steevast geopend door de 

standaardruiter met de vlag van de OLS-Federatie. OLS 

1973 Eys. Foto: Limburgs Schutterij Museum

Bij de openingsplechtigheid 2013 worden 

de aangetreden schutterijen – één voor elke 

schuttersbond – geïnspecteerd. De gouver-

neurs Bovens en Reynders worden vergezeld 

door president Koopmans (in het zwart met 

steek) en vicevoorzitter Litjens. Geheel rechts 

de paradecommandant en adjudant (links).



in Nederland. In België werd bijvoorbeeld in 1835 een concours gehouden 
voor stedelijke harmonieën. In Nederland stimuleerde koning Willem III het 
handboogschutterswezen sterk. Hij liet te paleis Het Loo rond 1850 koninklijke 
wedstrijden organiseren, waardoor het handboogschieten aan populariteit won. 
Binnen een paar jaar waren er in tal van plaatsen verenigingen, die zelf schiet-
concoursen organiseerden, zoals in Roermond of Sittard. Ter variatie op muziek-
feesten of handboogschuttersconcoursen besloot men in Sittard een schutters-
feest voor de geweerschutterijen op touw te zetten, waarvan er vele in de dorpen 
in de omtrek actief waren.
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Het Oud-Limburgs Schuttersfeest kenmerkt zich door een grote schaal: duizenden deelnemers en 

tienduizenden bezoekers geven kleur aan dit zomerevenement.

De schutterij bestaat uit meer dan 

schutters en schieten. De muziek 

maakt er ook een belangrijk 

onderdeel van uit. Tijdens het OLS 

wordt elke schutterij begeleid door een 

eigen muziekkorps: een drumband, 

klaroenkorps of fluitistenkorps.



Oudste schuttersfeesten

Het oudst bekende Limburgse schuttersfeest voor de geweerschutterijen vond 
in 1856 plaats in Sittard. Hier namen tien dorpsschutterijen aan deel, waarvan er 
één uit het aangrenzende Pruisen kwam. Door het succes, werd in 1857 nogmaals 
een schuttersfeest georganiseerd. Het bestond uit een optocht, schietwedstrijden, 
wedstrijden voor vendeliers, trommelaars en zelfs voor oudste deelnemers. Hier 
kwamen maar liefst 35 verenigingen op af, enkele vergezeld door harmonie of 
zangkoor. Zeven deelnemers kwamen uit Pruisen en één uit België, namelijk 
Leuth. Hiermee was dit dus behalve een internationaal ook een Maasoverschrij-
dend schuttersfeest! Deze schuttersfeesten waren een geweldige ervaring voor 
de in zichzelf gekeerde schutterijen, wier actieradius tot de eigen dorpsgrens 
reikte. Ze vormden als groepen in optocht en bij de deelname aan wedstrijden 
een interessant schouwspel.
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Elke schutterij telt een koning of 

koningspaar. De koning heeft de 

houten vogel afgeschoten en mag 

een jaar lang het koningszilver 

met zilveren koningsvogel dragen. 

De hoogheden worden door een 

jury beoordeeld.

De jury neemt haar taak serieus. Deelnemers aan de wedstrijden, zoals de mooiste of 

modelste generaal, worden secuur in ogenschouw genomen.



Opkomst van het schuttersfeest

Het Sittardse initiatief kreeg veel navolging.3 Her en der werd de organisatie van 
schuttersfeesten ter hand genomen. Het evenement werd onder de aandacht van 
het publiek gebracht door grote aankondigingsadvertenties in de krant. De opzet 
van de schuttersfeesten was vrijwel overal identiek: er was een optocht met naast 
de deelnemende schutterijen ook de overige culturele verenigingen uit het dorp. 
Hierna volgde de schietwedstrijd, waar dikwijls behoorlijke geldprijzen voor 
uitgeloofd werden. Door de eer en het financiële gewin waren goede wapens en 
dito schutters van belang. Doorgaans werd geschoten in drietallen. 

Werd in de beginfase slechts incidenteel een schuttersfeest bezocht, binnen 
een tiental jaren werd het één van de belangrijkste activiteiten van de schutte-
rijen. De deelname nam enorm toe en er werden behalve voor het schieten 
diverse andere prijzen uitgeloofd, bijvoorbeeld voor de beste optocht, de mooiste 
generaal, de beste tambour-maître enz. Het schuttersfeest was de ideale gelegen-
heid voor de organiserende vereniging om zich te profileren en om bovendien 
wat geld in de lade te krijgen.

De zware buks als wedstrijdwapen

Hoe populair het schieten werd, bleek niet alleen uit schuttersfeesten, maar ook 
uit de organisatie van prijsvogelschieten of concoursschieten. Buiten het traditio-
nele koningsvogelschieten van de schutterij ontwikkelden zich afzonderlijke 
schietwedstrijden. Wie de prijsvogel afschoot, ontving een prijs, variërend van 
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De Limburgse schutterijen zijn de enige in heel Europa die een militaire exercitie bedrijven. De 

zogenaamde Oude Exercitie (anno 1914) wordt in overall uitgevoerd omdat de manschappen 

moeten knielen en liggen.



een gebruiksvoorwerp tot geld. Deze wedstrijden voor individuele schutters of 
voor drietallen werden zowel door schutterijen maar evenzeer door caféhouders 
georganiseerd, die achter hun lokaal een schietboom hadden staan. Was het bij 
de schutterijen tot die tijd gebruikelijk om met achterladers of andere militaire 
geweren te schieten, rond 1870 werd als nieuwe wapen de zogenaamde ‘zware 
buks’ geïntroduceerd.4 Deze buks is een vrij zwaar geweer (van circa dertien kilo 
met grote kogels) dat speciaal voor de schietwedstrijden werd aangeschaft. Een 
echt wedstrijdwapen dus (kaliber 12 of 16), dat uitnodigde tot de organisatie 
van extra schietwedstrijden. Met dit zware wapen kon alleen ‘opgelegd’ worden 
geschoten: de schutter liet het geweer rusten op een aanlegpaal, om zo in alle 
rust te kunnen mikken op een paal van circa dertien meter hoog, waarop een 
doel werd bevestigd (een vogel, houten blokjes of zelfs aardappeltjes). De kogels 
voor dit geweer werden vanwege de uitzonderlijke maten door de schutters zelf 
gegoten.

Oproep voor weerbaarheidsverenigingen

Een volgende stimulans voor het schutterswezen kwam uit geheel andere hoek. 
In het Nederlandse leger ging naar aanleiding van de Frans-Duitse oorlog de 
discussie op of het staande leger uitgebreid moest worden dan wel dat een 
volksbewapening soelaas zou bieden. Het was uiteindelijk koning Willem III 
die opriep tot de vorming van weerbaarheidsverenigingen, die als vrijwilligers-
organisaties een rol toebedeeld kregen indien het vaderland aangevallen zou 
worden. Ook lokale verenigingen kwamen hiervoor in aanmerking. Hoewel er 
veel gesold is met Nederlands Limburg, dat in de periode 1830-1839 Belgisch 
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Bij de schietwedstrijden wordt een schutterij vertegenwoor-

digd door een zestal schutters dat, elk met drie schoten, 

telkens rondes van 18 punten moet afschieten. Hierbij 

wordt de wedstrijdbuks gehanteerd om opgelegd te schieten 

op harken met kleine zwarte kubusjes als doel.



was en van 1839 tot 1867 als hertogdom in de Duitse Bond was geplaatst, werd 
de roep van het vaderland opgevolgd. Diverse schutterijen meldden zich aan als 
weerbaarheidsvereniging of ze werden hierbij ingedeeld bij hun aanvraag voor een 
koninklijke goedkeuring op de statuten. Daar Nederland nog lang neutraal zou 
blijven, hoefden de schutterijen niet daadwerkelijk in het kader van de landsver-
dediging in het geweer te komen. Desalniettemin ontvingen de weerbaarheids-
verenigingen en dus ook de betreffende schutterijen van overheidswege geweren. 
Zij werden geacht zich te oefenen in het schieten en in de omgang met het 
wapen (de exercitie) en hiervan jaarlijks verslag te doen aan het Ministerie van 
Oorlog. Het ideale podium om hun bedrevenheid op deze terreinen te tonen, 
was uiteraard het schuttersfeest. Het exerceren werd derhalve naast het schieten 
een zeer belangrijk wedstrijdonderdeel tijdens het schuttersfeest, met name in 
Zuid-Limburg. Dit onderdeel is tot heden gehandhaafd en de Limburgers zijn 
internationaal gezien de enige schutters die een militaire exercitie beoefenen en 
demonstreren.5

Toenemende uniformering

Vanouds kennen de schutterijen een militaire rangindeling. Het militaire karakter 
werd mede vereist door de erkenning als weerbaarheidsvereniging met de daarbij 
horende oefeningen. Bovendien vergrootte de deelname aan de schutters-
feesten de behoefte zich te onderscheiden van andere schutterijen. Uniformi-
teit vergrootte de herkenbaarheid en het (reserve) militaire karakter kon ermee 
onderstreept worden. Zo gingen de schutterijen, die tot dusver in zondags pak 
met pet en sjerp gehuld waren, zich op het einde van de negentiende eeuw 
steeds meer voorzien van militaire onderscheidingstekens en uniformonderdelen. 
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De schietwedstrijd is 

een afvalcompetitie. 

Wie mist, ligt eruit. 

Dat gaat door tot er een 

winnaar overblijft. De 

regionale zender L1 

levert er een zinderende 

verslaggeving van.



De officieren gingen als eersten in compleet militair uniform gekleed. Soms 
vonden ook militaire kledingstukken van reeds lang vergeten legeronderdelen 
hun weg naar de schutterij. De volgende stap was een volledige uniformering 
van alle schutters. In Zuid-Limburg (Nl.) vond dit zo ongeveer vlak na 1900 
plaats, terwijl dit in het noorden van de provincie en in Belgisch Limburg tot 
na de Tweede Wereldoorlog duurde. Het uniform voor de gehele vereniging 
bezorgde de schutters een groepsgevoel en werkte herkenbaarheid in de hand bij 
deelname aan schuttersfeesten.

Wildgroei schuttersfeesten leidt tot schuttersbonden

Als gevolg van het succes van het schuttersfeest, de populariteit van het wedstrijd-
schieten en de oproep van de koning ging het aantal schutterijen gestaag omhoog. 
In de periode 1870-1925 werden zeer veel schutterijen opgericht of werd oude 
niet meer actieve schutterijen nieuw leven ingeblazen. Op tal van plaatsen kwam 
het schutterswezen tot nieuwe bloei en er werden meer schutterijen opgericht 
dan ooit tevoren. Eind negentiende eeuw werden talloze Grote Internationale 
Schuttersfeesten op touw gezet, waaraan ook schutterijen uit Duitsland of 
België (Maaskant of Ostkantons) deelnamen. Inventief werd een jubileum of 
andere reden aangedragen voor de organisatie, historisch vaak niet verantwoord. 
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De winnaar – het zestal en daarmee de schutterij – van de schietwedstrijd van het OLS wint de 

winnaartrofee d’n Um. Daaraan kleeft de verplichting om binnen een jaar tijd het grootse OLS in de 

eigen gemeenschap op touw te zetten.
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Elke schutterij was per slot van rekening vrij om een feest te organiseren en 
dit bleek een belangrijke bron van inkomsten. Om de wildgroei van schutters-
feesten aan banden te leggen en een goede organisatie te garanderen, werden 
de eerste schuttersbonden opgericht. De schutterijen die zich bij een bond 
aansloten, verplichtten zich elkaars schuttersfeesten te bezoeken. Volgens een 
rooster kwamen alle bij de bond aangesloten verenigingen aan de beurt om een 
schuttersfeest te organiseren. Dit bood de organisatoren ervan zekerheid omtrent 
het aantal deelnemende verenigingen. De oudst bekende schuttersbond werd in 
1888 in Maasbracht opgericht. In 1896 werd de schuttersbond Eendracht Maakt 
Macht voor de schutterijen in de streek rond Weert opgericht – inmiddels de 
oudste nog bestaande schuttersbond. Diverse bonden kwamen evenwel in de 
magere jaren 1920-1950 tot stand, toen de schutters de handen ineen moesten 
slaan voor het voortbestaan van de vereniging. Aan Belgische zijde werd de 
schuttersbond de Maasvallei (Meeswijk) opgericht in 1923 en heropgericht in 
1947. In 1948 werd vervolgens de thans omvangrijkere Belgische Bond Maas en 
Kempen opgericht.6

OLS en OLS-Federatie

Het Oud-Limburgs Schuttersfeest, zoals we dat thans kennen, heeft zijn wortels 
in de Grote Internationale Schuttersfeesten, zoals die aan weerszijden van de 
Maas georganiseerd werden. Één bepaling maakte dit feest bijzonder, namelijk 
dat de schutterij die de schietwedstrijd wint, dit feest in het daaropvolgende 
jaar gaat organiseren. Zo is het vandaag de dag nog! Vanwege deze bepaling zat 

Sinds enkele jaren maakt het Kinjer-OLS deel uit van de organisatie van het grote OLS. Het kinder-

schuttersfeest, waaraan diverse scholen deelnemen, is binnen korte tijd uitgegroeid tot een publiekstrekker.
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er continuïteit in dit schuttersfeest en was een reeks opeenvolgende schutters-
feesten geboren, die zich vanaf heden laat terugvervolgen tot 1876. In 1906 gaf 
organisator Buggenum het de onderscheidende naam Oud-Limburgs Schutters-
feest (OLS) mee.7 Dat is de naam die tot heden toe gebruikt wordt. De organi-
satie van het OLS verschilde echter van organisator tot organisator. Om dit tegen 
te gaan, werden in 1927 regels gestipuleerd die de hoogte van de schietboom en 
het schieten met zestallen voorschreven. Vanuit de bonden kwam de roep om 
een koepelorganisatie die het OLS zou reglementeren en toe zou zien op een 
deugdelijke organisatie door de winnaar. In 1937 ging de OLS-Federatie met 
dit doel van start. Het OLS staat voor een mega-schuttersfeest voor circa 160 
schutterijen uit de beide Limburgen, telkens op de eerste zondag van juli, waar 
bij goed weer 30.000 tot 40.000 bezoekers op af komen. De ontknoping van het 
schieten staat doorgaans garant voor een zinderende finale. Daar de merknaam 
OLS in 2006 honderd jaar in gebruik was, is dit aanleiding geweest voor H.M. 
Koningin Beatrix (Nederland) en Z.K.H. Prins Filip (België) om het interna-
tionale OLS te bezoeken, een grote eer voor de Limburgse organisatoren. De 
overheden tonen aandacht voor de volkscultuur: het OLS – het schuttersevene-
ment dus – werd in 2008-2009 erkend als Vlaams nationaal erfgoed en in 2014 
volgde erkenning door Nederland als cultureel immaterieel erfgoed. De opname 
op de landelijke lijst opent de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij de 
UNESCO, de organisatie die al jaren een lijst van materieel erfgoed voert, en 
waarbij sinds enige jaren tevens het immaterieel cultureel erfgoed erkenning kan 
verwerven.

De deelnemers aan het Kinjer-OLS studeren een yell in die ze voor de tribune ten gehore brengen.



Variëteit van schuttersfeesten

De Limburgse schutterijen zijn aangesloten bij tien schuttersbonden, drie in 
Belgisch en zeven in Nederlands Limburg. Door deze bonden worden jaarlijks 
één tot vier schuttersfeesten bij toerbeurt door de aangesloten verenigingen 
georganiseerd. Het programma is doorgaans rijk gevuld: optocht, schietwed-
strijden, beoordeling van muziekkorpsen en solisten, exercitie (vooral in het 
zuiden), vendelen (vooral omgeving Weert, bond Juliana en bij enkele Belgische 
schutterijen), prijzen voor mooiste koningen cq. koningsparen of keizers cq. 
keizersparen, generaals, bielemannen etc. De drie Zuid-Limburgse bonden 
houden bovendien een gezamenlijk schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Federa-
tiefeest, dat bij toerbeurt door de circa zestig deelnemers georganiseerd wordt. 
Bovendien vinden er dekenale schuttersfeesten plaats, voor de schutterijen binnen 
de kerkelijke grens van een dekenaat. In de regio Kinrooi-Weert vindt sinds circa 
twee decennia het Grenslandtreffen plaats als internationale uitwisseling.

Omdat de wedstrijden van het OLS niet open stonden voor dames, organi-
seerden die vanuit emancipatorische overwegingen in 1991 een Limburgs 
Dames schuttersfeest (LDS). Dat vindt sindsdien elk jaar plaats voor de bij de 
OLS-Federatie aangesloten schutterijen. Aan de schietwedstrijd hiervan wordt 
uitsluitend door drietallen samengesteld uit dames deelgenomen. De vereniging 
die de schietwedstrijd wint, organiseert het LDS het volgende jaar. Hoewel het 
de dames inmiddels is toegestaan om te schieten tijdens het OLS, is het LDS toch 
blijven voortbestaan.

Het schieten zelf ligt af en toe onder vuur als gevolg van het streven van de 
overheid het lood terug te dringen of het wapenbezit aan banden te leggen, 
hoewel het zware wedstrijdwapen voor criminele doeleinden geheel ongeschikt 
is. Ook het schietlawaai van buks of inslag op de kogelvanger zorgt voor 
burengerucht. Dit zijn problemen die overwonnen moeten worden en waarbij 
de OLS-Federatie als koepel voor de aangesloten schutterijen optreedt. 

Niettemin komen de schutterijen doorgaans goed voor de dag. Hun 
groepstenue varieert van een volledig militair of fantasie-uniform tot gilden-
kledij. De ‘drumbands’ die in de jaren vijftig en zestig werden geïntroduceerd 
zorgen voor voldoende weerklank. Door die drumbands kreeg het schutters-
wezen nieuwe aantrekkingskracht waarbij ook de jeugd kon worden geboeid. 
Ook wordt er verder gewerkt aan de emancipatie van de vrouwelijke leden. 
Hoewel elke schutterij afzonderlijk bepaalt wat kan en niet kan, zijn er al 
vrouwelijke geweerdragers of koningen. Sinds enkele jaren is bovendien een 
kinderschuttersfeest, het Kinjer-OLS, dat als vast onderdeel aan de organisatie 
van het OLS-feest is toegevoegd. Hiermee raakt de jeugd vertrouwd met het 
aloude schutterswezen.
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Het europees Schutterstreffen

De Europese samenwerking tussen de schutters is met horten en stoten tot 
stand gekomen. In 1955 was er al een aanzet. In de jaren zestig kwam hier een 
aantal internationale schuttersfeesten uit voort. Op beperkte schaal kreeg dit 
voorzetting in het zogenaamde Dreiländereck-schutterstreffen, waar op vrijwil-
lige basis verenigingen uit de omgeving van Aken (D.), Eupen-Verviers (B.) en 
Zuid-Limburg (Nl.) aan deelnemen. Dit treffen vindt jaarlijks plaats. Meer tot 
de verbeelding sprekend is het Europees Koningsvogelschieten, het Europese 
schutterstreffen bij uitstek. Het vond voor de eerste keer in 1975 in Aken plaats 
en is sindsdien om de twee à drie jaar georganiseerd, waarbij gestreefd wordt naar 
een evenwichtige verdeling over de organiserende landen.8 Daar waar oorspron-
kelijk vooral Duitsland, België en Nederland actief samenwerkten, sloten ook 
Noord-Frankrijk, Noord-Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Groot-Brittannië en 
de Scandinavische landen zich inmiddels aan. De optocht barst bijna uit zijn 
voegen, zodat de organisatoren moeite hebben om alle aangemelde schutterijen 
deel te laten nemen. Daags ervoor is de grote wedstrijd van het koning-der-
koningen schieten, waarbij de winnaar de nieuwe Europese Schutterskoning 
wordt. Het Europees Schutterstreffen staat onder supervisie van het presidium 
van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden. In dit presidium, waarvan de 
Duits-Belgische prins Charles-Louis de Merode voorzitter is, hebben alle regio’s 
een vertegenwoordiging. 

Conclusie

In een periode van honderdvijftig jaar is het Limburgse schutterswezen sterk 
geëvolueerd. Nadat het eerste schuttersfeest al navolging kreeg, won het schieten 
vooral aan populariteit door de introductie van de zware buks en de maatregelen 
van Koning Willem III in het kader van de weerbaarheid van zijn onderdanen. 
Tijdens de schuttersfeesten vertoonden de verenigingen zich allengs meer en 
meer in militair ornaat. Als gevolg van de populariteit van het schutterswezen 
groeiden bestaande verenigingen in omvang en programma, werden rustende 
schutterijen heropgericht en ontstonden nieuwe schutterijen. De wildgroei 
aan schuttersfeesten werd aan banden gelegd door de oprichting van schutters-
bonden en evenzo kwam voor de organisatie van het OLS een koepelbestuur: 
de OLS-Federatie. De vele contacten op ’t niveau van de schuttersbond en de 
‘interactieve’ Limburgse samenwerking hebben tal van voordelen, die variëren 
van advies, belangenbehartiging, sociale contacten, zoeken naar gezamenlijke 
oplossingen tot versteviging van het bestaansrecht. Risico is wel dat de schutte-
rijen daarbij hun typische eigenheden uit het oog verliezen, waardoor lokale 
gebruiken en tradities verdwijnen.9 Toch is het schutterswezen in volle bloei: de 
verenigingen – vooral zij met sterke binding in eigen gemeenschap – zijn actief, 
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er is grote aandacht voor het belang van jeugdaanwas en er heeft een internati-
onalisering plaatsgevonden die tot Europese contacten en bijeenkomsten heeft 
geleid. Voorts telt de erkenning van het OLS als immaterieel cultureel erfgoed 
van Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vele veranderingen die het met zich 
mee heeft gebracht, moeten we derhalve concluderen dat het schuttersfeest 
niet alleen een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opbloei van het 
schutterswezen in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar er bovendien 
vandaag nog steeds een van de meest kenmerkende evenementen van vormt.

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s gemaakt door Lieske Leunissen of Fred 
Vliegen.
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Noten 

*  Dit artikel is een lichtelijk bewerkte versie van: Luc Wolters, Limburgs 
schutters zweren bij wedstrijden. In: Sportimonium. Centrum voor Sport-
cultuur, voordien Vlaamse Volkssportcentrale, jg. 27 nrs. 1-2 (2007), 14-21.

1  De overige schutterijen en bonden die in de beide Limburgen actief zijn, zoals 
het Genker Verbond, de Lummense schutterijen, alsmede diverse handboog- 
en kruisboogverenigingen, evenals de gilden tussen Venlo en Nijmegen, laten 
we in deze beschrijving buiten beschouwing.

2  Van Autenboer 1996.
3  Wolters 2007 en Wolters 2011. 
4  LS 1998; Pijpers 2014.
5  Wolters 2000 en Wolters 2013.
6  Jubileum 1977. 
7  Pijpers 2006.
8  Reintges 1979.
9  Wolters 2001.
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BekÈNDe NeDeRLaNDeR/
LIMBURGeR IN LIMBURGSe FINaLe 
DeCLaMaTIeWeDSjTRIeD 1956

Jos Stassen, Sjpawbiks / Kirchröädsj

In mien artikelke in ’t jaorbook 2013 euver de finales 
van de declamatiewedsjtrieje in de lèste 10 jaor, höb 
ich aangegaeve, dat ouch in de jaore vieftig en zestig 
van de vurge ieëw dergelike wedsjtrieje gehawte zin. 
Daobie höb ich mich aafgevraog wae dao-aan indertied 
mitgedaon zou kènne höbbe. Mesjiens waal noe bekènde 
Nederlanders of bekènde Limburgers.

Al gaw nao ’t sjrieve va mie sjtökske woort mich de naam van oze bösjep Frans 
Wiertz geneump, dae in de jaore vieftig haet mitgedaon. Ich höb häöm gevraog 
of dat klop, en e paar daag later kreeg ich ’t verzeuk nao Remunj te gaon óm 
hiejeuver ins te kalle. In ’n hieël gezellig gesjprek in zien wèrkkamer haet oze 
bösjep vol plezeer vertèld euver die ervaringe.
Ich laot häöm noe aan ’t woord.

“In de ieësjte klas van ’t gymnasium óp Rolduc hauw iech Nederlandse les van Leo 
Wijnen. In de hoeëjer klasse woar Pierre Heijnen d’r Nederlands-lieraar, ’ne fervente 
vuursjtender van ’t kalle en sjrieve van ós plat. Wen iech uvver d’r Pierre Heijnen 
kal, dan vilt miech in, dat heë hieël vöäl sjprichwöäd en zagenswieze oet ’t Limburgs 
boereleëve en va vruier zammelet. Heë vroaget ummer of v’r nog jet nuits hauwe jehoeëd 
en óp e jejeëve moment koam ’ne jóng oes Maasniel, d’r zoon van ’ne sjriener, mit d’r 
oesdrók: ’ne vóts op ’ne poal houwe: jet doeë wat jenne tswek hat, wat nuus óplieëvert. 
Iech huur ’t ’m nog zage. De klas hauw de jruuetste sjpas. Vöäl van die oesdrókke, 
sjprichwöäd en zagenswieze hat d’r Pierre Heijnen noaderhanks jebroecht in zie herlieg 
bóch: de Hane van Job.

Pierre Heijnen sjtimuleret de jónge oes zieng klasse mit tse doeë an de vuurdrach-
wedsjtrijde en umdat heë óch jet jónger jónge d’rbij wool han, is heë óch in mieng klas 
kómme en hat miech doe, iech wees noe nog nit mit welke reë, jevroagd um mit tse doeë.
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Dat woar miech jet. Iech wees nog, dat heë mit e jediech aakoam van ’t Jüp-je Geilen-
kirchen: d’r Loeëndaag, ing lang meh hieël sjpassieje jesjiechte uvver vrauwlu, die óp 
d’r daag van oesbetsale hön manslu an de koelpaots koame ópwade. Doa vertsellete ze 
ziech van alles en dat is in ’t jediech besjreëve. 

Mit miech woare nog e paar anger jónge van miene auwerdom (12 – 15 joar) 
jevroagd mit tse doeë. Iech kan miech nog ’ne Peters herinnere mit ’t jediech “D’r Sjtier” 
en óch nog d’r Ger van Caldenborg mit ’t jediech “’ne Kaffe”. Óch enne oes Noord-
Limburg mit e jediech uvver ’t Leef Vrouke van Oostrum, wo-in ummer tseruk koam, 
wie e tsoat refrein:

“Leef Vrouke van Oostrum

Geer zeet toch zoeë good

Brèng d’uutkoms in ’t laeve

En gaef mich get mood.”

Deë declamator is noen psycholoog urjens i Noord-Limburg.

Bij de vuurröndens óp Rolduc kroog iech d’r ieësjte pries en doe vertsellet miech d’r 
Pierre Heijnen dat iech noa de Limburgse finale zou jao, die in Mastrich zou weëde 
jehaode in ’t Sjtaarjebouw in d’r jannewaar va 1956. Dat woar ’t joar dat Veldeke 
drissieg joar besjtóng. Iech sjtellet miech doa jans jet bij vuur.

En dan sjtees te óp ’ne jouwe daag doa. Óp de buun in ’ne jroeëse zaal i Mastrich. Bij 
’t zieë van al die lu han iech ’t doch wal e bis-je Sjpaniesj kreëje. ’t Heesjt, dat artieste 
vuur hön óptreëne ummer jet nerve mósse han. En of iech die hauw! 
Iech vong aa:

“Wat is dat vuur e renne en jage

De jantse Koeljaas is sjwats va lu.

Wist uur dat nit? Da zal iech uuch zage:

’t Is oes-jangsmond en loeëndaag hu”

En dan merks te an de reacties oes ’t publiek, dat de lu ziech d’rmit ammezere en dat ’t 
jód floept. Dat jieëft diech mód, doe kries vluuejele en jees wie langer wie mieë in diene 
vuurdrach óp. Vuurdat-s te ’t wits, bis te an d’r sjloes en bejinne de lu in dat voljepakt 
Sjtaarjebouw allemoal tse klatsje, tse lache en tse róffe. 

’t Woar ing ervaring die iech vuur jee jeld hui wille misse. Iech dink nog döks mit 
vöäl plezeer d’ra tseruk. 
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Wie jidderenne an de rij woar jeweë, woeëte de prieze bekankd jemaad. Los miech noen 
óch doa d’r ieësjte pries jehold han. Of dat noen an ’t Kirchröadsj loog of an miech, dat 
wees iech ierlieg jezaad nit, mar iech woar sjtoots wie Oscar. 

D’r pries woar ’ne sjtapel bucher die iech kroog aajeboane durch d’r jroeëse doctor 
Endepols, deë van ’t Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal. Iech woar doa 
jans ungesjteboave van en dat hat zicher óch jemaad, dat iech bin jange sjwerme vuur 
’t plat. Iech ving dat v’r dat in iere mósse haode. Dat is jet wat oes ’t hats kunt en dat 
mós ós jet weëd zieë. Mesjiens is dat ing van de reë vuur miech jeweë um ing column 
tse sjrieve: D’r Herjod versjteet óch plat. 

Mit hieël vöäl plezeer kiek iech nog tseruk óp wat iech doe i Mastrich han mitjemaad 
als klinge vuurdragskuunsler in ’t Kirchröädsj plat.” 

’t Gedich Loeëndaag van Jos Geilenkirchen is es aanhangsel aan dit sjtökske 
biegeveug. 

De raeje dat de prieze door dr. Endepols woorte oetgereik waor, dat ouch 
Endepols ’ne geweldige veursjtenjer waor van oos dialekte. Hae waor aanwezig 
bie de oprichting va Veldeke in 1926 en waor in 1956 besjtuurslid van oos 
vereiniging.

Hiejónger nog e paar sjtökskes oet ’t jaorbook 1956 van ’t Klein Seminarie in Rolduc.
(Oet de jaorkroniek):

25 Januari 
Aan de finale van de dialectwedstrijd, uitgeschreven door V.E.L.D.E.K.E. en 
gehouden te Maastricht, nemen ook enigen der onzen deel en met succes. 
Bij de junioren eindigt Frans Wiertz als eerste en Jan Peeters als vijfde; bij de 
senioren is de tweede prijs voor Gerrie Caldenborg, de vierde voor Piet Jacobs, 
de zevende voor Leo Crombach en de tiende voor Lambert Arts. We mogen 
niet alleen de gelukkigen, maar ook de andere leden van de declamatieclub 
en hun stimulator R.D.P. Heijnen geluk wensen. Zij mogen zich gerust laten 
horen. Natuurlijk ook laten zien.

(Op de bladziejes 62 en 63 ’n oetgebreid versjlaag):

Declamatiewedstrijd
IN HET LIMBURGS DIALECT

Het zijn misschien meer gevoelsargumenten dan verstandelijke overwegingen, 
waarmee een Limburger zich zal verdedigen wanneer iemand de waarde der 
Limburgse dialecten in twijfel trekt.

Wat deze waarde ook mag vormen, alleen reeds de schoonheid van onze 
streektalen rechtvaardigt het doel van een vereniging als V.E.L.D.E.K.E., nl. 
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het instandhouden en verbreiden van onze moedertaal.
Zeker het waren niet allemaal kunstwerken, die er voorgedragen werden in 

de foyer van het Staargebouw te Maastricht. Maar de sappige klanken deden 
ons vaak een minder goed doorvoeld ritme vergeten. En het onaangename 
van het gezocht rijmwoord werd niet opgemerkt, omdat in datzelfde woord 
een gevoelswaarde lag opgesloten, die men in geen andere taal vinden kan.

De deelneemsters en deelnemers aan deze declamatiewedstrijd droegen 
met een dergelijk enthousiasme hun dialecten voor, dat Veldeke, die op zijn 
voetstuk troont midden op het pleintje voor het Staargebouw, zeker stil heeft 
staan luisteren.

Er waren veel personen te gast bij V.E.L.D.E.K.E., die haar dertig-jarig 
bestaan vierde. Zo zagen we behalve het voltallige bestuur van V.E.L.D.E.K.E., 
loco-burgemeester Gijbels, J. van Banning burgemeester van Geleen, 
wethouder mr. Baeten van Maastricht. Mej. Dr. J. Daan vertegenwoordigde de 
Koninklijke Academie van Wetenschappen. En deze prominente gasten waren 
niet alleen aanwezig om de jubilerende vereniging te fêteren, maar ook om 
vol interesse te luisteren naar de prestaties van de Limburgse jeugd.
Reeds eerder waren er op talrijke middelbare scholen in geheel Limburg 
wedstrijden gehouden, waarbij een jury, gevormd door leden van 
V.E.L.D.E.K.E., de beste acteurs en actrices selecteerde.
Op Rolduc scheen de belangstelling voor onze dialecten zo groot te zijn dat 
wij twee avonden konden genieten van gedichten die in het meest uiteen-
lopend ‘plat’, voorgedragen werden; wij hoorden het zangerige Maastrichts, 
naast het klankrijke Kerkraads en het rappe Venlo’s.
Een bemoedigend woord van mhr. Heijnen had vele jonge talenten hun 
plankenkoorts doen overwinnen.

Op deze declamatiewedstrijden te Rolduc behaalden een eerste prijs:

 Senioren:
 Lambert Arts met “Levensluip” 113,5 punten
 Gerri Caldenborg met “Ene Koffie” 110,5 punten
 Piet Jacobs met “Woerum” 107,5 punten

 Junioren:
 Frans Wiertz met “Loeëndaag’’ 112 punten
 Jan Peters met “Der Goocheleer” 106,5 punten
 Hub Bour met “Der Sjtier” 105 punten

Het succes dat de Rolduciens behaalden tijdens de wedstrijd te Maastricht, 
bewijst dat het toch wel mogelijk is om, ondanks het spreken van algemeen 
beschaafd, onze dialecten zuiver te bewaren en de liefde er voor te behouden.

Voor de pauze declameerden de junioren. Zonder enige terughoudendheid 
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en met jeugdig vuur droegen zij hun stukjes voor en zelfs de microphoon van 
de regionale omroep Zuid scheen geen indruk op hen te maken.
Frans Wiertz won hier de eerste prijs door met grote onbevangenheid 
“Loeëndaag” van Geilenkirchen voor te dragen.
Jan Peters behaalde de vijfde prijs. Hij declameerde “Der Goocheleer” van Wiel 
Klaus.

De senioren kwamen na de pauze aan de beurt. De gespannen verwach-
ting van het aandachtig gehoor, de gehele sfeer van de prachtige, moderne 
foyer spoorden de declamatoren aan om op een manier voor te dragen die het 
de jury uiterst moeilijk bleek te maken om tot een juiste waardering van de 
prestaties te komen.

Met kleine nuanceringen in zijn gevoelige stem schiep Egide Pekelharing van 
de Rijkskweekschool te Maastricht een zeer fijne sfeer. Hem werd dan ook 
de eerste prijs toegekend.
Maar Gerrit Caldenborg van Rolduc behaalde, terwijl het verschil in punten 
met nummer één zeer gering was, een prachtige tweede prijs. Hij declameerde 
“Ene Koffie” van J. Jaspers.
Piet Jacobs werd vierde, Leo Crombach zevende en Lambert Arts tiende.
Onze provisor mhr. Houben en mhr. Heijnen brachten de Rolduciens veilig 
naar Maastricht. En vooral de terugreis was bijzonder prettig, terwijl de auto 
van de provisor naar achter doorhelde onder het gewicht van het grote aantal 
boeken, dat onze deelnemers als beloning voor hun prestaties in ontvangst 
mochten nemen.

Leo Muijtsens

De teks van de bösjep in ’t Kirchröädsj plat is van e “nihil obstat’’ veurzeen door 
Lei Heijenrath, de euverige teks is Sjpawbiks plat.
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Kerkraads

Loeëndaag

Wat is dat vuur ee renne en jaage?
De jantse Koeljaas1 is sjwats va luu.

Wist uur dat nit? Da zal iech et uuch zaage: 
’t Is oes-jangsmond2 en loeëndaag huu. 
Doa kómme ze eraa: et Bil en et Zetsje, 

Et Mieke, et Liebet, et Truud en et Trieng, 
Et Jrit en et Lies, et Trees en et Netsje, 

Et Nis en et Klör, et Fieng en et Sjtieng.

I-juzzes! Doa kunt joa ooch de vrauw Sjlammel 
Mit inne jumper aa, zoeë jreun wie jraas.

En doa hinge, doa kunt de vrauw Bammel,
Zoeë rónk en zoeë dik wie ’n orrentliech vaas.3 

Noe jeet et los! Vuur krieje jet tse laache.
„Daag Klör!” – „Daag Trieng!” Noe vange ze aa: 
„Trieng, doe weësj dik, doe bis diech aan ’t maache; 

Doe has jing zörg, dat ziet me diech aa.”

„Sjwieg va jing zörg, Klör, dóch miech nit laache. 
Ne man, zes kinger, tswai verke en iech, 

Noe broech iech diech wieësjter nuus tse zaage. 
Die vrèsse jet voet, dat verzicher iech diech.”
– „Mie leefste Trieng, Jod wilt diech behuie! 
Da móts doe joa wirke wie ’ne kaarehónk.” 

Noe vingt et Trieng aa banane tse kuie4 
En et Klör sjtikt ziech ing vieg i-jinne mónk.
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„Jaa Klör, jetrouwd is nog lang nit bejraave,
Wen iech jót zieë sjteet hinge et Jrit
Mit de vrauw Lapsjoer tse klaafe,5

Et kint va hoeëvaat6 ziech zelver nit.”
Et Jrit kunt noe noader en et Trieng vingt aa:
„Daag Jritsje! Jees doe ooch noa-jen koel?

Da tsauw7 diech mar, zós8 kunts doe nit aa!”
Et Trieng sjtikt ziech doabij de zesde banaan i-jen moel.

„Ziech Klör, et jeet perfek wie ’ne tsoldaat. 
En drieëne kan et noa noeëte.9

Nee, wat maacht deë jekke tròch inne sjtaat, 
Hai et mar nit zóng sjeef poeëte!

Op deë manktel broech et ziech nit dik tse doeë, 
– Dat hat miech zie eeje módder jezaat – 

Zoeë waar, Klör, wie iech hij vuur diech sjtoa, 
Deë is va Heële van der juuddemaat.”

„Doa tuut et tswelf oere, Trieng, wat vang iech aa? 
Um tswai da kunt mienne Frents van koel: 

Jing eëdeppel jesjelt, de ferneus nit aa,
Der Frents, deë huit miech besjtimt um de moel!” 

„Och Klör, da zeëste doe wuuësj nit reëd-óp, 
Doe haits nit kónne kòche;

En da bings de diech inne plak um der kop
En zeës, dats te diech haits jebròche.”10
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Et is tswantsiech op tswai; der Frents kunt van koel. 
Et Klör zitst doa mit der kop i-jen heng.

„Wat is diech?” vroagt der Frents, mar ’t Klör hilt de moel. 
„Has doe koppieng of pieng an de tseng?”

Et Klör hieëft der kop óp en zeët jants bedrufd:
„Iech han diech huu mar brij kónne kòche;
In de loeënhal, doa rooch ’t zoeë erg bemuft,

Iech han miech al drijmoal jebròche.”

„Brij,” zeët der Frents, „dem darf iech nit èsse, 
Vuur brij Klör, doavuur bedank iech miech. 
Iech han huu i dienamietsjwaam11 jezèsse
En da jung et miech jraad als wie diech.

Wits doe wat, iech ès miech bij mie módder zat,
Da kans doe noa der dokter joa.

Doe has de jriep en noe mar óp lap, 
Da heesjt et jauw road jedoa.”

„Nee Frents, noa der dokter doa joan iech nit hin; 
Deë deed miech mar pille versjrieve.

Of nee heë zeët, went heë hat sjleëte zin,
Dat iech i-je bed muuët blieve.”

Der Frents weëd roazetieg, sjtópt ziech ing pief 
En zeët ier e jeet an et Klör:

„Da zaag, heë zouw diech inne tsofa versjrieve!”

Jos Geilenkirchen - 1931
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1. Koeljaas = steeg naar de mijn
2. oes-jangsmond = einde loonmaand
3. orrentliech = flink; vaas = vat, ton
4. kuie = eten (vulgair)
5. klaafe = kletsen
6. hoeëvaat = verwaandheid

7. tsauw = haast;
8. zós = anders
9. noa noeëte = perfect, zoals het hoort
10. jebròche = overgegeven
11. dienamietsjwaam = dynamietrook
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Dreej maedjes 
op ein hekske

Dreej maedjes met zes vlechjes,
Die zote op ein hekske,
Gezellig naevenein.
Toen kwaam Jan de Wind aanweie.
Dae woel efkes ónrös zeie
En det waas ech gemein!
Hae douwde taege ’t hekske.
Hae speulde met de vlechjes.
’t Hekske begós te wiebele.
De maedjes ginge giebele.
Nummer ein reep: “Hald mich vas! Ik val!’’
’t Twieëde schrieuwde: “Dao gaon ik al!’’
En tegeliek met nummer dreej d’r beej,
Loge ze same alledreej,
Met zes vlechjes naevenein!
Gescheurde kleier, geschrampde bein…
Noow steit ’t hekske gans allein,
Zónder maedjes, zónder vlechjes!

Jeanne Alsters-van der Hor

Winnaer 2014 groep 3-4: 

Eefke Koninkxs oet Venlo
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Winnaer 2014 groep 7-8: 

Luuk Mohnen oet Kirchroa

Leëze

Doa is ing plaatsj ónger d’r dusj
woa ’t sjtil is. Lekker sjtil.
Doa jon iech ummer zitse
wen iech leëze wil.

Iech num e jans sjun bóch mit
en (dat is dan zoeë raar)
da weëd mie sjtil pleëtsje
ópins ing ang’re plaatsj:

da zits iech in de duine,
da huur iech wal ins de zieë.
En d’r dusj is ing boot,
doa vaar iech mit wieër.

Of wal ins is ’t inne busj, woa-i
Iech rozza elfjer róf…
’t Kunt nit durch d’r dusj,
’t kunt durch ’t bóch.

’t Bóch is d’r machinist,
d’r dusj d’r tsóg.
Ze bringe miech noa jidder plaatsj
woa iech wil zieë, jans bewós.

Hans Kuyper 
– ik word wel koningin, 
Leopold, 1997. Uvverbraad –
Wim Heijmans
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aan de proeme...

Lès bön ich stiekem op Gebrook
In ’ne proemeboum geklómme.
Bekans haw ich miene geles vol
Dao zeen ich ome Driek aankómme.

’t Weurtj mich bleik ómme naas, en dach:
“Oejui, noe krieg ich ze gerete.”
Ich kreeg krampe inne boek, van angs.
Ich höb haos inne bóks gesj...

“Doe proemedeef,” brultj hae opèns,
“Doe ströb, noe höb ich dich gevange.”
“De proeme vele aaf,” green ich
“Ich wól ze inne boum trök hange.”

“Ich gaon nao dien vader,” reep d’r kwaod,
“Menke, den zuts doe get belaeve.”
“De pap is neet thoes,”zèk ich
“Dae zitj inne boum hie naeve!”

C.v. Kr.
Echs: Piet Aben

Winnaer 2014 groep 5-6: 

Meike Mooren oet Ech
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157TaaLkUNDIGe PUBLICaTIeS OVeR 
LIMBURGSe DIaLeCTeN Na 2002

Pierre Bakkes

In het tijdschrift Veldeke heeft dr. Har Brok, medewerker 
aan het Meertensinstituut in Amsterdam van 1988 tot 
1994 bibliografische lijsten geplaatst over taalkundige 
onderwerpen die gaan over Nederlands-Limburgse 
dialecten. In de laatste lijst geeft hij als sluitingsdatum 
13 december 1994. De hele reeks is tegenwoordig nog 
altijd een waardevolle eerste oriëntatie voor iemand die 
taalkundig geïnteresseerd is in Nederlands-Limburgse 
dialecten.

De lijsten van Brok in het tijdschrift Veldeke zijn in delen samengesteld. Hij geeft 
lijsten die gelden
1. voor heel Nederlands-Limburg;
2. voor Zuid-Nederlands-Limburg;
3. voor Midden-Nederlands-Limburg;
4. voor Noord-Nederlands-Limburg;
5. voor elke plaats in Nederlands-Limburg apart.
Har Brok heeft geen bibliografie gemaakt van de Belgisch-Limburgse dialecten: 
die provincie behoorde niet tot het werkgebied waarvoor hij bij het Nederlandse 
Meertensinstituut benoemd was.
Zijn ordening per regio – zie hierboven – en ook per Limburgse plaats is vooral 
handig bij bestudering van plaatselijke dialecten.

Na 1995 is het werk van Brok overgenomen door dr. Herman Crompvoets en 
dr. Joep Kruijsen.

In oktober 2002 is het bijhouden van de lijst gestopt. Joep Kruijsen heeft de 
samenvattende lijst waaraan hij de laatste hand heeft gelegd, genoemd: Limburgse 
woordenschatverzamelingen en woordstudies. Ze is op internet te vinden via de link 
http://dialect.ruhosting.nl/wld/bibliografie.pdf

In dit artikel willen wij een overzicht geven van allerlei taalkundige studies 
– niet van de woordenboeken – die er vanaf oktober 2002 gepubliceerd zijn 
en van belang zijn voor de dialectstudie van het Limburgs in beide Limburgen. 
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158 Een compleet overzicht kan dit niet worden: je kent alleen maar wat je door 
interesse of toevallig in handen krijgt. Er is geen instantie als het Meertensin-
stituut dat een medewerker systematisch op zoek zet naar taalkundige studies 
over Limburgse dialecten. De Belgisch-Limburgse dialecten worden in dit artikel 
vanzelfsprekend mee verzameld. Vooraf, als eerste van dit artikel staan enkele 
bronnen vermeld van veel oudere datum. Ze zijn opgenomen omdat ze in 2002 
nog niet digitaal toegankelijk waren.

Door wetenschappers verzamelde woorden en reeksen zinnen

Het materiaal-Willems
De Leuvense hoogleraar van Maastrichter komaf Pieter Willems heeft vanaf 1885 
een 300 met de hand geschreven zeer uitgebreide vragenlijsten voor invulling in 
plaatselijke dialecten rondgestuurd in Nederlandstalig België, het aangrenzende 
gebied in Duitsland, en in Zuid- en Midden-Nederland. Har Brok geeft een 
overzicht van de plaatsen waarvan een ingevulde lijst thans nog beschikbaar is.

Wij hebben de lijst voor Roermond onder ogen gehad. Ze bevat prima 
materiaal, al is de tekst soms wat moeilijk leesbaar. De invuller was de toenma-
lige kapelaan in Sevenum P. Willemsen, later pastoor in Swalmen, geboren in 
Roermond op 17 mei 1854. 
Woordenboekmakers en taalkundigen vinden interessant materiaal in deze lijsten.
De plaatsen in Limburg volgens Brok waarvan er lijsten bestaan (hier met de z.g. 
Kloeke-code; de plaatsnamen zijn in de spelling die Brok hanteert):
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Arcen L 250
Asch L 417
Aubel Q 249
Beek Q 19
Beeringen K 358
Bilsen Q 83
Borgloon Q 156
Bree L 360
Budel L 285
Diepenbeek Q 71
Epen Q 207
Eysden 
(= Gronsfeld) Q 193 
(olim Q 198)

Gennep L 164
Grathem L 326
Gulpen Q 203
Heerlen  Q 113
Helchteren L 413
Helden L 291
Herck de Stad P 050
Horst L 246
Lommel K 278
Maaseik L 327
Maashees L 212
Maastricht Q 95
Neeritter L 321
Neerpelt L 312

Oirsbeek Q 33
Overpelt L 314
Peer L 355
Posterholt L 387
Roermond L 329
Simpelveld Q 116
Sittard Q 20
Stevensweert L 378
Vaals Q 222
Valkenburg Q 101
Venlo L 271
Venray L 210
Weert L 289
 

Het materiaal uit deze enquête is raadpleegbaar op de website van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde via de volgende link: 
http://bouwstoffen.kantl.be/CPWNL.



159Het materiaal uit de z.g. SGV-enquête
Het materiaal van de enquête van Schrijnen, Van Ginneken en Verbeeten staat 
uitgebreid op internet: het is voor de meeste plaatsen te raadplegen in een 
overzichtelijk geheel. De link: http://dialect.ruhosting.nl/wld/

In 2006 is er een boek verschenen over deze enquête onder redactie van 
Joep Kruijsen. Er hoort een cd-rom bij waar alle gegevens per plaats uitgewerkt 
op staan. Prof. dr. Toon Weijnen stelde de Hendrik van Veldekepries, die hij 
voor zijn grote verdiensten kreeg bij het 75-jarig bestaan van de vereniging 
Veldeke, beschikbaar voor de ontsluiting van het SGV-materiaal. Het boek is een 
onderdeel van het ontsluitingsproject.

Het materiaal voor de RND (Reeks Nederlandse Dialectatlassen)
Op de website http://www.let.rug.nl/~heeringa/dialectology/atlas/rnd/ staat 
een gedeeltelijke uitwerking van het materiaal van de RND. De enquête werd 
gehouden tussen 1925 tot 1967. Het is weer een enorm groot project geweest.

Ons geboortedorp (Montfort) komt niet in net genoemde digitale lijst voor, 
terwijl wij het materiaal ervan al rond 1975 in Nijmegen hebben geraadpleegd; 
die lijst is maar een gedeeltelijke uitwerking. Geen grote nood overigens: de 
streektaalfunctionaris van Nederlands-Limburg heeft papieren kopieën van alle 
opnames die in Nederlands-Limburg gemaakt zijn, eind jaren-veertig van de 20e 
eeuw. Die lijsten zijn niet eenvoudig te lezen: men moet geoefend zijn in het 
lezen van fonetische tekens in handschrift.

Taalkundige werken die in reeksen zijn verschenen

Er zijn ons twee reeksen bekend waarin wetenschappelijke werken over het 
Limburgs in het algemeen en over plaatselijke Limburgse dialecten verschenen 
zijn: de publicaties van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 
en de reeks ‘Uvver plat jekald’ van de Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer 
(verscheen van 1988 tot 1997).

De publicaties van de VLDN
De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde houdt vanaf haar 
oprichting in 1975 elk jaar een congres, in principe afwisselend in Belgisch- en 
Nederlands-Limburg. In 2014 is dat het 40e! De taalkundige en naamkundige 
lezingen worden later allemaal gepubliceerd: 40 keer is op een dergelijke manier 
een plaatselijk dialect en de plaatselijke naamkunde aan de orde geweest.
Alle publicaties, ook de bijzondere over aparte problemen in de dialect- of 
naamkunde, zijn sinds 2006 digitaal te raadplegen op de Digitale Bibliotheek 
van de Nederlandse Literatuur: de zogenaamde dbnl. Via de link http://www.
dbnl.org/nieuws/nieuws.php?l=2006_11_26 komt u bij de publicaties: een rijke 
voorraad!
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160 Deze website biedt een zeer uitgebreid overzicht over websites op internet, 
natuurlijk met bijbehorende links, die te raadplegen zijn.

De congressen van de VLDN vanaf 2002 waren in de volgende plaatsen 
(waarover dus publicaties te vinden zijn): Gennep, Sint-Truiden, Echt, Hoeselt, 
Mheer, Beringen, Venray, Bree, Tongeren. In 2014 is het VLDN-congres in 
Meerssen.

Artikelen in het tijdschrift Veldeke 2002-2008 (later verschijnen die in het jaarboek van 
Veldeke Limburg).

Bijzondere publicaties

‘Riek van klank’ uit 2007
In 2007 is het boek Riek van klank verschenen: een publicatie van Veldeke Limburg 
die de toestand van en het onderzoek naar het Limburgs op dat moment goed 
weergeeft. Alle artikelen hieruit worden in dit overzicht apart vermeld omdat ze 
op zijn minst inleidend van karakter zijn.

De boeken uit de serie ‘Taal in stad en land’ die over Limburgse dialecten gaan
Dr. Nicoline van der Sijs was de hoofdredactrice van de serie ‘Taal in stad en land’, 
waarin per publicatie een en soms meerdere plaatselijke dialecten beschreven 
worden. 

Artikelen in de jaarboeken van Veldeke Limburg
In de jaarboeken die Veldeke Limburg sinds 2007 publiceert, komen ook taalkun-
dige artikelen voor.

Het Dialectenboek van de Stichting Nederlandse Dialecten
De ‘Stichting Nederlandse Dialecten’ geeft vanaf 1991 om de twee jaar een 
‘Dialectenboek’ uit op haar dialectendag. In elk boek wordt – net als op die 
dialectendag – een speciaal thema uit en in de Nederlandse dialecten belicht. Dat 
gebeurt in het algemeen en in elke aparte dialectstreek.
Hier volgen de bijdrages uit de boeken na 2003.

Bijzondere boeken over Limburgse dialecten
In 2005 heeft dr. Joep Kruijsen afscheid genomen van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Het Liber Amicorum dat hem bij die gelegenheid werd aangeboden, 
bevat naast algemene dialectologische artikelen ook bijdragen die specifiek 
gaan over Limburgse dialecten. Joep Kruijsen heeft een prominente plaats in de 
bibliografie waar u nu in leest. Hier volgen de bijdragen die gaan over Limburgse 
dialecten.
In 2007 is een bijzonder boek van Frens Bakker en Joep Kruijsen verschenen 
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161over het Limburgs dat in de Napoleontische tijd verzameld is om in Parijs precies 
te weten te komen in welke plaatsen de dialecten aansloten bij het Frans en in 
welke bij het Nederlands. Dat boek geeft vroeg-negentiende-eeuwse vertalingen 
(soms meer dan één voor één plaats!) van de parabel van de Verloren Zoon 
voor de volgende Limburgse plaatsen: Meijel, Venlo, Weert, Maastricht, Tegelen, 
Roermond, Roosteren.

Grammatica’s van plaatselijke dialecten
Het Limburgs is niet rijk aan grammatica’s waarin in principe het hele taalkun-
dige systeem van een plaatselijk dialect beschreven wordt. Na 2002 zijn er maar 
enkele gepubliceerd: het is een werk waarvoor de auteurs alle bewondering 
verdienen: het vraagt veel verzamel- en analyseerwerk. 
Deze grammatica’s worden hier opgenomen omdat ze bij de bestudering van 
een ander dialect onder meer als voorbeeld van studie kunnen dienen.

Informatie in plaatselijke woordenboeken
In plaatselijke woordenboeken staan vaak korte taalkundige beschouwingen. 
Minimaal staat er in een dergelijk boek een beschouwing of een lijst van de 
spellingtekens die voor de klanken van het betreffende dialect gebruikt zijn.
In enkele woordenboeken staan uitgebreider taalkundige beschouwingen. De 
meest informatieve gedeelten zijn te vinden in het Zjwaams Waordebook uit 2005 
en de Vallekebergsen Dieksjenaer uit 2012.

Een uitgebreide lijst van Limburgse dialectwoordenboeken is onder andere 
te vinden op de website van onze streektaalfunctionaris www.limburgsedialecten.nl 
(onder ‘publicaties’) en de boven al vermelde website van de VLDN.

Lijst van publicaties van eind 2002 tot oktober 2014

2002 Bakkes, P. (2002), Venloos, Roermonds en Sittards. Den Haag: 
SDU-Uitgevers.

2002 Bree, C. van. (2002), Het Roermonds in deze tijd. Veldeke 77 (6), blz. 
126.

2002 Salemans, B. & Aarts, F. (2002), Maastrichts. Den Haag: SDU-Uitgevers.
2003 Bakkes, P. (2003), Spelling 2003 waert officieel aangebaoje ane 

autoriteite. Veldeke 78 (5), blz. 101.
2003 Belemans, R. (2003), Is da noa kal wa djze kalt? In: V. De Tier & 

R. Vandekerckhove (red.), Het dialectenboek 7. Aan taal herkend, het 
bewustzijn van dialectverschil. Groesbeek: Stichting Nederlandse 
Dialecten, blz. 215-232.

2003 Cornips, L. (2003), Heerlens Nederlands. Den Haag: SDU-Uitgevers.
2003 Wijngaard, T. van de (2003), Der bleisj, toeäter en sjtieve sjtekke: 

dialectverschillen in Nederlands Limburg. In: V. De Tier & R. 
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162 Vandekerckhove (red.), Het dialectenboek 7. Aan taal herkend, het 
bewustzijn van dialectverschil. Groesbeek: Stichting Nederlandse 
Dialecten, blz. 195-214.

2003 Wijngaard, T. van de (2003), Wegwijzer Nederlandse dialectologie 
In: V. De Tier & R. Vandekerckhove, (red.), Het dialectenboek 7. Aan 
taal herkend, het bewustzijn van dialectverschil. Groesbeek: Stichting 
Nederlandse Dialecten, blz. 319-359.

2004 Belemans, R. & Keulen, R. (2004), Belgisch Limburg. Den Haag: 
SDU-Uitgevers.

2004 Bemelmans, C. (2004), Woordenboeken van de Limburgse dialecten. 
Veldeke 79 (3), blz. 67.

2004 Bestuur Veldeke Limburg (2004), Dialectvereniging Veldeke en de 
zaak van het Limburgs. Veldeke 79 (1), blz. 9.

2004 Kroon, S. & Vallen, T. (2004), Dialect en schoolprestaties. In: S. Kroon 
& T. Vallen, Dialect en school in Limburg. Amsterdam: Aksant Academic 
Publishers, blz. 33-54.

2004 Kroon, S. & Vallen, T. (2004), Dialect in Limburg. In: S. Kroon & 
T. Vallen, Dialect en school in Limburg. Amsterdam: Aksant Academic 
Publishers, blz. 11-32.

2004 Kroon, S. & Vallen, T. (2004), Dialect is geen korenwolf: conclusies 
en aanbevelingen. In: S. Kroon & T. Vallen, Dialect en school in Limburg. 
Amsterdam: Aksant Academic Publishers, blz. 75-83.

2004 Kroon, S. & Vallen, T. (2004), Zorgen om dialect en school. In: S. 
Kroon & T. Vallen, Dialect en school in Limburg. Amsterdam: Aksant 
Academic Publishers, blz. 1-10.

2004 Limpens, H.L.J. (2004), Archeologie in de dialectologie. Veldeke 79 
(6), blz. 128-129.

2004 Maes, U. (2004), De parabel van Fleuen Hesselieër. Medialisering in 
het Hasselts stadsdialect. Veldeke 79 (3), blz. 60-61.

2004 Maes, U. (2004), De regenboogkleuren van Limburgs taal. Veldeke 79 (1), 
blz. 12.

2004 Maes, U. (2004), Hubert Vandenhoven: de Columbus van het 
Limburgs? Veldeke 79 (2), blz. 29.

2004 Nieuwenhof, M. van den, Silk, F. van der & Driessen, G. (2004), 
Dialect en taalvaardigheid Nederlands: Recent onderzoek. In: S. 
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Wilder (Wahlwiller), 

restaurant I gen durp
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Naer (Neer), ’t Wirkhoes

Buchte (Buchten), ’t Naoberhöfke

Wilder (Wahlwiller), 

restaurant I gen durp

Gemeintehoes Voelender (Voerendaal)

Gemeintehoes Voelender 

(Voerendaal)



Ieëpe (Epen), 

A gene Boan

LIMBURGS OP De SjTRaOT 
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Ieëpe (Epen), 

de Paulisborn, 

teksbord

Ieëpe (Epen), A gene Boan, bron

Thoear (Thorn), café d’n Ingel

Gemeintehoes Voelender 

(Voerendaal)

Zittert (Sittard), 

 Sjteinpaedje
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174 alternatief Veldeke-Literatuurprijs

Omdat zowel de jury van de Veldeke-Literatuurprijs als het hoofdbestuur 
van Veldeke van oordeel waren, dat de opzet van de prijs niet meer aan 
het doel beantwoordde, is in overleg met de commissie Veldeke-Literair 
gezocht naar een andere invulling. 
Voor 2014 is gekozen voor een totaal ander concept. Een uit Limburg 
afkomstig gevestigd auteur is gevraagd een verhaal te schrijven – bij 
voorkeur in het Limburgs – waarin de verbondenheid met Limburg aan de 
orde komt. Het verhaal moet aan geldende literaire criteria voldoen en een 
zekere lengte hebben.
Aan de schrijver Benny Lindelauf (Sittard 1964) is gevraagd een dergelijke 
opdracht uit te voeren. Voor gegevens over deze auteur kan het beste 
geraadpleegd worden www.bennylindelauf.com. Het verhaal Remaoke is het 
resultaat van deze opdracht.
De intentie bestaat om dit verhaal onderwerp van literaire beschouwing te 
maken in door Veldeke te organiseren literaire masterclasses met de auteur.



ReMaOke
Benny Lindelauf

Veur Ronnie en Club Klaver Veier
 
 1.
Es Remaoke lachde waas ’t of de masjenis van de trein oet Haelder oppe noodrem 
trapde. D’r ware luuj die Remaoke naodeige, maar die bleve dan waal op minstes 
twintig maeter van häöm aafsjtaon. Want al waar ’t neit dèks, es ’r giftig woort, 
dan koosj se maar baeter oet de buurt blieve. 

Remaoke hej räöfkes oppe lippe. Altied: in de zomer, es de tar van de sjtraot ós 
ónger de vuit plekde, maar ouch in de wèntjer es ’t zo vochtig waas dat ’t behang 
in de keuke van de moere krölde. 

Remaokes borsbein sjtook veuroet wie ’ne sjtómpe piel. Esof God euverdach hej 
óm de minsj get aerodynamischer te make, maar klaorbliekelik hej ’r zich nao 
Remaoke weier bedach. Veer koosjte teminste nemes angesj mit zo’n borsbein. 
En ech sjneller hej ’t Remaoke neit gemaak.

 2.
Remaoke ging trouwe mit mien zöster. Dat zou ’ne sjone daag waere, dao ware 
hae en zien mam ’t euver èns. Heino zou kómme optraeje. De schlagerzenger 
zou euver ‘Die schwarze Barbara’ zènge en ziene zaege gaeve. ’t Zou get koste, die 
broelof, maar de mam van Remaoke hej maar eine en dat waar Remaoke zelf. 

’n Mònter vrommesj waas ze, mit kaolezjwarte haor, ’n sjtöm wie ’n klok en 
neit zunig mit kuikskes. Veer ware gek op häör. Neit allein door die kuikskes. 
De mam van Remaoke waas ouch de ènnige in de Sanderbout die de Leesmap 
Platinum plus hej. De meiste bie ós in de sjtraot hejje de Leesmap Zilver: drie tied-
sjrifte nao keuze en minstes twee maondj awd. De blajer van de Leesmap Zilver 
hinge dèks oet de nietjes, de vrouwe hejje geteikende sjnorre en alle kruuts-
waordpuzzels ware al driedöbbel ingevöld.

In de Leesmap Platinum zout geine kreuk of vaw. De koosj de drökink praktisj 
nog ruke. Bienao alles zout in dae map: de Libelle, de Margriet, Mijn Geheim. Dan 
nog de Colt, Panorama en de Nieuwe Revue. En veur Remaoke waas d’r de Eppo, 
de Kijk en Donald Duck. 

’t Ènnige dat ’r neit inzout ware de vleisjware. Zo nuimde ze bie ós de 
seksbeukskes. Eigelik heurde die bie de Leesmap Platinum plus, maar wat de mam 
van Remaoke betrof, koosj de vertegewoordiger zich die weier subiet in de tesj 
sjtaeke. ‘Veur vleisj gaon veer waal nao de sjlechter’, zag ze.
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Jedere tweede en veerde maondig van de maondj zoute veer op ’t sjtuupke bie 
Remaoke en loze ós de vot aaf. Soms waogde ’ne poet te roupe dat Remaoke 
gaar neit laeze koosj, dat ’r allein maar nao de plaetjes keek en zelfs die nog neit 
sjnapde. Dan keke veer ós aan. Zónger weurd zagte veer taege-ein dat veer dae 
moelemaeker vanaovond zouwe opwachte. Dan sjtaoke veer häöm in de fik 
en daonao zouwe veer häöm in twintig sjtökke sjnieje mit e mets gemaak van 
ies, want mit gesjmóltje bewiesmateriaal kwaams se noots in de bak. Dat sjtóng 
teminste in de Panorama. 

 3.
Veer woonde in dae tied op e sjtökske kroosjelevlaai. Dat zag mien mam. Es 
se van hoog in de lóch nao ónger zous kieke, koosjs se dat sjtökske vlaai zeen, 
ingeklemp tösje ’t sjpaor van Mestreech en dat van Haelder. Dao tösje sjtónge 
de hoezer ’n bietje opein geprop. Mit ’t lètste sjtökske vlaai veel niks aan te 
vange, dat waar e drieheukske wei en sjtruuk. Nao ’t weekend hinge dao dèks de 
kepotjes in de prikkelsjtruuk te glanze, wie rare tropische bluim. 

In de Kepotjeshemel vertelde mien zöster häör verhaole van de Man mit Eine 
Erm. Dat waas ’ne kènjermaordenaer dae kènjer oet bed sjoepde en dan in zien 
vleisjmeule duujde. ’t Vleisj verkoch ’r es kawfswengskes oppe mert. 

In de Kepotjeshemel loesterde veer nao ’t heisje zènge van de treine, die van 
wied aankoume zónger dat veer ze koosjte zeen. 

En wie veurige jaor emes veur de trein in Mestreech gesjprónge waas, hejje 
veer oere langs ’t sjpaor gezóch nao ’ne vinger of get hoed. En toen Remaoke 
aankoum mit e sjtökske sjtóf (griesgeribbeld, corduroy) knawwelde veer dao 
plechtig óm beurte op, pis veer zeker wóste dat veer ’t bloud van de trein-
sjprènger gepreuf hejje. 

 4.
’t Waas ’ne zomerdaag in augustus. D’r lepe luuj in de Kepotjeshemel róndj die 
dao niks te zeuke hejje. Ze droge gekke sjtekke en maetdènger. Veer mochte ’t 
terrein neit op. Noe ware veer dat ouch neit van plan gewaes; veer woue nao ’t 
zjwömbad in ’t Filepark. Maar doe moosj ós neit zègke wat waal en neit moch, 
want dat waas ’t alleinrech van ózze moders. Mit ’ne ómwaeg leipe veer nao ’t 
sjpaor en begoosjte sjteinkes nao die luuj te sjmiete tot die dao de naas van vol 
hejje. 

En noe sjtóng Henske mit de Wapperhenj tösje de bielze te meke. De koete lepe 
häöm oet de naas. 

‘Kómme,’ susde mien zöster, ‘zo erg is ’t noe ouch weier neit.’
‘Mesjiens’, dach ich, ‘hej God veur Henske wille oetprobeiere óm de minsj get 

aerodynamischer te make en dan waas ’t zunj dat ’r bie Remaoke gesjtop waas, 
want noe hej Henske ’n blauw vot. Allein maar ómdat hae neit sjnel genóg waas 
weggerend.’
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‘Ich w-w-wil nao hoes!’ bäökde Henske.
‘Doon neit zo sumpel,’ zag Jenny van Èngelandj. ‘Wat mós se thoes, mongool?’
Dikke Bertha vroog of emes wou kieke of zien sjoon nog zuver ware. Jenny 

van Èngelandj antjwaorde dat dat geine ouch maar ’ne kloot interesseierde. 
Daorop goof Dikke Bertha Jenny ’ne duuj. Jenny veil bekans, ’t sjnapde zich aan 
Henske vas, dae waal veil en nog helder begoosj te bäöke. En toen kwaam dae 
kael trök, dae Henske zien blaw vot gegaeve hej, veer sjmete sjtek en sjtein en 
maakde dat veer wegkwame, hulend wie Winnetou en zien Apaches.

Sommige daag ware van goud.
‘En noe?’ zag Dikke Bertha.
‘Noe zjwömme,’ zag mien zöster. ‘Maar eesj mótte veer Remaoke ophaole.’

Heino zóng al vanoet de aope vinster:

‘ Jaja die schönste auf der Welt, das ist die Bar-ba-ra
Was mir an ihr gefällt das ist ihr schwa-arzes Haar’
 

Remaoke vónje veer in de keuke, wo ziene flipperkas sjtóng. ’t Dènk völde 
bekans de ganse ruumte, soms ote hae en zien mam mit hun bördjes vanaaf de 
glaze plaat van de kas. Remaoke waas gek op dae flipperkas, nog gekker op zien 
mam, maar ’t gekste waas ’r op mien zöster.

‘K-k-ketinka!’ zag ’r. ‘K-k-ketinka!’
Eine keer in de maondj moosj Remaoke nao de dokter. Veer wóste neit 

woveur. Mesjiens daoveur, dach ich. Veur die ouge die zo koortsig begoosjte te 
glanze es Remaoke mien zöster zoug. Sjus esof ’r malaria hej. Of lepra. In de 
Nieuwe Revue vónjs se dèks de allersjiekste ziektes. Mit foto en al.

De mam van Remaoke sjmeerde genóg kraakveesje breudjes veur ’t ganse 
zjwömbad. En ze deig d’r blikskes Sinas bie oet de ieskas. Veer hejje boterhamme 
van ózze moders en law water oet ’n flesj. De flesj sjödde ze oet. ‘En laot die 
boterhamme maar hie,’ zag de mam van Remaoke. ‘Ich mót nog nao Gelaen en 
dan kóm ich langs de kènjerboerderie. Die hertjes wille ouch èns get angesj dan 
hui.’

De tesj moosjte Remaoke en mien zöster same drage. Ómdat mien zöster en 
hae ongeveer aeve groot ware, zag ze. Maar volges mich waas ’t allein maar ómdat 
ze ’t zo’n sjoon gezich vónj: Remaoke en mien zöster mit die tesj tösje hun in.

‘Hae is neit achterlik,’ hej ich häör ’ne keer taege mien zöster heure zègke. 
‘Hae lik get achter, dat is gans get angesj.’

‘K-k-ketinka?’
‘Watte, Remaoke?’
‘Trouws se later mit mich, K-k-ketinka?’
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‘Hawt dich de tesj rech.’
‘Jao?’
‘En kiek wo se dien vuit neierzèts.’
‘K-k-ketinka? Trouws se later m-m-mit…?’
‘Es Pènkste en Paosje op eine daag valle,’ zag Dikke Bertha.
‘En zón en de maon tegeliek sjiene,’ zag Jenny van Èngelandj.
‘Hawt de moel,’ zag mien zöster taege Jenny. ‘En doe…’ Ze drejde zich nao 

Dikke Bertha dae get achter bleef ‘…doorloupe!’ Dikke Bertha vlookde. De 
sjoon aan zien vuit ware neit henjig óm sjnel mit te loupe. En eigelik ware ’t 
ouch gaaroet zien sjoon neit. 

De mam van Dikke Bertha wirkde in ’t café oppe Steivig. ‘De luuj drènke neit 
es se in sjtevele löps,’ zag ze altied. De pap van Dikke Bertha dach dao angesj 
euver, maar dao trok ze zich niks van aan. Gifgruin laksjoon hej ze, mit e sjtrikske 
achterop.

En noe hej Dikke Bertha ze gesjoep. Dat waar neit de eesjte keer. En jeder 
keer kreeg ’r ze gerete, maar dat maakte häöm niks oet. Soms reipe veer: ‘Dikke 
Bertha, Dikke Bertha!’ óm te kieke of ’r ging bäöke, maar Dikke Bertha waar 
gein mietje, hae waas ’n maedje mit klote en aan bäöke deig ’r neit. 

 5. 
Bie de baek, midde oppe Ziepebrök en vlak veur ’t zjwömbad kwame veer 
Emilio Perro taege.

Emilio waas vruiger ’n batje gewaes. Neit dat hae noe ’ne heilige waas, maar 
doe koosj emes mit de baard in de kael en ’n zjwarte laere boks gein batje meer 
nuime. Sommige in de sjtraot hejje ’ne nuje naam veur häöm, en dae reipe ze 
soms ouch heel hel.

Veurig jaor waas Emilio op sjpaor 3 gaon ligke en hej de trein van Mesjtreich 
van 16.12 euver zich haer laote kómme zónger ouch maar ’n sjremke of kretske. 
De jóngste van Laemaakesj oet de Seringesjtraot hej ’t mit eige ouge gezeen.

Emilio keek nao ós. Es Emilio Perro nao dich keek, has se altied ’t geveul esof 
hae örges hoog in de lóch zjweefde, wie ’ne torevalk, en das doe ’t muuske waas.

‘Mouge veer langs?’ zag mien zöster, want de Ziepebrök waas zo sjmaal das se 
neit naeve-ein koosj loupe.

‘Zeker,’ zag Emilio, maar hae zat geine sjtap opzie. Achter häöm sjtónge zien 
vief adjudante, twee jónges en e maedje van ’t kamp. Ze ware allemaol twee köp 
groter dan veer. Eine hej ’ne chopperfits. Aan ’t sjtuur hing ’ne grote klöppel. 

Ich veulde kleine vuuskes in miene maag róffele. Of ’t vuuskes van angs of van 
gif ware, koosj ich nog neit zègke.

‘Zo kènne veer neit langs,’ zag mien zöster.
‘Ech waor?’ zag Emilio. Achter häöm begoosjte zien adjudante te gniffele.
‘Gank opzie’, zag mien zöster. ‘De Ziepebrök is neit van dich.’ Häör sjtöm 

haperde of trilde neit. 
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Bie ós in de sjtraot zagte ze dat door de aojere van mien zöster sjroop sjtruimde. 
Wie veurig jaor de oudste van Bekkesj zichzelf in de erm gesjneje hej ómdat 
zien maedje häöm neit meer wou, wie ’t bloud nao boete gutsde, òngerwieles 
hae midde oppe sjtraot sjtóng mit e druimerig gezich en jederein wie ’n kip 
zónger kop leip te sjreve en renne, toen waas mien zöster bie Bekkesj doodkalm 
nao bènne geloupe. Ze hej ’ne sjotelsplak gepak en ’m óm de pols van Bekkesj 
gedrejd. ‘Dem kèns se maar baeter effe vashawte,’ hej ’t gezag. En de oudste van 
Bekkesj, dae net nog ’ne plis veur de kop gehouwe hej, loesterde esof hae jedere 
daag bevaele opvolgde van e sjpienzig maedje van twelf.

‘Van mich maags se langs,’ zag Emilio òngerwieles hae gein milimaeter 
opzie ging. Hae maakde ein róffelend geluid mit zien vingesj op de laere bóks. 
’t Heurde zich aan wie raege op e zinke daak. 

 D’r ware daag dat ich houpde dat ’t oorlog woort. Mit bómme, en renne, en 
bloud, sjus wie de herdènkingsfoto’s van Vietnam in de Nieuwe Revue. (Meistal 
wönsjde ich dat veural es ich op sjool zout en de oere wie pirlinge veurbiekrope.)

Maar noe wós ich neit zo zeker of ich waal oorlog wou. Neit mit dit leger in 
jeder geval. Henske zoug d’r oet of ’r zich jeder moment in de bóks koosj doon, 
Dikke Bertha hej nog ummer allein aandach veur zien sjoon en Jenny sjtóng get 
ondudeliks te doon mit de knuip van häöre jas. Ich koosj mich waal veur de kop 
houwe dat ich miene katapultj thoes gelaote hej, want de sjtein bie de baek ware 
sjerp en hel.

 
Inèns drejde mien zöster zich óm, zónger get te zègke, en begoosj langs de 

baek te loupe, weg van ’t zjwömbad. Veer volgde häör. 
Aan de euverkantj van de Keutelebaek leipe Emilio Perro en zien adjudante 

geliek mit ós mit. Nemes zag get, zie neit en veer neit. 

 6. 
Twee maondj eerder waas Emilio oet de Kapotjeshemel gevalle, precies tösje ós in.

Mien zöster vertelde net ’t nuutste verhaol van de Moordenaer mit Eine Erm. 
De moordenaer zout in grote probleme, de plisse ware häöm oppet sjpaor, de 
plissehunj hejje ’m al geraoke, ze ware vlakbie en hae moosj nog zeker drie 
kènjer door zien meule drejje veurdat ze benne koosjte valle.

‘Dat kènt neit,’ hej inèns e sjtöm gezag.
En toen veel Emilio Perro wie ’ne zak zandj precies tösje ós in. Hae moosj in 

de conifeer gezaete höbbe dae baove ós oettorende, maar veur ós veulde ’t esof 
hae van ’n wolk gevalle waas. Compleet verpópzak ware veer. Emilio Perro! De 
jóng dae ’n mam hej die veur teen jaor in de bak zout, de jóng dae treine euver 
zich haer leit vare, dae mit nemes ónger de 21 en zónger sjtraofblaad kalde, dae 
zout noe inèns bie ós!

De ènnige dae neit van de wies waas, waas mien zöster. Die keek häöm aan 
esof hae ’n gevalle naolj oet de conifeer waas. 
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‘Wat kènt neit?’ vroog ’t.
Emilio peuterde mit eine hand e pekske shag oet zien laere boks. Hae rolde 

zo sjnel ’n sigret das se ’t nauweliks koosj biehawte. Rouk kringelde omhoog, de 
conifeer in. En mit ein oug toegeknepe zag ’r: ‘Mit eine erm kèns se neit én e 
kendj in de meule duje én tegeliekertied aan de meule drejje. Dat geit neit es se 
maar eine erm höbs en allein bès.’

Mien zöster knipperde drie keer mit de ouge. Ze versjoof e sjpeldje in häör haor.
‘Zag ich dat dan?’ zag ’t toen. 
‘Wat?’
‘Zag ich dat ’r dat allein deig?
Ich beet mich oppe lip. Ich hej häör dat waal heure zègke, zeker weite, maar 

ich keek waal oet óm mien moel aope te doon. Veer keke allemaol waal oet.
‘D’r waas emes bie?’ vroog Emilio.
‘Natúurlik waas d’r emes bie. Wat dachs doe dan?’
En in ’ne handjómdrej verzón het ’t: de Vrouw van de Maordenaer mit Eine Erm.
Örges vónj ich ’t waal logisch. En eigelik vónj ich ’t ouch waal e fijn idee es de 

erme Maordenaer saoves neit gans allein in zien huuske zout. Maar tegeliekertied 
veulde ich mich bezeik. Mien zöster leit nemes aan häör verhaole kómme. En 
es veer protesteierde euver wie ’t ging, of vroge of neit dit of dat koosj gebeure, 
heel zie röstig drie waeke de móndj. Tot veer, gek van verhaolehónger belaofde 
noots meer get te zègke. 

En daezelfde middig, in de sjeim van de conifeer verzón ze ouch nog drie 
maordenaerskènjer en ’ne maordenaershóndj dae alle knäök opvrout die van de 
gesjoepde kènjer euverbleve. 

’t Sjloog wie ’n tang op e verke.

 7. 
Hónderd maeter van de Ziepebrök aaf, loug nog ’n brök: de Houtbrök. Die 
waas gemaak veur de rieke sjtinkesj van de Kolleberg. Dan koosjte die nao hun 
tennisveldj zónger mit ’t geweune krepuul euver te sjtaeke. Hie hètde de baek 
de Geleenbeek. Dae angere naam zörgde d’r neit veur dat de baek ouch angesj 
rook. Wo se ouch sjtóngs, euveral ruukdes se de lóch die nog ’t meiste leek op e 
mèngsel van nate hóndj en wesjmiddel. 

In de wèntjer koosj se ’t water dèks zeen sjoeme wie beier en dan toemelde 
de zeipvlokke soms tot euver de brök. Maar dae zomer in augustus waas de baek 
tösje Emilio Perro en mien zöster neit meer dan e zjwart piezelsjtruimke. Tösje 
de sierlik bewirkde sjpiele van de Houtbrök door koosj se zjwarte vèttige sjtein 
zeen ligke en ’t verrosde sjpatbord van ’ne fits.

Ich gluif neit dat mien zöster verpópzak waas wie Emilio opnuuj de waeg 
euver de brök versjperde. 

Ich koosj ’t dreuge pok-pok-geluid heure bie ’t tennisveldj van de rieke sjtinkesj.
Wie ich achteróm keek, zoug ich inèns dat veer mesjiens toch neit zo’n sjlech 

leger ware. Dikke Bertha hej zich de sjoon oetgedaon en in zien tesj gesjtop, 
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Henske zoug get minder bleik en Jenny van Èngelandj hej ’ne sjtek opgeraap. 
‘De kèns neit zomaar jeder brök euversjtaeke,’ zag Emilio.
‘Ich wil ouch neit jeder brök euversjtaeke,’ zag mien zöster. ‘Allein dees brök.’
‘Wits se dat zeker?’
‘Ich weit ’t zeker,’ zag mien zöster. Allein dees brök.’
‘Dees?’
‘Jao, dees.’
‘Hónderd perzent?’
‘Hónderd perzent.’
Veer keke van de eine nao de angere. Esof d’n tenniswedsjtried van de rieke 

sjtinkesj zich inèns nao ós verplaatsj hej, mit de Keutelebaek es net tösje ós. Maar 
zo simpel es d’n tenniswedsjtried waas, zo ingewikkeld leek dit. ’t Kwaam neit 
allein door wat ze zagte. ’t Kwaam veural door wat ze neit zagte, of doordat wat 
ze deige, of nae, door wat ze niet deige. 

 8. 
Veer wóste dat ze mitein vriede. Teminste ích wós ’t. Wat Henske mit de Wapper-
henj wós of Jenny van Èngelandj, dao waar ich mich neit zeker van. Veer hejje ’t 
d’r noots euver. Ich wós ouch neit persies wieneë ze mit dat vrieje begoosj ware. 
Veer zouge d’r ouch noots get van, maar toch wóste veer ’t. Dat kaom door de 
verhaole. Sinds dat Emilio oet de lóch gevalle waar, woorte de verhaole van mien 
zöster korter en korter, en de Maordenaer mit eine Erm begoosj inèns dènger te 
doon die ós gaaroet neit bevele. 

Ós interesseierde ’t gein biet dat hae de haore van zien vrouw ’t leifste zoug 
wappere in de wèndj. Of dat hae zoväöl van häör heil, veural van dat eine plekske 
in häöre nek. En ’t interesseierde ós ouch neit wo ze mit hun kènjer op vekansie 
ginge. 

‘En de plisse dan?’ waogde veer te zègke. ‘En de brandj? En wie zit ’t noe mit 
dat eine kèndj dat hae in de kas hej geduujd ómdat ’r geine tied meer hej óm ’m 
door de meule te duje?’

’t Waas neit èns ’t ergste dat mien zöster dat verhaol dan aafraffelde. (’t Kèndj 
ging dood, de brandj woort geblus en de plisse moosjte mit de hunj op oefening.’) 
’t Ergste waas dat ’t ós neit meer doodzjweeg. Veer krege de kans gaaroet neit 
meer óm oetgehóngerd op häör verhaole te wachte. 

En nao nog gein menuut of teen vertrokke ze weier, mien zöster en Emilio. 
Want hae moosj inèns de krantewiek nog doon en dan koosj mien zöster hem 
helpe. Zag ’r. Dat noch De Limburger, noch Het Limburgs Dagblad ’t oots waoge 
zou óm Emilio ouch maar mit éín krant de wiek in te sjture, dao hejje veer ’t 
neit euver. 

Remaoke sjnapde d’r al helemaol de böl van. Hae wou K-k-katinka waal helpe 
mit de krantewiek van E-e-emilio. En wie hae veur de hónderdenteende keer 
vroog wo mien zöster nao toe ging, zag ich ‘mongool’ taege häöm en al lachde 
hae, ich sjleip drie nachte neit, want Remaoke waas geine mongool, Remaoke 
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waas Remaoke.
’t Allerraarste waas nog waal dat ’t net zo sjnel weier aafleip es dat ’t begoosj 

waas. Op ’ne daag zout mien zöster weier in de Kepotjeshemel en Emilio sjtóng 
aan de angere kantj van ’t sjpaor en keek nao mien zöster mit dezelfde ouge es 
Remaoke.

‘Katinka?’ reep Emilio. ‘Katinka?’
Wie ’n sjtottervrieje versie van Remaoke.
Ze negeierde häöm sjtraol.
En wie Jenny oet Èngelandj dao get van zag, keek mien zöster häör ónbewaoge 

aan en vroog of ’t nog e verhaol wilde heure of lever örges angesj naotoe ging. En 
wie bang veer ouch ware veur Emilio, veer hejje nog ’n väöl grotere angs veur 
verhaole die noots meer vertèld woorte.

 9.
‘Ich höb naogedach,’ zag mien zöster. 

‘Enne?’ zag Emilio.
‘Doe kèns dich die brök hawte.’
Ze boog zich veureuver en begoosj zich de sjoon oet te doon.
‘Ich höb die brök van dich neit neudig,’ zag ze.
Mien zöster hej grote vuit veur e maedje. De koosj de lange peze zeen loupe 

die van de voot nao de tene ginge. En de witte hoed wo ’t bendje van häör 
sendale gezaete hej. Langzaam, balanseierend mit de erm wiedoet, leep ’t de wal 
aaf, ’t zjwarte piezelwater van de baek in.

Emilio hej ’t zich aangekeke, de erm in de zie en ’r lachde ouch. Teminste hae 
deig esof ’r lachde. 

‘O jao?’ zag ’r. ‘Dachs se dat? Dachs se dat ech?’ Zien sjtöm waas e bietje heller 
gewore. En ich zoug inèns dat hae zjweitde. Ich heil mich de aom in. Emilio 
zeen zjweite waas zoget es häöm poedelnaaksj zeen. Nemes hej nog noots Emilio 
zeen zjweite, zelfs neit wie hae op ’t sjpaor loug en de trein van 16.12 aan kwaam 
raoze en ’t sjpaor al van wied weg zóng.

Ich höb d’r, zoväöl jaor later, gein bewieze veur. Maar ich dènk nog ummer 
dat ’t kaom door Emilio’s zjweit, dat de vlam in de pan sjloug. Die adjudante 
van häöm ware häöm tot ’t ènj van de welt gevolg, die deige niks zónger häöm. 
Maar de treinkroeper van de Kepotjeshemel, dae generaal mit zien mam in de 
bak, sjtóng dao inèns te zjweite en te hampelemanne en leek mit de seconde te 
verkrumele. Ich dènk dat ze dat neit koosjte verdrage.

Dus: inèns waas ’t meines.
Mit indianegehuul sjtorde de adjudante zich van de brök aaf, de Keutelebaek in.
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Midde in de Keutelebaek vónj de sjlachpertie plaatsj wao de Maordenaer mit 
Eine Erm zich zien patsj veur hej aafgenómme. Ich sjmeet sjtein nao sjtein, Jenny 
zjwiepde wildj mit ziene sjtek in ’t róndj, en Dikke Bertha hej ’ne sjoon van zien 
mam mit de sjerpe hak, en toekde waem ’r koosj.

Tot dae daag hej ich noots geweite dat ’ne minsj doodbang en ónbevreis 
tegeliek koosj zeen. Maar prezies zo waas ’t.

Veer houwde, veer duujde, veer trapde. Veer kratsde, veer trokke, veer toekde.
Natuurlik zouwe veer verleize. Natuurlik zouw ós compleet de jas oetgevaeg 

waere, die kampjoekels ware gein mietjes. Maar elke sjlaag dae veer oetdeilde 
waas ’ne sjlaag dae noots meer óngedaon koosj waere.

Dus wie veer oeteindelik ’t óngersjpit delfde: Jenny dwaasj oppe wal en emes 
dae aan häör haore trok, Dikke Bertha dae ze gerete kreeg mit ziene eige sjoon 
en Henske dae kwaekentaerend de waeg aaf rende mit dae gek mit de klöppel 
achter zich aan, toen hej ich volkómme vreej mit ’t feit dat veer oetgeranzjeierd 
ware.

De jóng mit de klöppel kwaam trök aanloupe. Van Henske waar gein sjpaor meer.
‘Hawt ze vas,’ zag ’r taege de angere adjudante.
Ich deig mich de ouge toe. Ich koosj michzelf al in de Panorama zeen ligke. In 

zjwart-wit, dat hejje ze oppe redactie besjlaote, zodat de laezers zich neit kepot 
zouwe sjrikke van al dat bloud.

Wat daonao gebeurde, weit ich van Henske mit de Wapperhenj, dae zich hoog 
in ein van de buim versjtop hej. 

Al dae tied mót Remaoke oppe kantj van de Keutelebaek gesjtange höbbe. 
Mesjiens ging ’t häöm te sjnel. ‘De rajerkes in ziene kop höbbe allein get meer 
tied neudig,’ hej de mam van Remaoke oots taege ós gezag. ‘Hae is neit achterlik, 
hae lik get achter. Dat is gans get angesj.’ 

De adjudante hejje häöm mit rös gelaote, ’ne mongool houwdes se neit, ze 
hejje tensjlotte ouch hun eer.

En mien zöster waas neit in gevaor. De adjudante hejje häör aan Emilio 
euvergelaote, maar dae sjtóng oppe brök en zoug d’r inèns oet esof ’r noots meer 
bewaege koosj. 

Wie mien zöster aan de angere kantj van de baek weier omhooggeklómme 
waas, dreide ’t zich óm. Ich gluif neit dat ’t Henske, Jenny of Dikke Bertha zoug, 
of de adjudante. Ich weit neit èns of ’t mich zoug, häör eige breurke. 

’t Zoug allein maar Emilio.
En Emilio zoug allein maar häöm.
En mesjiens waas dat ’t moment dat Remaokes rajerkes begoosjte te drejje 

en dat ’r ’t eindelik sjnapde. Dat die broelof die hae en zien mam zich hejje 
oetgedach d’r noots zou kómme.

En hae goof ’ne bröl en in dae bröl zout alles wat ’ne minsj, achterlik, get 
achter of geweun aan pien minsjelikerwies in zich kèn höbbe.
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ómver geloupe wie ’ne locomotief dae op hol sjloug. Ze mótte wie houte 
minsj-erger-dich-neit-pöpkes door de lóch gevlaoge höbbe, dat zag Henske 
teminste. En toen pakde Remaoke de fits, dae grote zjwaore chopper en luchde 
’m op. En heel ’m baove zich.

En sjmeet ’m de baek in.

 10.
Nao de zomer ging mien zöster nao de brökklas van ’t Kleesj. ’t Kwaam trök mit 
’n tesj vol hoeswerk. Meistal hej ’t geine tied meer veur verhaole. En es ’t waal 
tied hej, dan hej ’t geine zin. ’t Ging leiver de sjtad in mit vriendinne. Emilio zoug 
’t noots meer, waal anger jónges. 

In september begoosjte wirkluuj mit grave en boewe in de Kapotjeshemel. 
E bejaardehoes moosj dao kómme te sjtaon. Alles woort aafgezat, maar veer 
ginge d’r neit meer naotoe. Veur ós waar de lol d’r toch al wied van aaf. 

Dikke Bertha verhoesde in oktober. Zien mam koosj e café euvernömme in 
Nuth. Of ’r nog dèks de sjoon van zien mam gesjoep haet, weit ich neit. Waal dat 
’r in 2001 de driede plaatsj van de Miss Travestietverkezinge wón in Brazilië. Dat 
sjtóng in de krant. 

Vlak veur de feesdaag verangerde de mam van Remaoke de laesmap. De 
vleisjware mochte d’r toch in. ‘Ne jóng blif ’ne jóng,’ zag ze. ‘Ouch al is ’r dan e 
bietje achter. En hae kènt maar baeter op die meneier get van zien laeve kwiet.’ 
En dan lachde ze. 

’n Mónter vrommesj waas ’t, mit ’n sjtöm wie ’n klok. 

Heino drejde ze noots meer.



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 2013
jURYRaPPORT

Guus Urlings

Dames en hiere,

Iech wil vandaag beginne mit uuch ’n sjtökske veur te leze oet ein van de 
inzendinge veur de Veldeke Literatuurpries van dit jaor.

Um uuch alvas ’n bitsje in de sjtumming te bringe…

“Euver jury’s… Weej en die oet d’n Achterhook en waarsjienlik vuul minse die nog 
sjpraeke in ein sjtreektaal, lieke mich get langer van draod, taengen ’t zeiverechtige aan. 
Noow en den huuerse ein jurylid of eine bookbesjpraeker melle: de sjrieëvers in ein 
shtreektaal – dök ‘plat’ of ‘dialek’ geneump – zien neet literair en meistentiëds te nostal-
gisch, ouch langk van draod. Ich dink denn: Tja… Ze neume de sjrieëvers in sjtreektale 
gaer amateurs. War gen Hollands haet gesjreve, is amateur. Ich dink denn: Zoé! Doe 
bös mich auch eine criticus van lek-mien-waemeske, Gangk de gangk sjroebe! En haoj 
dien groeëte vrekke moel!”

Kiek, dames en hiere, dat luug d’r neet um, toch?

Wie iech dit laos, ginge mien gedachte versjeiene kante oet. Mien iersjte gedachte: 
die (wie iech ’t verhaol lees is ’t ein ‘zee’) haet toch waal mood. Mitdoen aan 
eine literaire wedstrijd en dan beginne mit de jury de jas oet te kloppe… ’t Liek 
miech, ierlik gezag, neet de bèste strategie um eine pries te winne. Mer tegelie-
kertied kin iech dat ouch waal waardere. De kins ’t mer beter metein gezag 
höbbe.

Mien twiede gedachte: ze haet waal de kern van de zaak te pakke. Of lever: de 
kern van ’t verhaol dat iech uuch, names de ganse jury, noe al ’n paar jaor prebeer 
te verkoupe. 

Iech zal uuch dat nog eve kort oetlègke…

’n Paar jaor geleie höb iech in ’t juryrapport ins ein opmerking gemaak euver ’t 
hoeëg nostalgies gehalte van de inzendinge. D’r zaot toen hieël väöl bee euver 
vreuger, en veural euver dat ’t vreuger allemaol beter, gezelliger en minsjeliker 
waor es tegeswoordig. Iech höb toen gezag: ein taal die allein mer gebruuk weurt 
um euver vreuger te praote en te sjrieve, löp ’t risico um veur ’n taal van vreuger 
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versjlete te weure. Veur ’t Limburgs, dat toch sjpringlevend is, liek miech dat gein 
gooj zaak. Woerum altied trökgriepe nao wat gewaes is? Sjrief ouch ins euver wat 
nog altied is, euver wat nog ederen daag gebäört in Limburg. En in ’t Limburgs.
Dat waor wat iech zag. Mer dat waor neet wat väöl luj huurde… Die huurde: 
geer maog neet mieër euver vreuger sjrieve. 

Noe zeen veer d’r es jury neet um uuch te vertèlle wat geer waal en neet maog. 
Veer zouwe neet dörve. Mer toch… ’n jaor later kaom ein van de deilneumers, 
eine dae neet in de pries waor gevalle, nao miech tow en zag: “Noe höb iech ins 
’n hedendaags oonderwerp gekoze, en noe win iech nog geine pries…” Heer 
waor ech verontwaardig, bienao giftig. En dat woort d’r neet beter op wie iech 
’m prebeerde te verdutsje dat ’t oonderwerp prima waor, mer dat ouch euver 
gooj oonderwerpe sjlech gesjreve kint weure. En andersjum, netuurlik.

Wat iech mer zègke wil: ’t maak neet oet in welken tied ’n verhaol sjpaelt, ’t is ’n 
kwestie van wie good, wie ‘literair’ ’t weurt gesjreve. D’r zeen zat literaire meister-
werke die vandaag gesjreve weure, mer besjrieve wat lang geleie is gebäörd, of 
wat in de towkoms nog sjteit te gebäöre…

Iech wil uuch gere nog ein kort citaat veurleze oet de inzending woe iech ’t 
begin van dit verhaol oet höb geplök. 
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Oetreiking van de Veldekepries door veurzitter Lei Pennings aan Annie van Gansewinkel



 “Euver det sjrieve en dinke en auch praite euver vruueger niks met nostalgie te make 
haet. Vruueger us ós laeve. Weej höbbe allein vruueger. Noow deurt mer eine zuch. Vur 
ós ligk ein laeg blaad.”

Veur ós lik ein laeg blaad…

Dat is woe alle sjrievers mit beginne. En vervolges mote ze bedeenke wie ze dat 
laeg blaad op wille goon vulle. Dat is de essentie van sjrieve: laeg blajer opvulle. 
En wie-s te dat dan deis, bepaalt ’t versjil tösse sjriefsels en literatuur. Literatuur 
is mieër es get opsjrieve. Literatuur haet get extra’s.

Maog literatuur euver vreuger goon? Zeker maog dat. Mer maog ’t dan get mieër 
zeen es ‘opa vertèlt’? Maog ’t get deper goon es vertèlle wie ’t vreuger waor? 
Maog ’t ouch nog get zeen woe emotie in zit, woe ’n ziel in zit? Kiek: vreuger 
hawwe de luj zjwoerder wèrk, minder geld, minder luxe. Mer ze kinde zjus wie 
de luj van vandaag geveules. Geveules van leefde, giftigheid, zjeloezigheid, angs… 
Woerum zeen veer dat dan in verhaole euver vreuger zoe wienig trök?

En euver vreuger gesjproke: is ’n verhaol euver vreuger allein ’n good verhaol es 
’t éch gebäörd is? Nei, dat hoof neet. Dat hoof trowwes ouch neet mit ’n verhaol 
euver vandaag, of euver mörge. Ech gebäörd is veur de gezet, en zelfs dao sjteit 
nog waal ins get in wat neet hielemaol klop… Ein verhaol dat zich ‘literatuur’ 
wil neume, moot get mieër beje es de werkelikheid. Dat ‘get mieër’ moot van de 
sjriever kome, en ’t moot de lezer in de ziel rake.

Moot ’t ech gebäörd zeen? Nei, dat hoof neet. ’t Maog ouch zoe good gefantaseerd 
zeen dat ’t ech gebäörd zou kinne zeen…
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Felicitaties van deputé Noël 

Lebens aan prieswinnaeres 

Annie van Gansewinkel



Nostalgie is besjrieve. Dao keump gein fantasie bee kieke. Huugstens euverdrie-
ving. Um literatuur te make, moos te de deepte in, de laoge ónder de werkelikheid 
aanbore. Wat precies gebäört, gebäörd is of nog gebäöre geit, is dan dèks minder 
belangriek es woerum ’t gebäört, gebäörd is of gebäöre geit, dan wie ’t ouch waal 
ins gebäörd zou kinne zeen.

En dan moot ’t netuurlik ouch nog good opgesjreve weure…

Dames en hiere,

Mesjiens vint geer ’t tot noe tow mer zjwoere kòs. Dat waor ’t ouch, mer ’t moos, 
voonte veer, toch ins gezag weure. Literatuur is neet gemekkelik. ’t Is ’n kwestie 
van hel wèrke, wäörd op de waogsjaal lègke, zinne drie, veer kier umdrieje, 
sjrappe en sjave, neet te gauw tevreie zeen. Veural neet te gauw tevreie zeen.

Veer höbbe uuch in de aafgeloupe jaore al dèkser get zake veurgehouwte woe geer 
mesjiens ins op zowt kinne lètte. Bee ’t doorneume van de inzendinge van dit jaor 
mochte veer constatere dat sommige sjrievers die tips en aanwijzinge serieus höbbe 
genome, d’r op z’n mins euver höbbe naogedach. Mer veer mooste ós ouch weer 
door inzendinge heen worstele woevan de sjrievers gedach höbbe: die kinne zègke 
wat ze wille, mer iech daon ’t lekker toch op mien eige meneer…

Dat maog. Allein al ’t feit dat zoeväöl luj in ’t Limburgs sjrieve, is veur ós ’n 
pluspeunt. Mer – iech val in herhaling – neet alles wat in ’t Limburgs gesjreve 
weurt, is automatisch literatuur. Dat hoof ouch neet. Iech zit zelf in ’n heemkun-
devereiniging, en veer verzamele verhaole euver vreuger, in dialect. Op de band, 
en – dèks onbeholpe – op papier gezat. Iech bin dao gek op. Mer dit, de Veldeke 
Literatuurpries, is gein heemkunde.

Van ós, de jury, weurt verwach dat veer de inzendinge – de verhaole, de gediechter 
– beoordeile op basis van hun literair gehalte. En dat perbere veer ouch te doen, 
zoe good wie veer kinne. En mesjiens höbbe veer dan soms inderdaad ein 
‘groeëte, vrekke moel’. Mer dao kriege veer dan ouch veur betaald…

Dames en hiere,

Iech wil dit verhaol neet väöl langer make es ’t toch al is, mer toch nog eve dit…

Bee ’t leze van alle inzendinge, en ouch bee ’t herleze – veer goon neet euver 
iesj van eine nach – is ós weer ’n aantal zake opgevalle die veer uuch toch nog 
eve veur wille houwe. Neet es ’n soort veursjrifte, mer es get woe geer – en dan 
bedoel iech de sjrievers – mesjiens bee eine volgende aanval van sjriefkoorts ins 
euver nao zowt kinne deenke.

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

189



Dao goon v’r…

Um te beginne, speesjaal veur de powete oonder uuch: pas op mit rijme. Rijme is 
gein diechte. ’t Kin waal, huur, diechte op rijm. Mer ’t is eine weeg vol valkoule. 
Rijme dwingk dich al gauw eine kant op dae-s te eigelik neet in gedachte haws. 
Rijmdwang, hèt dat. Dat maak de wäörd al gauw belangrieker es de inhoud, 
es wat-s te eigelik wils zègke. Dat is oeëts door ein van mien veurgengers es 
jury-veurzitter, Colla Bemelmans, umsjreve op ’n meneer die miech noets mieë 
oet de kop is gegange. Heer zag – en iech vertaal ’t mer eve hiel vrij – “Is zich 
in de iersjte regel eine aan ’t verwongere, dan keump heer mit de twiede regel al 
gauw oet Tongere; zuut me in de iersjte regel ’t leech, dan brent in de twiede de 
lamp in Mestreech…”
Twiede peunt: es geer veur ’n laeg blaad zit nao te deenke euver wat geer wilt 
goon sjrieve, en geer krieg ’n idee, sjpring d’r dan neet metein bovenop. Wach op 
z’n mins tot geer ’n twiede idee krijg. Dan zult geer zeen dat ideje zjus zeen wie 
knijns. Höbs te d’r einmaol twie, dan höbs te d’r ouch al gauw twintig, daartig. 
Dan is ’t allein nog mer ’n kwestie van de vètste oetkeze um te sjlachte… 

Ouch belangriek: sjrief ’t verhaol of ’t gediech dat geer zelf gaer zowt wille leze. 
Mesjiens is dat nog waal ’t belangriekste. Geer kint van alle kante advies kriege 
euver wie geer moot sjrieve, mer es geer neet sjrief euver wat uuch zelf aansjprik, 
dan zal ’t ouch geine andere aansjpreke.

Voesregel: de iersjte versie van alle sjrijfsels is shit… Dae is neet van miechzelf, 
mer van Ernest Hemingway. Sjrieve is dèks veural ’n kweste van hersjrieve en nog 
ins hersjrieve, tot d’r precies sjteit wat-s te wils zègke. Wie iech al zag: zeet neet 
te gauw tevreie. Hiel opvallend: de lètste jaore keump de winnaar van de Veldeke 
Literatuurpries miestentieds oet de lètste inzendinge die bee ós binnekome. Die 
höbbe zich allen tied gegund…
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Prieswinnaeres Annie van 

Gansewinkel en juryveur-

zitter Guus Urlings
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191Nog ein peunt: gebruuk gein wäörd die geer zelf in ’t dialect-woordebook moot 
opzeuke. En deenk d’r aan: ’t versjeel tösje ’t bienao goje woord en ’t precies goje 
woord is wie ’t versjeel tösje eine sjeet en eine dondersjlaag.

En de lètste: es geer geine tied höb – of maak – um te leze, höb geer ouch geine 
tied en gein gereidsjap um te sjrieve. Lees, lees, lees! Lees alles wat los en vas zit, 
lectuur en literatuur, good en sjlech. Doeg wie eine tummermanslierling dae 
precies in de gate hèlt wat de meister-tummerman deit en wie heer ’t deit. Mer 
kiek ouch wie minder begaafde knutselaers ’t doen. Leze is liere. Es geer väöl höb 
geleze, riep en greun, en dan begint te sjrieve, dan zeet geer zelf al gauw genog of 
’t good is of dat geer ’t beter oet de vinster kint goeje um obbenuits te beginne.

Dames en hiere,

Dat waor ’t zoe ongevaer… Mieër van uuge kostbare tied wil iech neet in 
besjlaag neume. Geer zeet hie veural um te hure wae gewonne haet. Iech weit dat 
al, netuurlik. Mer iech gaon uug dat neet vertèlle. Dao zeen andere veur. Iech kin 
uuch allein mer zègke dat ’t eine is dae dat ganse verhaol van miech neet nudig 
haw um te weite wat sjrieve is, wat literatuur is. Eine dae die keuns al meister is, 
dus. Mer dat zult geer zoe waal hure.

Maog iech nog aafsjlete mit ’n verzeuk, en mit ’n gedachte um sjtraks mit nao 
hoes te neume?

’t Verzeuk is van miechzelf: literatuur hoof neet zjwoer en somber te zeen, dus 
maoge veer es jury volgend jaor mesjiens get mieër leze woe veer ouch ins mit 
kinne lache? Al is ’t mer glimlache?

De gedachte is van Thomas Mann: eine sjriever is eine minsj veur wae sjrieve 
lestiger is es veur ander luj…

Dames en hiere, bedank veur de aandach.
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192 aOje kRaOM 
Annie van Gansewinkel, Wieërts, winnaer Veldeke Literatuurpries 2013

Doeër de letters ‘Aoje kraom’ haer zuuët Pierre ’m staon trepele. Ein bitje rijjerig 
in ein vaal jeske. ’t Kiektj um zich haer en kniktj dan schuuens nao achtere asof 
het emes towstömming vreugtj.
Pierre reiktj zich, mer kan neet zeen nao weem het kniktj. Het dowtj de duuër 
oeëpe asof di-j loeëdzwaor és.
‘Es dit ’t pândhoeës?’ In zien vraog zitj de hoeëp op ’t antwoeërd ‘nein’.
‘Jao, kom wieëter,’ nuuëtj Pierre ’m. ‘Vreuger nome vae veural antiek en aoje 
kraom in as ongerpând, mer…’
Hae hiltj ziene mónd, det dînk és gaaroet neet geïnteressierdj in zien historisch 
exposé. Het rommeltj in eine plastic buul en haaltj d’r eine mobiel uut.
‘Wi-jvöl hesse noedig?’
‘Ich mót ein raekening van ’t zekenhoeës betale en mien salaris keumtj pas 
volgendje waek.’ Het kiektj achteröm of boeëte emes mej stieët te loestere. ‘En 
oeës mam…’
Nów keumtj d’r nog ein zielig verhaol achteraan, wetj Pierre, um hem te oeëver-
tuge det hae met ein good bedraag mót kaome.
‘Ich weit genóg,’ zieët hae, waerser dan hae meintj, mer hae hieëf efkes hieël gein 
zin in echt of verzónne leid. ‘Wi-jvöl, vroog ich.’
‘30 euro,’ hae huuërtj det het ’t stieëvig wiltj zegke.
‘30 euro,’ herhaaltj hae lankzaam en hae paktj de mobiel op.
‘25 és ouch good,’  haosjtj het zich.
Gein geldj vör ’t leste nów type iPhone.
‘Legitimatiebewieës,’ hae stiktj zien hand uut.
’t Maegdje twieëfeltj. Haaj het dao neet opgeraekendj? Het kiektj um nao boete 
asof het dao stuuën van verwachtj.
‘Loester,’ zieët Pierre. ‘Dit dink és neet van dich, en ouch neet van dae dao boeëte 
dae dich hieëf gesteurdj. Ich zooj mer gaw make det ich wegkwoom.’
Het drejtj zich innegang um en wiltj aafdâmpe. ‘Neem mej, diene telefoon, of 
van weem det hae ouch és.’ Pierre reiktj ’m aan.
Beej de duuër knaltj het op de jóng dae heej bekans wecht aan hoeës és. Met 
eine soepele drej leegtj hae ein mobieltje oppe balie.
‘Esj weer zoeëwieët, Johnny?’
Lachendjes zieët hae: ‘Ich bin keps.’
Zeuj regele soepel de formaliteite: legitimatie, bedraag vör rente en opslaag, 
contractje en gelieëk oeëverstaeke.
‘De volgendje waek haal ich ’m op, deenk ich. Haojje.’
Niks volgendje waek, wetj Pierre. Di-j veer tientjes van nów gebroeëktj Johnny as 
betaling van de ierste maondj vör ein nówer model, met wörgendj abonnement. 



Johnny és eine goje kanshebber vör de uutvinging van ’t perpetuum mobile.
In de laaj ónger de balie klinktj ein verstoptje ringtoeën. Hae buktj zich um ’t 
WhatsÄppke te bekieke.

Wil dich gaer zeen
Oppernoeëts beginne
Mien leefste dich.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’r keumtj gein indj aan de kruuskes. Hae herinnertj zich neet van weem dieëze 
tillefoon ouch weer woor.

Hae zuchtj, nog óngerhalf oor. Deensdig és meistal eine wat niksige daag, allewaal 
’t vandaag aardig doeërluiptj. Ein fototoestel, eine laptop, eine gaowe rink, niks 
bezeundjers.
Röstige transacties, waerde tege baar geldj, doeëdloupendje straot woeë toch 
nog ein achterpörtje blieëktj te zeen. Det um de hook weer ein doeëdloupendje 
straot wachtj, wieëte de meiste minse ouch waal. Daovör kaome zeuj al te lang 
heej. Beej ein of twieë tieëgevallers klömme de meiste nog waal op de kânt, mer 
wi-j dekker ’t gebuuërtj, wi-j lastiger det ’t weurtj.
Met zien hand strieëkt Pierre langs de vitrine met sieraode. Vingers op ’t glaas det 
dóf és. Hae zooj de roeëte ’ns mótte wasse.
Van di-j gaowe ketting és de termieën haost verstrieëke. Ein vrôwke van ein jaor 
of zieëventjig bracht di-j en uut compassie haaj hae de termieën innegang op ein 
half jaor gezatte. Det goof eur nog wat respieët.
‘Ein schoeën stök,’ haaj Pierre gezagdj.
‘Jao, schâng det ich ’t mót belieëne. Nog noeëts … As oeës mam det wist …’
Pierre zien aardige weurd haje ’t zelfverwieët d’r nog deper ingewrieëve. ‘Ongeper-
metieërdj det ich op miene laeftied ’t erfstuk van mien moder verkwansel.’
‘Dao kujjae toch niks aan doon,’ haaj hae nog geprebierdj. Pierre wist zieëker 
det zeuj eur geldj neet oeëver de balk haaj gegoesj. Mer zeuj blieëf eure kóp 
schöddele, woeëj van gein ontlék wieëte.
Zoeë gaw asj kán, keumtj zeuj de ketting ophale. Hae guntj ’t eur och en hoeëptj 
det zeuj ’t redtj.
Pierre kiektj rónd. Vreuger stonge heej groeëte stukke: brejmachines, nejmachines, 
gereidschap, fietse, antieke kést. Hae hieëf gein zin mier in gesleip met groeëte 
schravake. ’t Bringtj ouch niks op.
Allewiel neemtj hae nog allein wat sieraode in en nowwerwets spul, zoeëge-
zagdje gadgets di-j dék ieërste laevensbehoefte waere. Mej en dan veltj hae vör 
ein antiek stök det ’m raaktj, ofwaal ’t verhaol van de belieëner treftj ’m.
De spulle van nów zeen meist kleiner en det és hendjig vör de opslaag. Mer al 
di-j iPads, -Pods en -Phones hebbe kwaolik ein verhaol.
Inéns stieët er eine jóng in de winkel. Woor Pierre zoeë wieët weg met zien 
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gedachte of deut de bel ’t weer neet?
Hae hieëf ein groeëte voetbaltas beej zich en lieëtj di-j oppe balie ploffe.
‘Hej, röstig aan, det dojae toeës toch ouch neet.’ Pierre twieëfeltj aan zien eige 
weurd.
De jóng staaltj neet erg ónger de indruk. ‘Gae kouptj toch spulle in? En dan 
krieg ich toch innegang géldj?’
‘Ich wil neet alles.’ Vuuërdet Pierre nog wat kan zegke, hieëf det menneke al de 
alike tas lieëggekieperdj oppe toeënbank.
Naostegang scantj Pierre ’t aanbod: fototoestel,  e-reader, tablet.
Hae moddeltj tösse de aafstandsbedeninge – waat mót hae dao nów mej -, 
schaerapparaat en … Eine vibrator?
‘Waat dajje, ich doebel alles in di-j tas waat knöpkes hieëf of woeë ein snoor 
aanzitj?’
‘Wi-jvöl?’ vreugtj de jóng. Hae hónkeltj van de eine voot op de angere.
Pierre wetj zieëker det dieës bizar collectie neet met zórg és samengesteldj. In 
haost beejein gegraaidj, weem wetj gewoën beej di-j snoeëterkuûk toeës. ’t Zal 
eure zoeën mer zeen.
‘Gae zeetj gein zestien.’ Ein bitje bluf zitj d’r beej, want wi-j aojer hae weurtj, 
wi-j lastiger hae ’t vingtj um laeftiede van de jeugd te schatte.
‘Dan neet, ich gaon waal op ein ângert.’ De jóng lieëtj ’t gerej in zien tas valle 
en paertj ’m.
Haaj Pierre ’m mótte tieëgehaoje? De jóng in ein good gesprek oeëvertuge det 
hae de spulle trök mós bringe. Now kaome zeuj lichtelik te koup op ein of anger 
merrentjplaats.
Waat zal zien mam ’t hertstochtelikste misse, de vibrator of toch de e-reader? 
Pierre lachtj in zien eige, al hieëf hae ouch met de aojers te doon di-j neet 
gruuëts zölle zeen op eure zoeën.
Ein gezinslaeve és ouch neet alles, stieët hae nog te bedinke as hae weer ein 
beltoeën huuërtj. ’t És de mobiel van Johnny. Hae kliktj ’t bericht oeëpe:

Jóng, zoondig samen
nao ’t voetballe?
Laotj éns van
uch huuëre.
Pap

Zónger det hae ’t zelf in de gate hieëf, és hae nao de hook met zoeëgezagdje 
kunst geloupe. Dit schilderi-jke van oeëlieverf hieëf hae te koup mótte zette, ’t és 
neet oppetieëd opgehaaldj. De mins dae ’t mier als ein half jaor gelieëje bracht, 
woor van ziene laeftied. Hae haaj niks losgelaote oeëver woeërum, mer det hae 
’t geldj good kós gebroeëke zoog Pierre aan zien hieël uterlik, mer vuuëral aan 
zien ouge. Ieërst de spanning wi-jvöl det hae zooj krieëge en daonao ’t ongeluif 
wi-j Pierre ’t bedraag neumdje, völ te völ vör zoeën amateuristisch oeëlieverfke.
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Dae bekeboord, tösse ’t reet met naevenein eine jongere en eine aojere mins, 
kiekendj nao eur vésgaerte. In alle röst en innig content met eur bestaon.
Vader en zoeën, of vrindj.
Zooj dae mins ’t antwoerd wieëte, haaj hae dit misschien zelf geschilderdj?
Pierre zal ’t neet wieëte, dae mins zuuët hae noeëts mier trök, vermoedelik és hae 
nog wieter in de schout gekaome.
Pierre hieët ouch eine stróp, want dit schilderi-j bringtj beej lange nao neet op 
waat hae d’r vör hieëf betaaldj. Mer dan kan hae d’r veurluipig nog éns nao kieke.
Weer eine mobiel. Hae snaptj zelf neet woeërum hae zeuj neet innegang uutzetj. 
Hae hieëf toch niks te make met di-j verpandje laevens. Toch löktj ’t ’m neet zien 
nówsgierigheid uut te schakele.
Gein idee waat vör gezicht beej dieëze huuërdje. Hae hieëf d’r heej zoeëvöl ligke.

Hej, maot,
kejgoje vreendjeaovendj lest.
Vrieëdig weer?

Nog ein oor, vuuërdet hae op hoeës aan kán. Hae dinktj inéns aan de camera 
dae hae vanmerge  hiëef ingenome. Hae zetj zich op zien hoeëk beej ’t gammel 
óngerkéstje.
Dék staon de foto’s d’r nog op. Sóms umdet de computer al weg és, soms ouch 
umdet de minse hielemaol neet mier dinke aan vakanties of anger gezelligs. Zörg 
vör de daag van merge of te pienlik te dinke aan waat oeëti-jje woor.
Heej staon de foto’s ouch nog op. Ein fieëstje, lachendje minse, zoeë te zeen eine 
gezellige vakantie in eige lând. Ein groeëte gelökkige familie, in baeter tieëde.
Getrappieërdj schakeltj hae ’t toestel uut als de duuër oeëpegieët. Ein vrów van 
ein jaor of 35 keumtj zoeëwat op eur tieëne binne. Hae hieëf eur noeëts ierder 
gezeen.
‘Kótj wieter.’ Alsof zeuj beej eder traej bedinktj of zeuj neet zal umdrejje, keumtj 
zeuj op de balie aafloupe. Zeuj kiektj ’m neet aan.
Hae kintj di-j haojing. De ierste kieër és ’t ergste.
Hae mót op zien tong bieëte um ’t in te haoje. ’t Zooj eur neet truuëste, want hae 
zooj rake aan ein realiteit woeë zeuj nów neet van wiltj wieëte. Det ’t meistens 
neet beej eine kieër blieftj.
Zal hae zegke det hae dertig jaor gelieëje ouch aan de grónd zoot? Det hae al 
dék wat belieëndj haaj beej ‘Aoje kraom’, waat niks hólp. Det hae heej te werk 
woort gesteldj, zich opwerktje en uuteindelik nów de zaak moog drejje.
Zal det eur werkelik truuëst beje?
Zeuj hieëf óngerhand eine spelcomputer uut eur plastic boeëdschappetas 
gewuilestj. Ein veraojerde versie van slechte kwaliteit. Dae pongel és kwaolik 
wat waerd. Pierre kan neet ederskieër leefdadigheid spuuële.
‘Hejjae niks angers? Eine computer, tillefoon, ...’
Inéns keumtj d’r uut di-j laamgeslage vrów ein veur: ‘Dachtjae det ich zoeëmer 
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196 vör de joeks spuulgood van mien wecht aafpak? Hejjae d’r einig bezej van wi-j 
ein moder zich veultj as zeuj eur wecht beluugtj? “Det dink deut ’t neet good 
mier, ich bring ’t weg um te laote make.” Gelökkig zoog hae mien traone neet, 
angers haaj hae zich weer zörg gemaaktj. ’t Lökt mich dék toch al neet um alle 
ellendje vör hem stil te haoje.’
’t Vrówmes kiektj Pierre aan. Traone zuuët hae dekker, gemeinlik lieëtj hae zich 
neet doeër bäöke inpakke.
Woeërum giftj hae dan toch dri-j kieër zoeëvöl als det dink waerd és?  Dao és 
zeuj nów mej geholpe, mer zeuj zal zich uutstökke um ’t zoeë snel meugelik trök 
te hale vör eur wécht. Tieëge te völ geldj. Oppe langere termien és zeuj d’r niks 
mej gebaatj.
Mer zeuj és de duuër al uut, alsof heej ein besmettelike zikdje róndhingtj.
Hae lieëtj zich in eine stool valle. Mieëstentieëds hieëf hae voldoning van zien 
werk, hae helptj minse.
Mer inéns krieëgtj hae ein anger, scherper bieëldj. Hae helptj eur, reiktj eur efkes 
de hand, trektj eur ein stöksjke op de kânt. Mer dan mót hae loslaote en zakke 
zeuj nog deper weg.
Ein mobielke, de oeërtoeën van vuuëroeërlogse medelle, di-j hae al jaore weigertj. 
Mer waat zooj hae zelf modernisere? Hae beltj nemes.
Weem steurtj  ’m dan nów eine sms?

Uw beltegoed verloopt
over drie dagen.
Bel of sms tijdig om
het tegoed te behouden.
Fijne avond.
Uw Beltegoed-Alert

Fijne aovendj.  Dae aovendj kan hae uutteikene.  Zien huuske, ziene magnetron, 
ziene tillevies. Alles aafbetaaldj.
Hae és van wieët gekaome. Dertig jaor gelieëje kwoom hae heej hieël angers 
binne as vanmerge, en gester.
En merge.
Mer nog ummer hieëf hae ‘Aoje kraom’ noeëdig. ’t Es zien laeve gewore, giftj 
’m haojvast.
Hae stieët op, hae gieët de tent sloeëte, mer vuuërdet hae beej de duuër és, 
vluuëgtj di-j raokelendj tieëge de moor. D’r veltj weer ein stuk plaoster aaf.
‘Gelökkig, gae zeetj nog oeëpe.’
De mins van de véssers. Tju, toch nog, és ’t ierste waat doeër Pierre ziene kop 
scheetj. Mer meschiens keumtj hae wat angers belieëne.
Innegang wetj hae det det kwatsj és. Prêl kiektj dae mins uut zien ouge, hae kan 
de alike werreldj aan. Sterk, jóngk.



Hae hawtj Pierre op ziene schouwer of zeuj de beste vrindj zeen.
Dan weurtj ’t meînes. ‘Hejjae ’t nog?’ De vraog keumtj d’r gespanne uut.
Pierre kniktj. Hae kán nog zegke det de termieën verstrieëke woor, det ’t 
verkocht haaj kinne zeen, det ’t schilderi-j ’t geldj echt neet waerd és. Mer dae 
mins zooj ’t neet éns huuëre. 
‘Zoeë bli-j,’ zieët hae. ‘Oeës páp hieëf ’t geschilderdj en noeëts zoog ich de waerde 
d’r van in. ’t Verwongerdje mich dejjae d’r zeuvöl vör boodj. Mer ’t es mich nów 
völ mieër waerd. Waerde veltj neet uut te drökke in geldj.’
Hae giftj Pierre twieë breefkes van 50, luiptj op ’t schilderi-j aaf en hiltj ’t vast 
asof ’t ein kösterkindje és. 
‘’t Gieët uch good, zoeë te zeen,’ zieët Pierre. Hae snaptj zelf neet woeërum hae 
zoeë persuuënlik kaltj.
‘Zieëker. Di-j 100 euro di-jjae mich gooftj lieëke mich gelök te bringe. Vanaaf 
daen daag löktje alles inéns. Ich krieëg weer werk, eindelik, ich kós mien heur 
betale, fatsoenlik aete, éns uutgaon. En nów heb ich ouch nóg de leefste vrów 
op de werreldj gevónge.’
Hae kiektj Pierre zoeë aan det dae op slaag in sprookjes geluiftj.
Vör efkes althans, tot hae um zich haer kiektj. De verslieëte tapijttegels, vette 
plekke, aafgebladderdje plaoster.
Mottig, voddig, vaal. Hae veultj zich samenvalle met ziene schaemele hândel.
‘Dit  schilderi-jke maaktj mien gelök complieët. Bedanktj vör toen en dejjae ’t 
neet innegang verkochtj hetj.’
‘Gaer gedaon. Tot kijk.’
‘Ich deenk ’t neet,’ lachtj de mins. ‘Haojje. Fijne aovendj.’
Dazelechtig slötj Pierre de duuër achter ’m.
Fijne aovendj.
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Frans Adriaens, Wieërts, genomineerde Veldeke Literatuurpries 2013

Raar mer waor

Gae kuntj dèk neet zègke waat dejje dînktj,
umdet ’t zoeë êrg óngeluîfelik klînktj,
want ouch al zègkdje dejje nemes wiltj bedrêge,
me meintj dan dèk toch, dejje staotj te lêge.
Um mien advies vör uch te laote laeve,
zal ich ’s ’n dudelik vuuërbieëldj gaeve.
Zègktj bevuuërbieëldj noeëts tieëge ’n kwakkertepaar
det kindjes waere gebrachtj doeër d’n oeëjevaar!

adam en eva

Smêrges vreug oonger ’t aete vanne boeëterham
vroog e klein wècht hieël benoedj aan zien mam:
“Woeë kaome de aller-ieërste minse toch vanaaf?”
Mam kaldje oeëver Adam en Eva en vertèldje hieël braaf
oeëver wi-j Slivvenhieër de werreldj haaj geschape.
“Goh,” zag ’t wècht, “pap zieët det vae stamme vanne ape!”
Mèt ’ne glimlach ântwoeërdje de leef môder ad rem:
“Ich haajtj oeëver MIEN femiêlie, neet oeëver di-j van hem!

Naïef joongesgekske 

Mientje woor ’ne joongesgek, hieël knap, naïef, mer schoeën.
’t Zag: “’t Liêktj mich fijner as ich ’s op kamers woeën.”
’t Fuifdje, ’t fieësje en ’t laefdje in galop
en nao hieël völ maondje, beldje ’t zien môder op.
“Mam, ich waer ouch môder, och waat bin ich toch bli-j,
noow plaats ich uch dan eîndelik inne ‘oma-galleri-j’.
De vuuërnaam mam, dae heb ich al, ich kan van bliedschap zînge.
Allein noow nog ’ne achternaam, ... dae mót ich nog vînge!”

* Sókkerkuuërkes zijn kleurige anijskorreltjes die men op een beschuit strooit en bij een
 geboorte aan de kraamvisite worden aangeboden.



erme pappa

Ich zal uch ’s vertèlle wi-j ’t lèst vergóng
mét ’ne siême van ’ne mins dae aan ’t kraombèd stóng.
Hae zag tieëge de vraw, ’n echte vlaaj:
“’t Zow schoeën zeen, as se dien gezichtje haaj!”
De vraw zag mèt e gezicht hieël uutgestriêke:
“’t Zow e mirakel zeen, as se op uch zoeëj liêke!”

Hêldj op zök

Hae stóng verschrikkelik zweîtendj, zwaor te aome
naeve ’t bèd woeë zien vraw in loog te kraome,
Ze blieëf röstig, al veel ’t allemaol neet mèt,
mer hae spróng wi-j ’ne geitebók roond ’t bèd.
Hae piepdje en kuumdje mèt zweît inne hang
en waat hae toen zag, det woor vrieët en schang.
Hae reep: “Ich hoeëp op ’n dochter det zègk ich dich,
want ich gun geîne zoeën, dette zoeë mót leje as ich!”

Woeë meuje ze zich mèt?

Dao woor ’s ’n weduwe van zoeëwat dêrtig jaor
in ‘blijde verwachting’ ’t és echt waor.
Toen zag ’n vraw woeë edereîn van baaldje,
umdet di-j altiêd en oeëverâl van schandaaldje:
“Wi-j kân det? Diene mins ès toch al lang doeëd?”
’t Weduw-vrawke zag giftig, e klein bitje roeëd:
“Noow loester nao ’t ântwoeërd waat ich dich gaef,
miene mins és doeëd, mer de oeërzaak és… ICH laef!”
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De VeeR SezOeNe VaaN De LeeFDe
Wim Kallen, Mestreechs, genomineerde Veldeke Literatuurpries 2013

Veurjaor      

iech kin ander dinger, zeet ze
en raap ’ne stein op vaan de groond
iech kin ander dinger, zoe es 
water nao ’t meuleraad drage, 
sókker geraffinneerd 
tusse mien vinger laote loupe
iech kin danse, sjanse en blomme 
teikene mèt e krietsje op ’ne kloestermoer
in ’t kampveurke dat smeult en steenk
vèlt ’n beinao verteerd houtblok um
in ’ne hevige voonkerege
iech kin water nao de rivier drage, 
miene vès sprink oet ziene koomp 
in Moder Maas zien vreiheid tegemoot
vaanoonder de stein 
vèlt ’n wörmke op de eerd
häöre sjoon kump bovenop häöm neer
ze drejt mèt häöre hak en 
lègk mèt ’ne straolende lach 
’n rits witte tan bloet
iech kin ander dinger, zeet ze 
en kiek miech astrant aon 
mien blood raos door mien aojers
’t hart boonk tege de ribbekas
’n riezeling löp langs miene rögkestraank
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zomer     

es diech póddelnaaks op ’t blommelake ligks
aoseme dien porieje bröl
de kruiege reuk vaan patchouli parfum 
diene moond ruuk heerlek nao
de perelwitte frisheid vaan Colgate
iech kiek in de pupkes vaan dien ouge 
alveures diech die sluts
iech käör diech euver diene boek
bewoonder aondechteg 
’n pluiske in diene navel
en blaos ’t mèt bolle wange weg 
iech zak wijer umlieg 
en blief dan verpópzak haange
woonderlek, 
dee oersprunk vaan de wereld
iech zak nog wijer umlieg 
knej dien kneje
puun diech oonder de veuj
diech zöchs
es diech naaks op ’t blommelake ligks
in de smaorende zon
en ’n tóng dien zoengrot verkint
danse gazellebein oet ein
iech veul de krach vaan de liewin
es iech ’t gotisch portaol 
vaan dien oonderlief betrej
es ’t gek bies in de leefdessjoet stoet
ontwaak ’n slang 
die in ’t gehiel oongevaarlek is
in de kosmos siddert ’ne dikke tien
de kater zèt zien tan 
in ’ne slanke hals, heer bit
mèt ’ne helle knal, 
vèlt de Pietersberg in ’t Jekerdal

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

201



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

202 Naojaor     

’t regent al twie daog aan ein stök
alle blajer zeen oet de buim gewejd 
en plakke op de oetgestorve straot
in vrijheid gevaange geveules
doen miech vaanachter de roet
trökkiere nao diene bezwètte oksel
dien euverwónne sjouwers 
op de worsteltatami
mien verlange sjriewt um diene lach
tijdelek veur iewig gebore
wie lang höb iech diech neet gezeen?
veer höbbe us e kort beriechske gesjreve
diech zows nog ins langs kome praote
wienie kump ’t devaan?
zoonder meujte zeen iech diech slaope 
neeve diene gerafelde berevrund
voddepop vaan jaore
mèt häöm druimend vaan leefdeszotternij
dien häögenis is es ’ne spiegel 
veur mien geziech
iech höb diech zoe leef gehad
diech waors mien muze 
vaan rijm en roemele
iech vraog miech aof: boe blijfs diech?   



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

203Winter

verdreteg sleet iech mien ouge
en zeen de begreujde oever vaan us lefelek flejje
wie veer neve ein in ’t graas verbleve
aon de bedding vaan de kalme struim
veer duide us olieneutsjes in de moond
droonke witte wien, aote greun olieve, 
veer dansde roond, 
de nate praddel kaom tösse us tiene oet
veer höbbe toen zoe hevig gepuund
’ne kanovaarder vergaot te peddele 
toen heer us zaog
zaajt dröppelt noe stèllekes langs mien wang
de liege horizon maak de volle maon 
bitterzach es peur sjókkelaat 
in dees eigeste menuut zeen iech
’t vuurroed vaan de zon oplosse 
in de komende winternach
keuj bölke örges, 
opgeborge in ’ne werme stal
ieskat water kabbelt weijer struimaofwaarts   
’ne braosem zwiep mèt ziene start
iech krijg diech obbenuits op mien netvlies, 
dien erm um miech heen geslage
diene heite aosem hiegend 
in miene nek
zaod es kaviaar 
deeg de roum vaan ledigheid teneet
God, boe bis diech gebleve?
iech kiek nog eine kier um miech heen
d’r hingk ’ne iele nievel bove ’t water
iech loup door mien eige sniespoor trök
wijerop knaog ’ne haos aon ’ne tak
d’r löp ’n sjevraoj euver miene pókkel
iech trèk miene jaskraag umhoeg
vannach, ben iech bang, 
vruis ’t dat ’t kraak



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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HeNk VeRBeek, 
LaND aaN De ROeR

Henk Verbaek oet Berg (‘St.-Odiliënberg’) haet e book gesjreve wo se deep 
respek veur mós höbbe, en veural: wo se hieël väöl plezeer van kóns höbbe. ’t Is e 
book euver kuns en cultuur die se dalik kóns zeen in ’t gans gebied wo de Roer 
doorhaer stroump.

Henk kump oet ’t aad mulders- en óngerwiezersgeslach. Zien muldersfemielje 
haet zich nieks vanne landjsgrens aangetroch: ouch in ’t Rienlandj hawwe zie 
meules. Hae is lang docent-kuns gewaes en hae is ’ne bekindje beeldjhouwer. 
Hem siert ouch det d’r ’ne mitsleipendje stiel van sjrieven haet.

De Roer, die bie Remunj inne Maas kump, löp vanoet d’n Eifel – mit brónnen 
op ’t Belsj – door ’t Rienlandj op, kump bie Vloearep (‘Vlodrop’) in Nederlandj, 
passeert Hèrkebós, Mieëlik en Berg, en krunkeltj zich dan tösse Lerop enne 
Remunjse (‘Roermondse’) wiek Kepel (‘Kapel in ’t Zand’) langs de Remunjse 
Veurstad nao de Maas.

Henk duit in dit twieëtalig Nederlands en Duits book verslaag van alles waat 
hae aan cultuur haet gezeen en waat op vandaag nag ummer te zeen is inne streek 
van net euvere Belzje grens bie ’t Duitse Monschau toet in Remunj. Plaatse die – 
mit hieël get angere – bespraoke waere, zeen: Monschau, Düren, Jülich, Lennich 
(‘Linnich’), Hukelhaove (‘Hückelhoven’), Wasseberg, Berg en Remunj.

De historie besjrief hae allein zoea wied es die nuuedig is veur good begrip. 
Hae wiltj veural laote zeen waat me noe dao allemaol kan zeen. Det duit d’r in 
achtieën tiedsperiodes, beginnendj mit de ‘A. Prehistorie’ (blz. 16-25) toet en mit 
‘M. Moderne kunst’ (blz. 743-777). ’t Gans book haet 814 pagina’s! De teksten in 
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’t Nederlands en in ’t Duits loupe gans parallel.
Neet te gluive waat Henk dich allemaol mit meistal zien eige foto’s (zeker 

mieër es doezjendj!) lieëtj zeen en toet in detail besjrief. Boewwerke (’t aadste: 
de Romeinse waterleiing van Nettersheim nao Kölle) beeldje, monumente, 
landjsjappe (wie De Meinwaeg bie Vloearep), muntje, sierräöj. Alle plaatse zeen 
te vinje op meistal historisch kaartmateriaal.

Henk lieëtj zeen det de cultuur in ’t door hem besjreve gebied gans vanne 
zelfdje orde is. Mit pien in ’t hert kónstateertj hae det oorlog nao oorlog de luuj 
vanne twieë lenjer mit de rögke taengenein-euver höbbe doon staon. Zie werk 
is d’r ein van restauratie van verhajinge door baeter inzich inne gemeinsjappelike 
cultuur.

Veur kunshistorici is dit e neet te passere book. Veur cultuurpreuvers gultj det 
ouch. Veur gewuuen geïntreseerdje miense van weerskenj de päöl is ’t ’ne prima 
inspirerendje óntdèkkingsgids.

Jaomer genóg is d’n ieësten drök al bie inteikening veur € 25,- (!) gans 
oetverkoch. Haopelik kump ’nen twieëdjen drök. Daoveur vervalle dan waal de 
subsidies: ’t book zal dan zoeaget döbbel zoea duur waere.

Henk Verbeek, Land aan de Roer, gezoend door de Muzen en vertrapt 
door Mars, Werkgroep Kunststroom Roer, Gemeente Roerdalen, 
Arbeitsgruppe Kunststrom Rur, Gemeinde Roerdalen, 2014.

Pierre Bakkes (in ’t Mofers plat)
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eLS DIeDeReN,
VaLkeBeRGS

 
“Allèh, anem, iech houw miech al in de boch gesjmete, 
meh dao höb iech miech toch aan begaajd ofwaal mèt 
verkammezaold, want wie ’t drop aan kaom, moos iech 
miech nog hendig kure aan d’n opmaak, doe zoog iech 
sóms miene geis kroepe, dan houw iech bekans de pin 
drin gehouwe.” (Limburgs idioom)

Besjrievinge van bepaalde dialekte in de Limburgse sjtreektaal waore al gepubli-
ceerd in de serie Taal in stad en land, zoa-es ’t Maastrichts door Ben Salemans en 
Flor Aarts (2002); ’t Venloos / Roermonds / Sittards door Pierre Bakkes (2002), 
’t Nederlands van Heerlen door Leonie Cornips (2003) en ’t Belgisch-Limburgs 
door R. Belemans, R. Keulen (2003). In december 2013 haet de Veldeke-krink-
Valkeberg ’t beukske ‘Valkebergs’ oetgegeve, neet in dezelfde serie meh in ’n 
ander, eige vormgeving. Op de kleurige kaf sjteit ’n aktueel versie van ’t daartig 
jaorig leesplenkske oet 1983. ’t Beukske mèt 80 bladzie ies twiètalig opgezat 
zoadat neet allein de Limburgs-sjpreker meh ouch de Nederlandstalige geïnter-
seerde ’t kènt leze. Ónder ’t Valkebergs valle ouch de dialekte van Sub-Iezere, 
Berg-Vilt, Geulem-Houtem, Sjin-Sjtröch-Walem, Arensgenhout en Hölsberg. 
De klein, ónderling versjille were behandeld.

“Daag same, enne?... Jäömich, betrach diech noe zoa get, dat geuf ’t ziech toch neet, dat 
haet ziech ein gedoerd zèk, meh geer höbt ’t sjpiets gekege, deh dan, ies dat book nog örges 
te kriege?” (Limburgs idioom)

Binne de Limburgse sjtreektaal vèlt ’t Valkebergs ónder de Oas-Limburgse 
dialekte, die gesjproke were in Nederlands Limburg van Eijsde tot Venlo. Westelik 
daovan kalle ze Centraal-Limburgs en oastelik ’n Ripuarisch euvergangsdialek. 
Umdat Kölle (Keulen) vanouds ’n belangriek centrum waor, haet vanoet die 
plaats in de loup van de ièwe ’n talige expansie plaatsgevónge, die bieveurbeeld 
te huère ies aan de zgn. Kölsje klankweier, dae van oas nao wes 4 systematische 
klankveranderinge lièt huère in ein bepaald woord: 

Van oeë, oa, wa nao oe: Heëlesj oeë (doeës); Valkebergs oa (doas); Meersjes wa 
(dwas); Mestreechs oe (does). 

Van uuë, uè, we nao uu: Heëlesj uuë (kuuël); Valkebergs uè (kuèl); Meersjes we 
(kwel); Mestreechs uu (kuul). 

Van ieë, iè, je nao ie: Heëlesj ieë (kieës); Valkebergs iè (sjièr); Meersjes je (kjes); 
Mestreechs ie (kies) Ander soorte taalgrenze (isoglosse) vlak in de buurt, were 
ouch mèt karakteristieke veurbeelde aangetuènd.

De kènmerke (grammatica) van ’t Limburgs / Valkebergs, die woa-in ’t 
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Valkebergs aafwiek van de sjtandaardtaal, kómme in 20, populair gesjreve, 
hoofsjtökskes aan de orde. Ouch de oetgaonspunte veur de Veldeke-sjpelling 
sjtoon drin en de eige sjriefwies aan de hand van klank- en woordveurbeelde. 
Väöl aandach ies daoneve veur ’t idioom, ’t karakteristiek taalgebruuk in de vorm 
van typische woordcombinaties, zinsconstructies, woordvolgordes, oetdrökkinge 
en zèkswies. ’t Betref veural die veurbeelde die neet letterlik te vertale zint in ’t 
Nederlands, ofwaal mèt gevaor veur Limburgismes.

In ’t beukske sjtoon drie lees (laes)plenkskes, op basis van dezelfde weurd 
zoadat de versjille metein huèr- en ziechbaar zint: ’n Vallekebergs, ’n Sjins en ’n 
Houtems exemplaar. Wiejer sjteit ’n hoofsjtökske drin euver typische veur- en 
achtername en de ‘platte’ dörps- en buurtname in de gemeinte Valkeberg aan de 
Geul. Tot sjlot ’n klein selectie kingerversjkes en ’n euverziechske van de plaatse-
like literatuur mèt hun sjrieversj en diechtersj.

De auteur, dae ouch zörgde veur de opmaak, ies Els Diederen oet Valkeberg. 
’t Beukske ies te kriege in de plaatselike bookhandel veur € 7,95 (ISBN 
9789074423083).
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VeReiniging 
VelDeKe 
limBURg



VeLDeke LIMBURG
jaORVeRSjLaaG 2013

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	heugte	van	de	cóntributie	te	bepaole,
•	 de	jaorsjtökker	vas	te	sjtèlle	en
•	 ’t	hoeshawwelik	reglement	en	’t	krènkreglement	vas	te	sjtèlle.
 
De Algemein Vergadering koum in 2013 twee keer biejein (op 21 mei en op 
28 november). In de veurjaorsvergadering woorte de jaorsjtökker euver 2012 
vasgesjtèld. In de naojaorsvergadering woort de begreuting 2014 vasgesjtèld.

Houfbesjtuur
Op 31 december 2013 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	nuujtsbreif)
•	 Mybeth	Laheij	MA	(jóngere	en	jaorbook)
 
’t Houfbesjtuur vergaderde in 2013 ach keer. Dees vergaderinge waere noe 
genotuleerd door Ria Corstjens van ’t Hoes veure Kunste Limburg.
In 2013 noume Frits Kamps en Mybeth Laheij MA aafsjeid van ’t besjtuur. 
Yvonne de Vries woort tot sikkertaris benuimp.
Daonaeve ware de besjtuurslede bie heel get aktiviteite en bie diverse 
krènkvergaderinge.
Bie de Nuujjaorsreceptie van de provins en bie ’t aafsjeid van Leo Benders ware 
leje van ’t Houfbesjtuur.
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’n Kemissie ónger leiding van Pieter Ebus is gesjtart mèt de veurbereiding van ’t 
90-jaorig jubilei in 2016. In dit kader zal ouch ’n book euver de gesjiedenis van 
Veldeke en de óntwikkelinge bie de sjtreektaole in de aafgeloupe 90 jaor versjiene.
 
Lede
’t Aantal lede van Veldeke Limburg is in 2013 gegruid van 2570 op 1 januari 
2013 nao 2571. Óngersjtaonde tabel geef ’n euverzich van de ontwikkeling in 
de aofgeloupe jaore. Weergegaeve is de sjtand op 1 januari van ’t genuimde jaor.
De krènk Gelaen is neet meer. De lede die gein bezjwaor hadde zeen euverge-
daon nao de krènk Zittert. Daodoor is deze gegruid mèt 76 lede, mer per saldo 
is dit minder dan waat de krènge aafzónjerlik aan lede höbbe gehad in 2013. De 
krènk Mestreech is gegruid mèt 75 lede, de krènge Valkeberg en Um Mamelis 
mèt 7 respectievelik 4 lede. De anger krènge zeen in aantalle gezak.
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activiteite in Limburg

Nuutsbreive en jaorbouk
’t Zevende jaorbouk is op 7 februari 2014 in Kasteel Doonder geprizzenteierd 
en daonao nao de lede versjik. 
Veldeke Limburg publiceierde in 2013 twee nuujtsbreive, nömmer 15, in 
september en nömmer 16 in december 2013, die nao alle lede zeen gesjik.
Digitaal sjikke Wim Kuipers en Har Sniekers mèt häöre wirkgroep Veldgewas 
(veldgewas@home.nl) veur de leifhebbers waekeliks drie gedichter en op 
zaoterdig ’t Waord van de Waek toe.

Krènk 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ech 141 151 149 155 165 163

Gelaen 122 116 106 101 94

Heële 142 128 118 111 103 97

Mestreech 766 948 1080 1162 1248 1323

Mamelis 42 41 37 33 33 37

Remunj 196 198 184 197 187 154

Zittert 152 145 142 141 134 210

Valkeberg 35 35 54 56 58 65

Venlo 218 217 210 201 219 211

Venraoj 208 209 196 190 180 162

Wieërt 77 79 76 75 83 84

Euveral 78 74 66 65 66 65

Totaal 2242 2341 2418 2487 2570 2571



Platbouk
In opdrach van ’t Huis voor de Kunsten Limburg is in samewèrking mèt de 
Sjtichting LiLiLi en Veldeke Limburg gewirk aan de oetgave van Platbook 10 
Mien Paradies onger redaksie van Toos Schoenmakers-Visschers en Platbook 11 
Vastelaovend ónger redaksie van gouverneur Theo Bovens.

Kemissie literair
Dees kemissie besjteit oet Arno Gubbels, veurzitter, Har Bokken, Jan Moonen, 
Huub Nijssen, Jan Ridderbeekx. De kemissie verzörgde weier op oetsjtaekende 
wies de organisatie van de oetreiking van de 23e Veldeke Literatuurpries. 
Oet de inzendinge haet de jury, besjtaonde oet Guus Urlings (veurzitter), Frans 
Pollux en Emiel Hermkens, d’r drie genomineierd: Wim Kallen (De veer sezoene 
van de leefde) oet Zittert, Annie van Gansewinkel (Aoje kraom) en Frans Adriaens 
(Sókkerkuuërkes) oet Wieërt.
Winneer woort nao drie keer eerder genomineierd te zeen Annie van 
Gansewinkel. Zie ontving oet henj van deputé Noël Lebens de pries, besjtaonde 
oet ’n kunstwerk en ’n bedraag van € 500,-. Op 7 fibberwari 2014 kreeg zie 
ouch nog ’n bronze plakette.

Kemissie Volkskultuur
Ouch dit jaor haet de kemissie besjtaonde oet Yvonne de Vries (veurzitter), 
Annie Schreuders-Derks, Netty Engels-Geurts, Els Lahey-Diederen, Riky 
Simons-Julicher, naeve häör normaal take ’ne lèsbreif veur de basissjole euver ’n 
volkskundig of historisch óngerwerp oetgegaeve. Dit gebeurt in samewèrking 
mèt eine Veldekekrènk, in ’t dialek van dae krènk. De lèsbreive waere altied op 
’n basissjool geprizzenteierd.
In 2013 is de lesbreif euver vastelaovend in samewèrking mèt de krènk Remunj 
en twee Remunjse vastelaovendvereiniginge, D’n Uul en De Katers gereali-
seierd. Op 8 november 2013 waerde de lesbreef op basissjool De Stapsteen in 
Herten geprizzenteierd. 
De kemissielede leverde wiejer biedrages aan ’t jaorbook van Veldeke en de 
website van Veldeke Limburg. 
’t Rouwbeukske mèt tekste veur begrafenisse is ouch afgerónd; ’t is in februari 
2014 geprizzenteierd, ónger de titel Lèste Wäörd. 

Veldekekids
In 2013 is Veldeke, same met Ambaum Media & Communicatie ein nuuj projek 
gesjtart óm de jeug, die sjteeds meer met dialek aan de sjlaag gaon, via Social 
Media (Facebook, Twitter en You Tube) ein podium te gaeve óm op eur eige 
meneier zich te kinne prizzenteiere in ’t dialek. ’t Eesjte item dat is opgepak is: 
de jeug op 11 plaatse in Limburg same met gevestigde artieste ein vastelaoves-
nummer te laote make en dit via Social Media in de lóch te brènge. In februari 
2014 zal bekind waere wae de winneer zal zeen.
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Declamatiewedsjtried
De finale van de Limburgse declamatiewedsjtried woort op zaoterdig 18 mei 
2013 gehawte in de prachtige zaal van theater DOK6 in Kepèl (Panningen). 
23 Deilnummesj oet Ech, Gelaen, Kirchroa, Remunj, Tegele, Venlo, Wieërt en 
Zöstere dege mit, wovan 5 oet de groepe 3 en 4 (winnaer Eva Dewaide oet 
Zöstere), 9 oet de groepe 5 en 6 (winnaer Sjraar Timmermans oet Venlo) en 9 
oet de groepe 7 en 8 (winnaer Luuk Mohnen oet Kirchroa).
De jury besjtóng oet de dames Ann Philipsen, Marleen Schmitz, Sylvia Weusten 
en de hieëre Pierre Bakkes en Ton van de Wijngaard. Peter Joosten van de PJP 
Sjtudio in Kessel maakde TV-opnames die in ’t TVLimburg-programma Kinjer-
kraom zin oetgezónde. Es ómliesting van de wedsjtried zaoge de toesjouwers 
de dansereskes van Refresh oet Wieërt, Fiorenza Ruiters oet Valkeberg (zank), 
Moniek Pluis oet Bunj (zank) en Joes Brauers oet Bóches, dae ouch achteraaf de 
prieze oetreikde. ’ne Sjoane zaoterdigmiddig.

Kringekóntakdaag 2013
Deze keer waas de krènk Ech aan de beurt. Zie gove ein sjoon beeld van de 
prachtige ómgaeving van Ech en Zöstere. Ein róndjreis door de taille van 
Limburg. Nuuj element: de euverhandiging van de Veldekevlag aan de krènk 
Um Mamelis, dae in 2014 de kóntakdaag organiseiert. 
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De kringekóntakdaag in Ech



Jo Hansenpries veur Volkscultuur 2013
Op 19 november 2013 kreeg Annie Schreuders-Derks deze pries veur häör werk 
veur de Limburgse volkscultuur van gouvernäör Theo Bovens. 

Vassjtèlling van dit versjlaag
 
Dit jaorversjlaag is vasgesjtèld door de Algemein Vergadering op 20 november 2014.
 
Yvonne de Vries, sikkertaris     Mr. Lei Pennings, veurzitter

(Dees teks is veur ’n groot deil van ex-sikkertaris Frits Kamps. 
Aanvöllinge dao-op: Yvonne de Vries)
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eUVeRzICH aCTIVITeITe 
COMMISSIe VOLkSCULTUUR 
VeLDeke LIMBURG 2013

(veur ’n deil in ’t Valkebergs, in ’t Zjwaams en in ’t Remunjs …)

De Commissie 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.

Lèsbreef Vastelaovendj
Same mèt de Veldeke krink Remunj en twee Remunjse vastelaovendjvereini-
ginge is de Lèsbreef Vastelaovendj samegesjtèld. 
Deze is in november 2013 gepresenteerd op basissjool De Stapsteen in Remunj.
De veurige thema’s van de lesbreve waore: Sintermerte, i.s.m. de 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.
Op dit moment is de krink Venroj bezig mit de lesbreef euver De Peel. De 
lesbreve waere altied op ein basissjool in de regio vanne krink gepresenteerd.

Limburgs Doeboek veur de jeug same mit Dagblad De Limburger
Dit Doebook is in 2012 gepresenteerd op ’t kesjteel in Mofert. Mer ’t is nog 
ummer ein succes.
Nog altied te besjtèlle bie Dagblad De Limburger en ’t Hoes veur de Kunste 
Limburg in Remunj.

Rouwtekstebook
Dees oetgaaf is in de eindfase. De presentatie zal in 2014 zeen. Hans Simons haet 
zich bezónjer ingezat óm dees oetgaaf te realisere.
Book van Algemein Nederlands Verbond (ANV) aafdeiling Volkscultuur euver Tradities
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Dao wurt al ein tiedje gewèrk aan dit book. Hie-in is ouch de enquête euver 
tradities opgenaome die diverse kringe höbbe ingevöld. Dees enquête waas veural 
gerich op de Braobantse sjöttersgildes in Nederlandj en ’t Belsj. De verwachting 
is det ’t book in 2014 versjient.

Jo Hansenpries veur Volkscultuur 2013
Deze prestigieuze Limburgse pries, geneump nao Jo Hansen, de veurvechter 
vanne Limburgse volkscultuur wurt eine keer in de drie jaor oetgereik. Dit keer 
kreeg kómmissielid Annie Schreuders-Derks deze pries van de gouverneur van 
Limburg Theo Bovens.   

Euverige activiteite van de commissieleje  
Annie Schreuders-Derks maakde häör sjtandaardwerk euver de Limburgse 
Volkscultuur, De hele Santenkraam, aaf. Daonaeve gif zie laezinge door gans 
Limburg en Braobantj euver volkskundige thema’s.
Zie haet ein eigen radioprogramma bie de lokale ómroop. Ouch waert häör dök 
óm informatie gevraog door de media euver gebroeke die te make höbbe mit 
de Jaorkrans. Mer zie haet ouch ein specialistische kinnis euver textiel en kleiing. 
Dao publiceert zie regelmaotig euver.    

Riky Simons-Julicher haet zich veurnamelik beziggehaje mit de lesbreef ‘Vaste-
laovend same’, en ze haet tekste bie-eingebrach veur ’t book mit rouwtekste.

Netty Engels-Geurts gif laezinge euver Limburgse gerechten door de ganse 
provincie. Zie haet ouch diverse publicaties op häöre naam sjtaon, wie ein book 
euver kaoke veur de drie Sjinnese hofleveranceers, ein artikel in ’t jaorbook van 
Veldeke en ein artikel in ’t Platbook.
Wiejer wèrk zie mit aan presentaties euver Limburgse gerechte. Ouch is zie 
ein brón van informatie euver de Limburgse gastronomie veur de media en 
geïntreseerde.
 
Els Lahey-Diederen verzörgde op 17 sept. 2013 ’n powerpoint-lezing euver 
‘Sjtreektaal in ’t Limburgs vakwerkhoes’ in Hilleshage en daonao ’ne tour door ’t 
heuvelland mèt bezeuk aan twiè sjoan gehuchskes mèt karakteristieke vakwerk-
hoezer. In november/december 2013 gaof zie ’ne basiscursus Leze en Sjrieve bie 
Veldeke-krink-Valkeberg. Els sjtèlde ’n twiètalig book same mèt es titel Valkebergs, 
woa-in de dialekte besjreve were van Valkeberg en de dörper róntelum. Op de kaf 
sjteit ’n vernuujd Valkebergs leesplenkske. De presentatie waor op 16 december 
2013 woabie de 1ste exemplare oetgereik woorte aan de sjtreektaalfunctionaris Ton 
van de Wijngaard en Veldeke Limburg vice-veurzieter Lei Heijenrath. 
Els ies al jaore samesjtèller van de websites van: Veldeke-krink-Valkeberg; van ’t 
veurmalig gehuch St. Pièter bie Valkeberg; van ’t dörpke Zjwier aan de Beësebeëk 
en van zangvereiniging Orphée oet Houtem-St. Gerlach.
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Yvonne de Vries verzorg laezinge euver volkscultuur inne beeldende kuns, wie 
Vastelaovend, Driekeuninge, Sjötterieje, Kienjersjpele. Zie publiceert artikele 
euver Limburgse monumente.
Daonaeve is zie aafgevaardigde in de commissie Volkscultuur van het Algemeen 
Nederlands Verbond (ANV).   

Activiteite veur 2014
Oetzitte van de enquête ‘Drie Koningen’ van ’t ANV, aafdeiling Volkscultuur.
De krink Venroj verzorg eine lesbreef euver De Peel mit óngersjteuning van de 
commissie Volkscultuur.

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

221



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
4

222 SjRIeVeRSkRINGe

Algemeine Sjrieverskrink van Veldeke

Colla Bemelmans, Nuts

Vier besjtónt mieë es 20 jaor, sjrievers en sjriefsters oet Zaerum, Zitterd, Kinder 
(B.L.), Mestreech, Kirkrao en dao tösje in. Vier zint noe mit 12 luuj, sjrievers van 
gedichte en verhaole, tonieëlsjtökker en beuk en v’r kómme zèk mer ins per 
maond biejein. 

Wat höbbe v’r dit jaor gedaon? Gesjrieëve en dao uëver gekald, van Nelson 
Mandela, chemo, kaesjwunsje, gedichte vuur kinger, werke vuur Platbook 12, 
Sochi, gedichte vuur e lesbis paar, pès ’ne vrund dae gesjtórve is. Vuural Richard 
Leinders dae v’r dit jaor verloerte kaom dèk uëver de taofel. Vier besjpraeke dees 
werke mit väöl respekt vuur ein, dat kump ómdat v’r in de loup van de jaore e 
saort vrundeklub zint gewoere.

E paar kier kriege vier of gaeve ószelf ’n sjriefopdrach. Dit jaor waor dat: wirke 
mit beeldsjpraok, triolette make en drie ómsjrievinge van wuurd woeë mer ein 
van good is. Die opdrachte sjerpe ’t inzich in sjrieve en make ós kreatiever.

E paar van ós sjrieve reigelmaotig vuur Veldgewas, angere op ózze Blog www.
sjrieverskrink.wordpress.com

Tösjedoer ummer deepgaonde diskussies uëver kirk, sjtaat, opvoeding, 
dementie, vreuger en later, sjterve en neum mer op. En ’t is ’n oetzóndering es 
d’r neet gebulderd wiert van ’t lache.

V’r houwe dit jaor ouch weer ’n “informeeltje”, zoeë mer biejein zin, get 
bekieke, same aete en väöl moele, meh dan neet uëver ’t sjrieve.

D’r wiert op de krink zelde gekald uëver de sjriefwies, de sjpelling, vuur 
ós es sjrievers ein van de ónbelangriekste dinger, woeë angesj väöl tied in geit 
zitte. Vier houwte ós op de huuëgte van Veldeke-evenemente, Lilili-daag, (plat)
bookoetgaves, v’r gaeve ós tips uëver woeë me e book (goodkoup) kint oetgaeve, 
wieväöl me vuur ’n vertaling kint vraoge enz.

Vier trae (soms same) op, dit jaor vuurlaeze vuur ’ne groep blinge en sjlech-
zeende luuj.

Me kint väöl misse in ’t laeve, meh zoeë’ne groep neet mieë höbbe zou fosj 
pien doeën.
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Dialeksjrieverskrink Midde-Limburg

Riky Simons-Julicher, Zjwaams

Ouch in 2014 zin de lede 
van ózze sjrieverskrink weer 
plezerig bezig gewaes mit häör 
eige plat. En det doon veur al 
èlf jaor. Edere eerste zaoterdig 
vanne maondj (behalve inne 
fekansieperiode – den haje 
veur ’n oetsjtepke) kómme 
veur biejein op ós zölderke 
in ’t Heukske in St. Joas. Dao 
laeze veur ós gedichte, korte 
verhaole, columns en korte 
toneelsjtökskes veur. De 
angere reagere dao-op mit 
zoväöl meugelik opbouwende 
kritiek op vorm en inhaad. 
Neet zozeer oppe sjpelling; 
det zit in ’t algemein bès good. Veur sjpraeke per keer aaf of veur ’n bepaold 
thema es óngerwerp keze of det me get eiges bedink. Es gekaoze thema’s haje 
veur dit jaor: fees, get sjrieve biej ’n foto, en ’n kersverhaol. Ós lede sjrieve in ’t 
plat van Berg, Ech, Gelaen, Grathem, Kinder, Mofert, Remunj, Thoor, Venlo en 
Zjwame.

De samesjtèllers van de Platbookserie zin vas heel bliej mit ós. In Platbook 12 
is werk opgenaome van mer leefs zeve lede, die zich vanalles höbbe laote invalle 
róndj ’t getal 12: korte verhaole en gedichte euver biejveurbeeld ’n twelfdeilig 
servies, windjkrach 12, böslien 12, ein kindj van twelf, vief veur twelf. In Platbook 
13 – euver geldj – zin van veer lede werke te laeze. Vanne zomer wore veur twee 
keer ’n oer lang te heure biej Radio LOES – Lokale Omroop Echt-Susteren – 
in ’t programma ‘Welkom in Limburg’. Ein aantal lede höbbe gedichte en tekste 
veurgedrage en aan de loestereers ’t neudige vertèld euver häöre  sjriefhobby en 
euver de sjrieverskrink.

In Lèste wäörd – ’t Veldekebook mit tekste in ’t Limburgs bie begrafenis en 
crematie – zin mer leefs tekste van nege lede van ózze sjrieverskrink te vinje.

Nag ’n paar sjoon dinger wore ’t keuninklik lintje veur ein van ós lede veur 
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zien biejdrage aan ’t plaatselik 
plat en ’t Grotsjpektakel det 
ein van ós organiseerde inne 
St. Pietersberg wo ouch dialek-
veurdrachte waerde gehaje door 
inkele lede. 

’t Grótste projek woor dit 
jaor de samewèrking mit de 
Veldekekrink Ech en ’t Echter 

Revuekoor. Op 24 september höbbe veur in zaal Pejjerhaof in Pej same ’ne 
gesjlaagde aovindj neer kènne zitte. De opzat woor det lede van de sjrieverskrink 
eige tekste sjreve biej titels van besjtaonde liedjes van ’t Revuekoor. Daoveur 
woor ’t neet neudig de liedjes geheurd of gelaeze te höbbe. ’t Ging d’róm ’ne 
passende teks te make mit daezelfde titel. In ’t begin woor d’r waal get twiefel 
biej ’n aantal sjrievers: “Kèn det waal get waere?” Mer wie veur gaondewaeg de 
tekste ónger uig krege, zoge veur ’t al meer zitte. Zóng ’t koor euver ’n moder 
en dochter die sjpiet höbbe det ze neet genóg mit ein gekald höbbe; gebroek 
ein van ós sjrievers dezelfde titel veur ’n gedich euver zien demente moder (… 
‘aoj vertroewdje vastighede litse dich ein vuuer ein door de vingers wie de kralle van ein 
österke’…) of wie ’t koor zóng euver eine ambteneer in zien eige universum in 
‘Bureau-bureaucratie’, vertèlde eine van ós waal twelf menute euver waat d’r 
allemaol haaj mótte doon óm ’n bouwvergunning te kriege.

De veurzitter vanne krink Ech wis de aovindj op ’n plezerige meneer 
aanein te kalle. ’t Publiek genoot zichbaar van waat allemaol in ’n prima tempo 
langskwoom. “Veur herhaling vatbaar”, sjreef ózze vaste notulis in zien versjlaag 
van de dao-opvolgende biejeinkóms.

 
Nao teen jaor is Jan Maas gesjtop es veurzitter van ózze krink. Veur doon ’t noe 
mit ’ne gesjpreksleider en óngergeteikende es kontakpersoon.
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Sjrieverskrink / Schrieverskrink Noord-Limburg

Herman Bors, Ruivers

In de Turfhoeve bie Sevenum waerde ’t literaer kiendje gebaore. Ónger leiding 
van gynaecoloog Colla Bemelmans, muzikaal óngersjteund door Jan Ridder-
beekx kwaam ózze sjriefgroep oppe waereld. De klup besjtóng oet volk van 
Beesel toet Venraoy en van Venlo nao ’t weste toe pies in Helde-Panninge. De 
Turfhoeve zoot vol mit ’ne bóch aspirantsjrievers mer ouch ’n sjtèl door de 
wol geverfde dialekkanónne die häör sjpaore al döbbel en dwars verdeend haje, 
kortgezag: ein bóntj gezelsjap van miense die aan lotgenote wilde laote hure waat 
ze zoe al aan ’t pepier toevertrouwde. Aan ’t eind van de aovend bleke twintig leje 
bereid óm samen ’ne sjriefgroep te vorme.

Herrie in de tent
Róndj de twintig pennelekkers kwame ’ne maondj bie-ein óm zich te sjtraevele 
euver de kwaliteit van häör werk. De bie-einkóms sjtóng ónger leiding van Jan 
Moonen oet Wieërt. Ich zeen ze nag binnekómme: idderein ’n mepke ónger de 
erm mit daorin de twintig kopieje van dagelang naodink- en sjriefwerk. Idderein 
gruuëts en beniejd hoe hel de aohhh’s en de ahhh’s van bewónjering ’m óm de 
oere zouwe vlege. Mer dae vogel ging neet op. Veur hadde aafgesjpraoke des se 
ouch kritiek mochs levere. En zoe kós ’t gebeure det begin 2005 de sjrievers-
krink óntplofde. De dörpelinge van Helje haje genóg van ’t commentaar van de 
‘luuj oet de Stad’ en besjlote ter plekke óm op eige gelaegenheid verder te gaon. 

Tieën jaor later
Binne ein half jaor ware veur veur mier as de helf oetgedund. Mer waal gemoti-
veerd óm verder te gaon. En hoe! Tien jaor later en veur besjtaon nag altied. 
Zo’n zeve jaor ónger leiding van Jan Moonen en sins drie jaor mit wisselende 
veurzitter en notulis. In die tien jaor höbbe veur waal aafsjeid mótte nimme van 
miense die zin euverleje. En det zaet geliek al get euver de gemiddelde laeftied 
van de sjrievers. Veur moogde ós gelökkig prieze det veur ’ne tied lang eine 
junior in ós midde haje en waal Daan Doesborgh oet Tegele. Hae is ’ne bekende 
Hollenjer gewaore mit zien ‘slemgedichte’. 

Óngerwerpe
Ós kluplokaal lik in Venlo op ’t terrein van Auxiliatrix. Dao kómme veur iddere 
twieë maondj bie-ein. Iers ’n bietje biepraote euver ós aktiviteite op femilie- 
en sjriefgebied en den is ’t tied óm get te laote hure. Det geit aan de handj van 
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ein thema det door deze of gene weurt veurgesjtèld. De seizoene, de jaorlikse 
fieësdaag, biezónjere gebeurtenisse in ’t laeve, lokasies as kerkhaove en kesjtieële, 
doe kens ’t dich zoe gek neet bedinke of d’r is euver gesjreve. Veur de volgende 
kier mótte v’r ’t höbbe euver ‘óngerwaeges’. ’t Is sjoen óm te zeen wie idder det 
op zien eige meneer haet opgepak.

Aktiviteite
Op dit moment zien veur mit zes sjrievers. Toet ós groeët verdreet is Nol Wassen 
aafgeloupe jaor euverleje. Mer noe haet zich waal weer ein niej lid aangemeld 
veur kómmend jaor. Det geuf de burger mood. Behalve det veur aanein ós werk 
laote hure, höbbe veur ’t ouch hoeëgerop gezóch. In 2011 kwaam ’t book getiteld 
Ketting oppe mert, ein bloomlaezing van ós sjriefkunste. ’t Beukske waas binne de 
kortste kiere oetverkoch. De opbrings goof ós de meugelikheid óm mit aanhang 
te gaon oet-aete. Ouch haet Piet Relouw ós ein professionele róndjleiding door 
Remunj gegaeve. De opdrach waas óm ’n gedich veur of euver ’ne boum te 
sjrieve (daoróm zeen die d’r noe zoe good oet.) Zoe is d’r naeve ’t sjrieve zeker 
plek veur angere zake.  

Toekóms 
‘Doe mós sjrieve toet ’t nimmer geit’. Gezeen de gemiddelde laeftied zin veur 
neet ech d’r op oet óm de angere nag lastig te valle mit tips. Vreuger sjtraevelde 
veur ós euver ein accentje, waal of gen heudje op de -o- of euver de juuste 
oetsjpraok van ein waord. Maar dae tied is veurbie. Kritiek is allein maar positief. 
Doe kens sjrieve wie des se wils. Waat wet ’ne Venlonaer van Kessel en waat ment 
’ne Ruiverse zich waal óm ein oeërdeil te velle euver ’t sjitterende Tegels. Ós 
oetgangspunt is: gank lekker sjrieve, den bös se van de sjtraot.

De lede van de Sjrieverskrink

V.l.n.r. sjtaond: Piet Relouw 

(Kessel), Baer Born en 

Hub Orval (allebei Tegele), 

ingelies aan de moer: Truus 

Verbong-Simons (Tegele)

Oppe sjteul: Jeanne van 

Kraay-Apeldoorn (Venlo) 

en Herman Bors (van oppe 

Ruiver)
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Ech
Ton van Wegberg, veurzitter, Oleanderstraat 2, 6101 BX Echt
Miel Coenemans, secretaris
Harry Linssen, penningmeester 

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
Anneke van Kleef, 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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228 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
Stan Mardaga, veurzitter
kóntakadres: Alida Massot, Kantonnale Baan 12, B-3665 As

Veldeke Genk
Pierre Claesen, veurzitter
kóntakadres: Mia Reyskens, Havenstraat 4, B-3600 Genk

Veldeke Hasselt
Marco Clerinx, veurzitter
kóntakadres: Marco Clerinx, Sasput 6, B-3500 Sint-Lambrechts-Herk

Veldeke Maasland
kóntakadres: Pierre Meulemans, Paul Nicoulaan 38, B-3630 Eisden-Maasmechelen

Veldeke Dommelland
kóntakadres: Gert Cuppens, t. 0478-310 805
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229IeëReLeDe

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

Hanny Craghs, Venray

Els Ottenheym, Maastricht

Jef Loontjens, Maastricht



aUTeURSINFORMaTIe

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.

Els Diederen (Valkeberg, 1946) sjtudeerde veur leraar basisonderwies, 
teikene-handenarbeid-textiele werkvorme en de pos-HBO-lièrgank Limburgs 
(2004). Ze goof 41 jaor lès op de basissjoal. Vanaaf 1970 ziet ze in ’t besjtuur van 
Veldekekrink Valkeberg, daoneve ies ze lid van de commissie Veldeke-Volkscul-
tuur en van de redacties van ’t jeugblaad en de Nuujsbreef van Veldeke. Zie 
maakde en beheert diverse websites o.a. die van Veldekekrink Valkeberg. In 1983 
ontworp ze ’t Valkebergs leesplenkske. Els sjrief poëzie en publiceert artikele in 
’t Valkebergs. Häör gediechte zint gepubliceerd in bloomlezinge van de reeks 
Veldeke-Literair en in de serie Platbook. In de Limburgse Literair Lies versjeen in 
2006 de poëziebundel Sjakelt de zinne. In 2005 ies ze begoes mèt sjrieve op de 
Limburgse wikipedia, woa ze ouch es moderator fungeert. Saer 2005 sjrief ze 
de rubriek Sjtökske Plat in de Trompetter-Heuvelland. Veur ’t Veldeke-Jaorbook 
leverde ze diverse artikele. In 2013 publiceerde de Veldekekrink Valkeberg ’t 
beukske Valkebergs van häör hand, ’n twiètalige besjrieving van ’t Valkebergs.

Jelske Dijkstra (1979) studeerde Logopedie aan de Hanzehogeschool en 
Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2005 tot 2013 was ze 
verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden waar zij het Friese logope-
disch taalinstrument F-TARSP voor kinderen van 2-4 jaar heeft ontwikkeld, naar 
het model van het Nederlandse taalinstrument TARSP. Daarna heeft zij zich in 
haar promotieonderzoek gericht op de tweetalige taalontwikkeling van peuters 
in Friesland. Sinds 2013 is ze als docent verbonden aan de opleiding Logopedie 
van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast werkt ze bij het Europeesk 
Buro foar Lytse Talen (EBLT), een organisatie die opkomt voor streektalen in 
Nederland, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau.

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, 
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.
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231Roeland 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?

Jean Knoors (1939), geboren in Sittard en getogen in Obbicht. Volgde in 
Sittard de kweekschool tot volledig bevoegd onderwijzer. Daarna specialisatie in 
de vakken lichamelijke oefening, geschiedenis en aardrijkskunde. Onderwijzer 
aan de lagere scholen in Berg a.d. Maas en Born. Vervolgens leraar aan de 
MAVO’s Pius X in Susteren en St.-Jacobus in Born. Aan de laatste school ook 
decaan en directeur. (Oud)-voorzitter van verschillende cultuurhistorische 
verenigingen, o.m.: de Kon.Harm. Aurora Grevenbicht, LGOG Kring Sittard, De 
Maasketen Jan van Eyck, Heemkundevereniging Bicht, Ecrevissecomité Obbicht 
en Veldekekrènk Zitterd. Erelid Veldeke Limburg. Auteur van diverse publicaties 
over regionale geschiedenis, volkskunde en streektaal.

Stefanie Ramachers (Geleen, 1987) studeerde Duitse taal en cultuur en 
Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2011 verzorgt 
ze taalkundeonderwijs binnen de opleiding Duitse taal en cultuur (o.a. fonetiek en 
fonologie, syntaxis, tweedetaalverwerving) en werkt ze aan haar promotieonder-
zoek The acquisition of a lexical tone system by children acquiring East-Limburgian. Voor 
dit promotieonderzoek ontving ze een subsidie van het NWO (subsidieronde 
Promoties in de Geesteswetenschappen) en een Frye Stipendium, een beurs van 
de Radboud Universiteit voor veelbelovende vrouwelijke onderzoekers. Stefanie 
hecht veel waarde aan valorisatie; zo gaat ze regelmatig naar middelbare scholen 
om lezingen over haar onderzoek te geven.

Jan Sjure (Lin, 1951) woor verpleegkundige en gipsverbandjmeister. Hae 
sjtudeerdje Evidence-based Health Care in Oxford. De lèste jaore veur zien 
vervreugdj pensioen deej hae óngerzeuk nao de wèrking en effectiviteit van 
’n door häöm óntwikkeldj verbandjsysteem veur ’t aope bein. De óngerzeuke 
die hae deej bie de óntwikkeling daovan, wórte verzameldj in ’t proofsjrif 
Compression unravelled, det zés daag nao zien pensionering wórt verdeidigdj ane 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ziene column Druimentaere haet al jaore 
iddere vriedigmörge ’n vaste plek inne regio-edities Remunj en Wieërt van de 
Limburger.

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 
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232 de Veldekekrènk Gelaen en ómsjtreke vanaf 1991 regelmatig in contact met het 
hoofdbestuur van Veldeke Limburg. In 1997 werd hij secretaris van dat hoofdbe-
stuur. Die functie vervulde hij tot 2009, waarna hem werd gevraagd het project 
Limburgse finale van de declamatiewedstrijd op zich te nemen.

Ton van Wegberg (1944), is geboren en opgegroeid in Pey. Woont sinds 
zijn trouwen in Echt en was vele jaren onderwijzer en later directeur van een 
basisschool in Maasbracht. Bij zijn werk, maar ook privé had/heeft de creatieve 
ontwikkeling zijn aandacht. In de praktijk, maar eveneens in organisatorische zin,  
o.a. als mede initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van het creatief centrum de 
Banderthof in Echt.  

In het bestuur van Veldekekring Echt actief sinds zijn pensionering. De laatste 
jaren als voorzitter.

Jo Wijnen (Haelen, 1939), is ‘krantenstukjesschrijver’. Hij werkte o.m. als 
correspondent voor een groot aantal Nederlandse kranten in Washington en 
Brussel, had daarna leidende functies in de journalistiek en schreef gedurende 
zijn gehele loopbaan ‘columns’, ofschoon hij zelf liever van ‘stukjes’ spreekt. Van 
die stukjes verschenen in de loop der jaren zes verzamelingen in druk, zijn laatste 
Op goed geluk in 2014. Ook publiceerde hij in 2003 de essaybundel Het Zwervend 
Oordeel, in 2008 Kort van Stuk en eerder een roman en een verhalenbundel.

Ton van de Wijngaard (Eygelshoven, 1957), studeerde Nederlandse taal- en 
letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 2007 is hij de streek-
taalfunctionaris van de provincie Limburg. Daarvoor was hij als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de Afdeling Taalwetenschap van de Radbouduni-
versiteit Nijmegen en werkte hij als redacteur mee aan de samenstelling van het 
Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Publiceert geregeld over de streektalen en 
in het bijzonder over het Limburgs.  

Luc Wolters (1970) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij 
voert als eenmanszaak een historisch bureau, Historie present (zie: www.historie-
present.nl). Hij houdt zich bezig met (boek)publicaties en begeleiding daarvan, 
(archief)onderzoek, historische adviezen alsmede cultuur- en bouwhistorie. Hij 
werkt als freelancer voor diverse opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, 
stichtingen, particulieren, multimediabedrijf X-CAGO etc., is conservator van 
het Limburgs Schutterij Museum en eindredacteur van het Limburgs Schutterstijd-
schrift en de Spiegel van Roermond.


