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afvraagt: “Doe ik de goede dingen en doe ik die goed?” 
De start van het traject riep vragen op. Maar de harde 
toezegging van de deputé van Cultuur, Ger Koopmans, 
dat dit geen bezuinigingsexercitie is, stelt enigszins gerust. 
Een dergelijk instituut heeft voor het culturele veld een 
uiterst belangrijke functie. Ik hoop dat de conclusies van 
het traject straks vertaald zullen worden in beleid waarbij 
de aspecten advisering, facilitering, innovatie, stimulering 
-ook financieel- en onafhankelijkheid een stevige positie 
krijgen c.q. behouden. Zonder het Huis voor de Kunsten 
zouden in de afgelopen jaren diverse kleine en grote ver-
nieuwende projecten niet zijn gerealiseerd. Daarom: alle 
hens aan dek en de ontwikkelingen kritisch blijven volgen!

Gedeputeerde van Cultuur, Ger Koopmans, heeft de 
streektaal- en literatuurorganisaties in Limburg uitgeno-
digd een visie te ontwikkelen op taal als immaterieel erf-
goed ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de 
provincie. Een verzoek waarop door de betrokken orga-
nisaties in goede samenspraak en energiek is gereageerd. 
Het visiedocument “Sjiek is miech dat!”, Visie op taal als 
erfgoed, is een belangrijke beleidsnota van het veld waarin 
uiteengezet wordt hoe een aantal bedreigingen te transfor-
meren zijn in uitdagingen en ambities om in 2020 tot een 
stimulerend taalklimaat te komen dat maatschappelijk, 

Van de voorzitter

2016 nadert met rasse schreden. Daar-
mee nemen we afscheid van een druk 
en enerverend jaar. We mogen tevreden 
vaststellen dat de streektaal een nog 
steeds groeiende aandacht en acceptatie 
krijgt. Én wat nog belangrijker is: het 
dialect wordt in alle gremia gesproken. 
In de vele rijke en prachtige dialecten 
wordt gezongen, geschreven, gedicht, 
gechat, ge-sms’t en ga zo maar door. 
Ook krijgt de streektaal -gelukkig- 
ruim aandacht in de media. De streek-
taal vormt een wezenlijk onderdeel 
van het individu, de gemeente, de 
streek, de regio en de provincie. 
Het zegt iets over en bepaalt mede 
de identiteit. Het bevordert eigen-
waarde, zelfbewustzijn en sociale 
binding. “De streektaal is niet de 
slagroom op de Limburgse vlaai, maar de bodem van 
de Limburgse vlaai”. Dit belangrijk cultureel erfgoed 
verdient aandacht, steun en bescherming. 

Kunnen wij thans tevreden achterover leunen? Dat zou 
onze grootste valkuil zijn. Neen, want in het belang van 
onze streektaal is na vandaag nog veel zendingswerk te ver-
richten. Nog te weinig mensen weten -of willen weten- dat 
meertaligheid een geschenk is dat voor de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren grote voordelen biedt en niet 
-zoals velen beweren- een negatieve invloed heeft op de 
taal- en algemene ontwikkeling. En wat te denken van het 
dringend advies om in de kinderdagverblijven geen dialect 
te spreken? Schande, dat kunnen we niet over onze kant 
laten gaan. Dat is hakken aan de wortel van onze streektaal. 
We zullen ons samen met andere bij streektaal betrokken 
organisaties beraden over een actieplan. Dit geldt eveneens 
voor het lager onderwijs. Ook hier verdient de streektaal 
een reële kans. Dialect zou op de pabo’s een aantrekkelijk 
keuzevak moeten zijn. 

Een onderwerp dat dit jaar eveneens de gemoederen 
heeft beziggehouden, is het zogenaamde transitietraject 
van het Huis voor de Kunsten. Het is prima dat een 
organisatie zich periodiek tegen de lamp houdt en zich 
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cultureel en economisch vernieuwend is en waarin dialect/ 
streektaal, literatuur en volkscultuur in Limburg kunnen flo-
reren. Een prima document (lezen: zie onze website!) dat 
naar ik hoop straks in de Provinciale Erfgoednota tot beleid 
wordt verheven.

Komend jaar zal de streektaal en de volkscultuur extra in 
de schijnwerpers staan. Bij gelegenheid van de 90ste ver-
jaardag van Veldeke Limburg is 2016 uitgeroepen tot “het 
jaar van de Limburgse dialecten”. Zondag 21 februari is 
de officiële start van ons jubileumjaar. Het wordt een jaar 
met talrijke provinciale, regionale en lokale activiteiten die 
het belang en de vitaliteit van de streektaal en volkscultuur 
in onze provincie en de euregio zullen onderstrepen. Een 
bijzonder jubileumboek is in voorbereiding en met inzet 

van velen wordt gewerkt aan een verrassend en gevarieerd 
programma-aanbod gedurende het gehele jubileumjaar. 
Zie hiervoor onze website (www.jaorvandelimburgsedia-
lekte.nl).

Sfeervolle kerstdagen en een in alle opzichten gezond en 
gelukkig 2016 toegewenst.
En tot ziens op zondag 21 februari komend jaar of bij an-
dere jubileumactiviteiten!  

Lei Pennings,
voorzitter Veldeke Limburg.     
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VeldekeKids. Is effe stopgezatte i.v.m. zeekdje van 
de  scriptsjriever. Nao Paose weurtj wiejer gegange. Löptj 
good. De tieners staon te springe.

Aandeile. Väör € 90,00 (excl. BTW) kóns se dich ein 
aandeil koupe. Waat kriegs se vuuer det virtueel aandeil op 
diene (bedriefs)naam?: twieë kaarte vuuer de jubileumstart, 
ein jubileumbook en eine pixel in e kunswerk det inj 2016 
ónthuldj weurtj es blievendje herinnering aan ’t jubileum-
jaor.

Sjuuerkalenders. Väöl kringe bringe deze kalender in 
’t eige dialek oet en profitere mèt van de opbrings. Löptj 
good tieënge de decemberfieësdaag.

Boeëttoch uuever de Maas. Dae geit door. Meh wiene, 
wie en waat mót nog precies bekeke waere.

Declamatiewedstried mèt e verrassendj extraatje. Is 
aanpassing van de reglemente winselik?

Publiciteit mèt MGL en in de gezètte.

Vuuer alle dudelikheid: anger activiteite gaon pas door es 
d’r geldj vuuer is via sponsoring. D’r is ein apaarte stichting 
opgerichtj los van Veldeke Limburg óm financiële risico’s 
aaf te dèkke. 

Nao dees oeteinzètting steit de vuuerzitter stil bie ’t jubi-
leumbook.

’t Bestuur haet historicus drs. Luc Wolters al in september 
2013 opdrach gegaeve óm dit book te sjrieve. Hae is in ós 
eige archief en det van angere gedoeëke en haet interviews 
gehaoje. ’n Redactiekemissie en apaarte  laeskemissie kieke 
kritisch mèt. ’t Belaoftj e sjoeën oetgave te waere mèt väöl 
historische foto’s en ’n representatieve literatuuropname 
van door de jaore haer. ’t Book weurtj gepresenteerdj bie de 
start op 21 februari 2016. 
De leje kriege ’n oetnuuediging via häöre krink, de so-
cial media en website óm tieënge kospries per mail ’n 
exemplaar te bestèlle bie Ria Corstjens. Door de eige 
krink volgtj den nao 21 februari de verdeiling.

De vuuerzitter duit ’n beroop op de kringe óm de leje ouch 
de nuuedige informatie te gaeve en ’t hoofbestuur behulp-
zaam te zeen dao woeë winselik.
In deze Nuutsbreef steit waal ’t ein en anger, meh ’t 
allerlèste nuuts kumtj straks via oos eige nuuj website 

Algemein Lejevergadering 

Dónderdigaovendj 26 november 2015 waas de twieëdje 
halfjaorlikse lejevergadering mèt de kringbesture van Vel-
deke in De Oranjerie in Remunj.
Op dees bie-einkoms zeen Riky Simons-Julicher oet Zjwa-
me en Bèr Brounts oet Mestreech vuuergedrage es noew 
bestuurslid en bie acclamatie beneumdj. ’t Bestuur besteit 
noe oet nege leje.
Aan de orde kómme de perikele róndj de LiLiLi-daag, vas-
stèlling van de begruueting, óntwikkelinge bie de provincie 
en het Huis voor de Kunsten, ’t Veldeke Verhaole Konkoer 
(Literatuurpries), website, en mètdeilinge vanoet de kringe. 
Edere krink vertèltj bie dit lèste puntj oetgebreidj waat hae 
haet gedaon en geit doon. Vuueral wie hae ’t kómmendj jaor 
eige invölling dinktj te gaon gaeve aan ’t jubileum. Dao zeen  
väölbelaovendje concrete oetwirkinge mèt al vasgelagdje 
data.

Maurice Ambaum van Ambaum Brandmakers kriegtj ’t 
woeërd en geuftj toelichting bie:

Aodjaorskónferaons op 17 december 2015 in De 
Oranjerie in Remunj. Veldeke-leje kónne kaarte met kor-
ting bestèlle. Hae neumtj de optraejendje artieste.

Start jubileumjaor op zóndigaovendj 21 februari 2016 
in De Oranjerie in Remunj. 
Óntvangs genuuedje óm 18.00 oor. Officieel gedeil-
te óm 19.00 oor. Theatervuuerstèlling óm 20.00 oor. 
Vanaaf 22.00 oor naozit mèt borrel en hepke. ’t Is ’ne 
besloeëte aovendj mèt speciaal gaste, hoofbestuur van 
Veldeke, de ambassadeurs, besture en kemissies van de 
kringe, leje van sjrieverskringe en persoeëne die door de 
kringe e kaertje höbbe gekrege. 

Es vervolg hie-op geit dees oetveuring in februari en mieërt 
toere door versjillendje plaatse. D’r weurtj door de diver-
se artieste al e tiedje drök en enthousiast ónger leiing van 
Marnix Mulders geoefendj op zóndigmörge in Venlo.

De ambassadeurs in ’t Jaor van de dialekte. D’r kumtj 
ein lies van BL’ers op de site te staon. Mèt ein filmke d’rbie 
van sommige. Op dit moment al van: Henk Hover, Margo 
Reuten, Thei en Marij, Ruud Stikkelbroeck, No Wolfs, Pé 
Diederen en Johnny Put (B). 
Kiek daovuuer op www.jaorvandelimburgsedialekte.nl.
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www.veldeke-limburg.nl. en de speciale site 
www.jaorvandelimburgsedialekte.nl.  
Die dus good in de gate haoje.
Wie gebroekelik is ’n klein vuuerstèlling de aafsloeting 
van de vergadering. Deze kieër verzörgtj sjriever, zenger 
en conferencier Will Wintjens oet Mestreech ’n optraeje. 

Kringekóntakdaag Heële 2015
Op zaoterdig 19 september organiseerde Veldekekrink 
Heële de jaorlikse Kringekóntakdaag. De krink had ’n 
geweldig programma samegesjtèld vol cultuur, natuur en 
gastronomie. Ederein waas verras euver waat Heële noe 
te beje haet. De meiste luuj dinke det mit de sjloeting 
vanne koele ouch Heële weggezak is. Bienao alles waat 
aan de koel herinnerde waerde gesjloop. Mer Heële haet 
zich trökgevóchte. ’n Sjtadswanjeling, ’n bezeuk aan de 
Pancratiuskerk en ’t Thermemuseum, ’n heerlike lunch 
mit heel apaarte soep, ’n róndjrit langs de mienkolonieje 
en de natuur in de ómgaeving, ’n muzikaal bezeuk aan 
’t Patronaatsgeboew en ’t Glaaspelies gove ’n anger beeld 
van Heële. 

De prachtige korte film, opgenaome mit drones, be-
wees nag ins det Heële sjpringlaevend is. Es aafsjloe-
ting waerde ein diner geserveerd op de baoveste etaasj 
van ’t Glaaspelies mit sjitterend oetzich euver Heële en 
ómgaeving. Veurzitter Lei Pennings kreeg dao eindelik 
zien levelingsgerech veurgezat: ’n breudje kroket! Kóm-
plemente aan ’t besjtuur van Heële veur deze bezónjer 
interessante Kringekóntakdaag. Veer kómme zeker nog 
ins trök in Heële.
In 2016 is de krink Zitterd aan de beurt óm de anger 
kringe te óntvange. 

Yvonne de Vries

E-mailadres
D’r zeen kringe die al ’n bestandj höbbe van de e-mailadresse van de bie häör aangesloeëte leje. ’t Zooj vuuer ’t secreta-
riaat van Veldeke ouch henjig zeen zoeë ’ne lies toet zien besjikking te höbbe óm alle leje bie vuuerkómmendje gevalle 
rechstreeks te kónne informere. Want d’r zeen ouch leje die neet aangesloeëte zeen bie ’ne krink. 
Daoróm de vraog, es gae d’r gein bezwaor tieënge höbtj, eug e-mailadres door te wille gaeve aan Ria Corstjens via de 
mail: rcorstjens@hklimburg.nl. 



6 Veldeke Nuutsbreef  |  nummer 20  |  december 2015

Dónderdigmiddig 19 november deildje in de Fontys 
Hogescholen in Zitterd spraekers oet de hook van be-
leid, óngerwies en weitesjap of es gewuuen aojer häör 
visie op en ervaringe mèt twieëtaligheid. Ruum 120 be-
langstèllendje aanwezige volgdje aandachtig de laezinge 
die mèt filmkes, powerpoint, sheets en historische ge-
luidsfragmente prachtig gepresenteerdj waerdje.   

Radio- en televisiepresentator Felix Meurders haet direk de 
hieële zaal te pakke es hae ós lieëtj mètzinge met ’t favoriete leed-
je van zien Venlose moder. Hilariteit es hae vertèltj woeëmèt 
se bie Hollenjers dien brónsgreuneikehoute gekleurdje 
aafkóms verreuts: ‘Watblief?’, ‘Koffie make’, ‘Kom naar on-
der’ en ‘Daar schrik je je toch wild van’ zeen zien typische 
vuuerbeeldje. Vertèltj det hae zelf neet väöl las haet gehadj 
van zien Limburgse aafkoms - plaogdje ze gaer trök dao in 
Hilversum. Waal vuuerdeil bie die naamvalle in ’t Duits die 
d’r es kindj allang kós. Lieëtj mèt authentieke beeldje anger 
BL’ers huuere wie Chriet Titulaer en Vivian Boelen. Hèltj 
mèt de zaal tössedoor spuuelenderwies flot eine kwis uuever 
Mestreechter wäörd. Waat is zeibaor, bougie, rijstartel? Zaet 

det wie d’r is opgenómme in Venlo in ’t tbc-sanatorium van 
Maria Auxiliatrix Nederlands gelieërdj haet van de nonne. 
Det hae vreuger aan de spraok altied perbeerdje te raoje oet 
welk dörp emes kwaam en Mestreechtenere feilloos in de 
versjillendje wieke kós thoesbringe. 

Daonao lieëtj docente Susan Beckers es moder aan de 
handj van zelfgemaakdje iPhonefilmkes van häör zeunke 
zeen wie bie häör thoes de kènnismaking mèt twieëtalig-
heid gebuuertj.

Intern begeleider en waarneumendj directeur Marie-José 
de Bruijn van basissjoeël De Poolster oet Elsloo duit 
verslaag van ’t automatisch wissele tösse plat kalle en de 
standaardtaal in de dagelikse ómgang bie aojersaovendje, 
tieënmenutegesprekke en lunchpauzes mèt es oetgaons-
vraog: ‘Moog ’t in ’t plat of mót ’t in ’t Hollesj?’ 

Logopedist Paul van Wersch vertèltj det eine lieërling in 
1950 mèt ’n laessnelheid van 40 wäörd per menuut good 
mètkómme kós. In 2000 loog det aanmerkelik hoeëger. 
Waerdje väörige ieëw aojers vanoet sjoeël nog gestimuleerdj 
Nederlands te kalle met häör kinjer; de GGD-folder sjrieftj 
noe: ‘Voor een goede taalontwikkeling kunnen vader en moe-
der het beste de taal spreken die ze zelf goed beheersen. Dat is 
de taal van uw hart’.

Sjriever, filmmaeker en ex-bassist (nao 28 jaor) van Row-
wen Hèze Jan Philipsen haet ’t uuever zinge in ’t dialek ‘de 
taal woeë-in se druims en den ouch wils zinge’. Op ’n vraog 
van Leonie Cornips antjwoeërdj hae uuever de beperkinge 
bie ’t sjrieve in ’t Nederlands es d’r de taal van zien hert wiltj 
laote spraeke.

Inspiratiebie-einkoms ‘Taalkunstenaars in de dop’
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Komisch weurtj zien vuuerdrach es presentator Tom 
Doesborg hum interviewtj en ze kómme te kalle uuever 
’t kunswerk ‘de kemieël van de Pieël’ en op de vraog oet 
de zaal ‘Wiene kumtj dien book oet?’ Jan es antjwoeërd 
geuftj  ‘Es ’t klaor is’. ‘Zoeë zègke ze det op de zandjgróndj’ 
zaet Tom weer gevatj.

Hoeëglieëraar ‘Taalcultuur in Limburg’ Leonie Cornips 
begintj häör betoog mèt oet twieë breve te citere. N.a.v. 
häöre column in DDL/LD sjreef emes ‘het onbegrijpelijk 
te vinden dat de wetenschap een lans breekt voor het spreken 
van dialect’. Eine angere breefsjriever meltj es opa det op 
de sjoeël van ziene kleinzoon verboeëje weurtj plat te kal-
le. Ouch vertèltj zie det jóng moders häör belle en zègke det 
’t spraeke van dialek door kinjer op ’t kinjerdaagverblief 
door sommige lieërkrachte óntmoedigdj weurtj. Al met 
al get óm zich zörg te make. Daoróm ouch dees bie-ein-
koms. Lieëtj aan de handj van grafieke oet häör óngerzeuk 
op basissjoeële róndj Elsloo dudelik zeen det dialeksprae-
kendje kinjer van 5-8 jaor bie gelieke opleiing van häör 
aojers dezelfdje lieërprestaties höbbe es häör eintalige Ne-
derlandsspraekendje kinjer in dezelfdje laeftied.

Börgemeister Petra Dassen van Beesel vertèltj oetveu-
rig wie ze es Kirchröadsjer maedsje groeët gebrach is mèt 
de leedjes van Nico Ploum. Det ’t dialek häör jeug mèt 
vorm gegaeve haet. Wie ze nao Zaltbommel hie in Lim-
burg kwaam wirke en weer gewuuen plat kós kalle. Ouch 
óngerein mèt collega’s. Hoeëltj de Ruiverse sjriever Nol 
Wassen aan mèt zien volksleed en dreugtj ein gedich van 
Wim Heijmans oet Kirchroa vuuer. 

Lector taalbeleid aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
Anne Kerkhoff vintj det ziezelf gein naodeil haet gehadj 
van ’t Limburgs spraeke. Zuut ’t es ein vuuerdeil in de 

ómgang mèt studente bie ’t gaeve van feedback. Vertèltj det 
ze studente mèt ein zwaor accent -zoeëdet de kwaliteit van 
’t lèsgaeve d’r ónger lietj- waal d’r op wiestj óm dao get aan 
te doon. Vónj ’t versjrikkelik es häör Nederlandsspraekendje 
sjoeënmoder häör Limburgs accent naodeej. 

Paul Jungbluth duit es socioloog van de UM óngerzeuk nao 
de óngerwieskanse in Zuid-Limburg. Is dialek spraeke hinjer-
lik? Ieës de factore tegooj in beeldj bringe: kanse-óngeliekheid 
door sociaal milieu, talent is mèt-bepaolendj en de sjoeële zelf 
ouch. D’r is geine samehang tösse dialekspraekers en de sco-
res op de Cito-eindtoets.
Waat hae waal dudelik nao vuuere bringtj is det de sjoeël 
bès get zooj kónne doon door ’t zelfbeeldj ómhoeëg te brin-
ge en lieërlinge mieër zelfvertroewe te beje. Zègke det dia-
lek riek is. Laote zeen waat d’r allemaal kan in OOS TAAL!

Tössedoor betreutj Quirien van Haelen ’t podium mèt 
toepasselike gedichter. Vuueral zien ieërbewies aan de sva-
rabhaktivocaal bringtj de henj in ’t auditorium opein.

Toet slot moge de deilnummers zelf aan de gang door zich 
in gruupkes te buige uuever de vraog:

‘Wat kunt u doen om in uw organisatie/omgeving het 
gesprek aan te gaan over Limburgse tweetaligheid van 
jonge kinderen?’

Op ’t papere tafelkleid waere de antjwoeërde gesjreve, die 
nao roulere nao ein anger taofel weer aanleiing gaeve hie 
wiejer uuever te kalle.
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Taalkóngres euver 

200 jaor taalgrens (1815-2015)

’t LVR, Institut für Landeskunde und Regionalgeschich-
te, organiseerde op zaoterdig 24 oktober ’ne interessante 
sjtudiedaag in Aoke in samewèrking mit de Niederrhein 
Akademie.
Ónger de titel 200 Jahre Sprachgrenze (1815-2015): Die 
Westgrenze des Rheinlandes als Sprachgrenze  gove diverse 
sjpraekers häör visie euver dit thema.
Det ware: Heinz Eickmans, Robert Müller oet Luuk, San-
dra Weber oet Eupen, Roeland van Hout oet Nijmege, 
Ton van de Wijngaard oet Groesbeek en Georg Cornelis-
sen oet Bonn.
De gevolge van ’t Kóngres van Wene in 1815 ware heel 
ingriepend veur de grenze van oze regio. 
De inleiders belichde de taalgrens vanoet ’t Belsj, Neder-
landj en Pruses. Veural de inleiing van Ton van de Wijn-
gaard goof väöl inzich in de situatie in de regio Kirkraoj en 
Aoke, meer speciaal de invloed vanne kirk oppe taal.

      Yvonne de Vries

De hieël verzameling oetspraoke weurtj opgehange en kort 
plenair besproeëke. 
E paar vuuerzichtige conclusies:
* rol lieërkrach is bepaolendj;
* gein negatief oeërdeil gaeve;
* zelfbewuszeen stimulere;
* dien eige dialek hoeëg haoje en neet bang zeen;
* gebroek make van de theoretische óngerboewing van van-
daag.
De organisatie belaoftj hievan nog e samevatting te make 
en róndj te sjikke. En spriktj de wins oet ‘zo’n prachtige en 
interessante middag vaker te houden’. Woeëvan acte.

Bie de aafsloetendje borrel weurtj nog lang naogekaldj. 
’ne Lieërzame middig, dae zeker ein vervolg verdeentj. 
’n Dikke pluum vuuer de organisatie.

                  Har Sniekers
Foto’s: Pascal Moors
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In As is de dialectvereniging Vel-
deke een begrip geworden. Haar 
dialectavonden lokken volle zalen. 
Veldeke stelt zich de promotie van 
de streektaal tot doel. Daarnaast 
bestaat er ook een vereniging voor 
de wetenschappelijke studie van 

de Limburgse dialecten, de Vereniging voor Limburgse 
Dialect- en Naamkunde (VLDN). Het is een interna-
tionale vereniging met leden uit beide Limburgen en 
erbuiten, onder andere de universiteiten van Leuven en 
Nijmegen. 

In 1975 vond het eerste congres van de VLDN plaats in 
Bokrijk. Sindsdien volgt er elk jaar een nieuwe editie, af-
wisselend in Belgisch en Nederlands Limburg, met telkens 
een vijftal lezingen en een cultuurhistorische wandeling. 
Dit jaar opende het museumkerkje van Sint-Aldegondis in 
As haar deuren voor een congres met als thema: het land 
van Itter en Oeter (de Hoge Kempen). De steenkoolindus-
trie van de 20ste eeuw is nauw verweven met de Asserse 
geschiedenis en kon dus niet op het programma ontbreken.
Rik Verlinden opende het congres met een PowerPoint over 
As door de eeuwen heen. Daarna werd onze streek naam-
kundig onder de loep genomen: Vic Mennen verklaarde de 
waternamen in het Maasbekken, en Jan Segers de gehucht-
namen in de Bosbeek- en Oetervallei. Na de lunch stonden 
Staf Winters, Kurt Rondelez en Rik Verlinden klaar om de 
bezoekers te gidsen door de omgeving van het kolenspoor. 
Er werd ook halt gehouden aan het monument van de ge-
sneuvelde oorlogspiloot Penry Guy, en Stan Mardaga las er 
zijn gedicht voor.
Na de hervatting gaf Dorothée Janssen een taalkundige uit-
eenzetting over de klankleer van het Plat Gelabbiker. Het 
wetenschappelijk gedeelte werd afgerond met een vergelij-
king tussen de mijnwerkerstaal van Belgisch Limburg en 
Nederlands Limburg. Leen Roels (Erfgoedcel Mijn-Erfgoed) 
en Mijke Harst-van den Berg (Continium Kerkrade) lieten 
illustratieve geluidsfragmenten horen.

Ongeveer 15 vrijwilligers stonden in voor het goede ver-
loop van dit congres, en dat onderscheidt deze editie van 
de voorgaande. De mensen van Veldeke As-Niel en de 
Sint-Aldegondiskring zetten hun beste beentje voor. 

Achteraf werd er een receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur, en ook hier werd beroep gedaan op 
vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel. Het natje en 
het droogje werden gecombineerd met woorden uit de 
poëzie van voormalig dorpsdichter Stan Mardaga.

Tijdens de statutaire vergadering werd wegens zijn benoe-
ming in Zwitserland afscheid genomen van voorzitter Mi-
chiel de Vaan en bij acclamatie Dany Jaspers als nieuwe 
voorzitter gekozen.

In het kader van Veldeke 90 jaar heeft Veldeke Limburg 
aangeboden het volgende congres mee te organiseren en 
te houden in Nederlands Limburg op 19 november 2016. 

***

De dienstverlening van de VLDN bestaat veelal uit hulp bij 
het schrijven van dialectteksten, het vervaardigen van een 
dialectwoordenboek of van toponymische of antroponymi-
sche studies. Zij beantwoordt voorts ieder jaar vragen van 
binnen- en buitenlandse onderzoekers of geïnteresseerden 
die inlichtingen wensen over Limburgse dialecten/namen 
of advies bij het opzetten van een onderzoek daarnaar.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.vldn.be. In samenwerking met de Digitale Biblio-
theek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) kun-
nen de honderd Mededelingen van de vereniging die tussen 
1975 en 1999 verschenen, en de eerste vijf Bijlagen online 
geraadpleegd worden.

                          Felix Bergers

Dialectkundig congres lokt 75 mensen naar Sint-Aldegondiskerk
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Sjiek in ’t pak kumtj hae bellendj op zien mobieltje 
aangeloupe door de gank van ’t bestuursgedeilte in ’t 
gouvernement. Ein keteer later den aafgesproeëke. Hae 
excuseertj zich es wae in zien wirkkamer aan taofel aan-
sjuve. Gedeputeerdje Ger Koopmans van Cultuur haet 
’t drök, meh toch tied ingeruumdj óm ós vraoge te be-
antjwoeërde.

Gae mótj nogal get toesprake haoje. Zeen die in de 
streektaal of de standaardtaal? 
“Ik praot vural Veldes plat, via mien mam en pap. Mam 
waor ván Hors, már mós verhoeze nar Velde, nao de ón-
verwachtse doeëd ván eure pap. Dae is gestorve beej ’t op-
rume ván versperringe, waorin ’n mien verstop zaot in Hors 
in 1945. Ik gebroek ’t plat uvveral, ok beej officiële situaties. 
De toespraoke schrief ik zelf, már meistal geit ’t zónder 
pepaer. Ik ving ’t Veldes ech en kwant taaltje. Citeert zien 
mam: ‘zoeë soep, zo kóm’. Plat schrieve vind ik lastig mit 
al die teikens. Már appe en kattebelkes gaon gewoeën in ’t 
plat. Ok mit Limburgse wethalders en kamerleje. Ka-
merleje oet Limburg praote gewoeën plat mit-ein in 
Den Haag. Mit opmerkinge uvver mien accent waor ik 
zoeë klaor. Amsterdammers hebbe ok en accent. Ik heb 
zelf dát zangerige naet zoeë in mien dialek, dát zangerige 
trek netuurlik mier aandach”.

D’r is hieël get te 
doon gewaes lèts 
mèt de stèlling-
van-de-daag op 
L1 uuever ’t nut 
van ’t dialek.
“Dát waor en mis-
verstand wie ze 
mich hebbe aange-
haold: in enne flits 
ván en seconde 
reageers se op en 
vraog. In de media 
stónd precies ’t tig-
geneuvergestelde 

ván wát ik bedoelde. Wie gezag: Ik draag de Limburgse taal en 
werm hárt toe”. 

Op 19 november is d’r in Zitterd ein bie-einkoms uuever 
twieëtaligheid in ’t óngerwies. Mèt es óngerwerp: In ’t 
geval det dees mieërtaligheid ’n dialek is, weurtj dit aaf-
geremdj. Wie kiektj gae dao tieënge-aan?
“Ik vind miertaligheid heel belangriek. ’t Is gaod vur de 
ontwikkeling van ’n kind. Már of de provincie dao-in ein 
veurtrekkersrol mót hebbe? De minse mótte dao zelf ok vur 
trekke. Ik bin naet wethalder in idder dorp. Bewaeginge 
op gang bringe is gen taak ván en provincie, dát motte de 
minse zelf daon. Toch is provinciale steun ván belang, zoeë-
ás ’t projek DOOR! impulse guf aan ’t meziek-ónderwies in 
Limburg. Op zo’n menier dát ’t en veurbeeld is vur de res 
ván Nederland. Mien opstelling ten opzichte ván dialek en 
volkscultuur is positief ”. 

En de nota Sjiek is miech dat! – Visie op taal es erfgood 
die op 12 oktoeëber is aangeboeëje?
“Die nota haet mien volle aandach en dao wil ik mich bes 
sterk vur make”.

Wie zeentj gae de relatie provincie en al die culturele 
organisaties?
“Wát mich opvelt is dát daes organisaties zoeë weinig same-
werke. ’t Zien vural vreejwilligers die zich ten volle inzette 
vur eur projek, már die zien naet erg bereid tot samewer-
king. Al mót ik ’t aafdwinge. Ik vind ’t naet kunne dát d’r 
zoeë vuuel verschillende websites zien. Vur idder organi-
satie mót en deure website in de lóch waere gehalde, die 
de provincie mót betale. Naemes haet rech op subsidie! Ás 
twieë verschillende adviesraode negatief advisaere (mit ’ne 
ziespróng nar de leste LiLiLi-daag) dán wördt de subsidie 
aangepas. Want ’t is belastinggeld dát mót waere verdeild. 
Ok beej ’t Hoes veur de Kunste Limburg is en transitiepro-
jek ingezatte. ’t Hoes mót mier direk vur de samelaeving 
werke en minder vur koepelorganisaties. Már ’t blieve nag 
altied collegebesloete, naet ván mich zelf allein”.

Wie kiektj gae aan tieëge de eige identiteit van Limburg?
“Persoeënlik vind ik dát geweldig, bijnao ontroerend. Id-
der dörp, iddere wiek haet zien eigeheid en zörgt dao ok 
gaod veur. Ik gaon altied gaer op oetnuuediginge in. Heb 
toet mien 38ste kuuj gemolke en bin altied ónder de luuj 
gekómme door miene inzet vur organisaties. Ás ik kán, 

Interview mèt Ger Koopmans    
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kóm ik: euveral in de provincie, zaeve daag in de waek, van 
Velde wie Vaols, van Veule wie Valkeberg. Vind ik heerlik. 
Ik zuuj bes iddere daag in en ander dörp wille woeëne, id-
dere daag in en andere cultuur. Zoeëwie ik dát ervare heb 
ás waarnaemend burgemeister ván Stein. Dát waor gans 
anders ás in Velde. En geweldige ervaring”.

…Es zien secretaresse kumtj zègke det eine wèthaojer op 
hum wachtj, gaeve wae es dank nog gaw e paar beuk in oos 
taal. Ein daovan kan hae: Lèste wäörd.

***

In ’t kort de laevesloup van Ger Koopmans: 

Op 14 augustus 1962 geboeëre in Schandelo (Velden). Dao 
opgegruujdj en zien middelbare sjoeëlopleiing gevolgdj aan 
’t Thomascollege in Venlo. Nao ’t atheneum gaon wirke op 
de boerderie van zien aojers. Tegeliek actief bezig in de po-
litiek, in het jeugwerk en in boerebelangeorganisaties. In 
1990 gemeindjeraodslid. Veer jaor later wèthaojer van de 
gemeindje Arcen en Velden. In 1999 gekoeëze es lid van 
de Provinciale Staten van Limburg. In 2002 verkoeëze es 
Twieëdje Kamerlid. Verlieëtj de Twieëdje Kamer in sep-
tember 2012. Van oktoeëber 2012 toet november 2013 di-
recteur en strategisch adviseur van organisatieadviesbureau 
Vondel & Nassau te Amsterdam. 2 april tot inj september 
2013 waarneumendj börgemeister van Stein. Vanaaf 6 juni 
2014 gedeputeerdje van Limburg.

Zien väöle partiepolitieke en maatsjappelike naevefuncties 
somme wae mer neet op. 

Yvonne de Vries/Har Sniekers           
Jan Arts: Veldese spelling

Zes auteurs geselecteerd in 
Veldeke Verhaole Konkoer 2015

                                                          

Het hoofdbestuur van Veldeke Limburg is zeer te spreken 
over de deelname aan het Veldeke Verhaole Konkoer 2015. 
In totaal 23 auteurs stuurden een verhaal in, dat aan de 
vooraf gestelde eisen voldeed. Dat betekende dat de jury 
zich mocht buigen over een diversiteit aan verhalen.

Die jury bestond uit Sylvia Weusten als voorzitter en de 
heren Pierre Bakkes en Colla Bemelmans als leden. Alle 
deelnemers hebben inmiddels bericht ontvangen.

Bij de oordeelsvorming heeft de jury zich laten leiden door 
een aantal criteria, die bij de literaire analyse gebruikelijk 
zijn. Om die aanpak te toetsen worden ze hier summier 
weergegeven.                                                                                                                   
Allereerst is gelet op de originaliteit van de inzending. Daar-
naast gold dat de uitwerking van de verhaallijn volgens een 
door het verhaal zelf opgeroepen spanningsboog diende te 
verlopen. Een derde criterium betreft het gebruik van mo-
tieven die het thema van het verhaal ondersteunen. Verder 
heeft de jury laten meewegen het gebruik van beeldspraak 
en de woordkeus. Tenslotte heeft zij gelet op de overtui-
gingskracht die het verhaal als literair werk  oproept. 

Het oordeel van de jury mondde uit in een selectie van zes 
inzendingen wier auteurs in aanmerking komen voor een 
workshop met de schrijver Bennie Lindelauf en publicatie 
van het kort verhaal. 

De geselecteerden zijn:

Els Diederen, Houthem-St.Gerlach met Druimtuin;
John Hertogh, Sittard met Alles is muigelik;
Wim Kuipers, Maastricht met Film ’t waeges;
Koos Neijnens, Weert met Vör ’t gevâl det;
Marleen Schmitz, Oirsbeek met Anne F.;
Har Sniekers, Thorn met Absoute.

In overleg met betrokkenen zal voor hen de workshop 
georganiseerd worden; ook over de wijze van publicatie 
is nog overleg gaande.

Het hoofdbestuur hoopt dat met de ingeslagen weg een 
begin is gemaakt voor een vruchtbare opzet ter stimulering 
van het literair gebruik van het Limburgs. 
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slág kunne. Ók juf Elianne mug ’n eksemplaar ien oont-
vángst neme vur de schólbieb. De kiender hebbe nog ’n 
ántal vraoge bedocht vur de wethâlder, die heej vreej ge-
mekkelek beantwoordde. “Vindt u De Peel in brand van 
Rowwen Hèze ook zo’n mooi nummer?” “Jao, as ik ’t már 
nie zellef hoef te zinge”. En: “Wat vindt u van het Peelmu-
seum?” “Geweldig dat hier ’n stuk historie wert bewaard”. 

Drie kiender droēge ’t gedicht Zòmmer van Thej Min uut 
de lesbriēf vur. Dat geeng hun behuuërlek goēd áf. Netuūr-
lek zien ’r ók wat bedaankskes en áttensies vur de meense 
die hebbe mitgewaerkt: de mitbestuūrsleeje Henk Arts en 
Lei Potten, de twieë vertalers Ad van Zwol en Frits Linssen, 
lesbriēfòpmaker Hans Simons en kemissielid Riky Simons. 
De kiender werre getráktieërd òp knápkoēk en liemenade, 
vur de ândere gâste was d’r nog koffie en vlaai.

Prizzentasie lesbriēf ‘De Pieël’ 

“De Pieël mòs ’t werre. Óvver dat oonderwaerp ware we 
’t as bestuūrsleeje van Veldeke Venroj al gaow aens, toen 
twieë jaor geleeje ’t verzuūk van de kemissie volkskultuūr 
kwaam um de vollegende lesbriēf same mit de kring Venroj 
ien ’t Venrods te make. Bejje wilde de uutdaging wel ángaon. ’t 
Duurde efkes vurdat ’t projekt òp gáng kwaam, went kring-
bestuūrsleeje hebbe nog ennen hieëlen hoeëp ândere take, 
már toen wiēr d’r hieël veul materiaal verzameld, vural dur 
Lei Potten. Vervolleges is d’r ’n hallef jaor allieën már weg-
gestript ieër d’r wer kòntákt òpgenome wiēr mit de kemissie 
volkskultuūr óvver de verdere áfhândeling”. 
Dat vertelt vurzitster Colien Jacobs dizze vreejdágmiddeg 
13 nòvvember ien mezeejum ‘De Peelstreek’ ien Ysselsteyn 
tiejes eur openingstoespraak vur twieëendarteg liērlinge van 
bazisschól St. Oda en ’n viefentwintegtal geïentressieërde 
gâste waoroonder ’n ántal hoofdbestuūrs- en kemmissieleeje, 
die ’n waerem welkòm ten dieël viēl.

Names de kemissie volkskultuūr richt Riky Simons zich ien 
’t Zwalmes tot de kiender van groep aacht, die d’r wel van 
òpkiēke dat hier vanmiddeg kennelek allieën plat wordt 
geprót. Ze lieke ’t nie allemól te kunne vollege, már Riky 
heldt stug vòl. De kemissie volkskultuūr wil ummers mit 
dees lesbriēve bevordere dat kiender ienfermasie kriege 
óvver ’n bepáld oonderwaerp en tegeliekertied ien ánraking 
kòmme mit ’t dialekt van enne bepaolde kring. “Es se good 
loesters, lök ’t waal óm ouch anger dialekte te versjtaon”. 
De maeste kiender verstoonde ’t nie. As ze vraogt wie d’r 
van de kiender thuus ‘plat prót’, slöt sòmmege meense de 
schrik ’n bitje um ’t hárt. Dat blieke ’r már zeuve te zien. 
Már as d’r gevraogd wordt wie zelf niet plat prót már ’t wel 
verstöt, gön toch de helleft van de vingers umhoeëg. Nao 
de lesbriēve St. Maerte, Kirmes, De Schötterie, D’r Weg, Mergel 
en Vastelaovend is d’r nòw dus ók enne óvver de Pieël. 

’t Urste eksemplaar is vur d’n  jeugdege Venródse kultuūr-
wethâlder Lucien Peeters. Heej viendt ’t hártstikke leuk 
dat tiejens dizze middeg de jeugd en de âldere garde ver-
biending make mit’én, mit mekaar praote en dat ’r verhale 
worre durgegaeve. Heej viendt ’t hieël mój dat schólle mit 
dizze lesbriēf kennis gön make. De vurzitster zet ’t zund te 
viende as de lesbriēve allieën nór de schólle gón; de leeje 
van de kring Venroj zulle d’r òp ’n látter mòment en kriége, 
zoeëdat die d’r same mit eur (klaen)kiender ók mit án de 
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Dan is ’t tied vur de Pieëlquiz. In gruupkes van twieë of 
drie zworve de kiender dur ’t ienteressânte mezeejum mit 
vieftiēn vraoge. D’r stöt beej ien wellek vák ze ’t ántwoord 
kunne viende. Beejvurbeeld: ‘Noem drie geredscháppe die 
gebruukt wiere beej de törfwinning’. Dat dat stikker, bats 
en bonkschop kunne zien, zoeë-as Luna en Claudia oont-
dekke, stöt nie aens ien de lesbriēf. Ók nie dat de herders zök 
brejde as ze òp de schäöp mòsse pâse. ’t Is aereg leuk um dur ’t 
mezeejum te dwale en de kruutpers te bekiēke, d’n vaerekes-
blaos den as voetbal wiēr gebruukt, de ienstremente van d’n 
vieëarts, ’t speejbekske (doeëfpot) of ’t schuūfluukske vur d’n 
biechtstoēl, hiēr en daor toelichtende teksjes te laeze en vural 
um de kiender bezig te huuëre. Dat gebeurt jòmmergenoeg 
nie ien ’t Venróds. Tom uut groep aacht is iengehuūrd um 
wat foto’s te make vur de schólkrânt. En juf Elianne zet toe 
dat ze vollegende waek ’n lesuurke klassikaal mit de kiender 
ien de lesbriēf göt laeze. Ze kan dit goēd ienpâse ien ’t taal-
pregrám. Moj toch.

En moog ’t Venrods echt te moejlek zien vur de kiender, 
dan is de Nederlândstalege digitale verzie án te vraoge via 
’t sikkertariaat van de kring: veldeke.venroj@gmail.com. 
De ienfermasie óvver de Pieël is zeker de moejte werd um 
gelaeze te worre.

Henk Arts
Riky Simons-Julicher

En dit schreve de kiender nao áfloeëp:
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Wintjeraete

As wae noe in de winkel zeen, kins se bienao altied alles 
van aete  koupe. ’t Ganse jaor zeen d’r tomate en slaaj, in de 
zomer kins se sproete en boeremoos koupe, mèt Kerstmis 
zeen d’r sperges en redieze. ’t Ganse jaor aete ze spekelaas 
en nonnevotte. 
Det waas vreuger waal anges. Minse hinge ouch erg aan tra-
dities. Dao waore zoeëväöl vaste gewuuentes en gebroeke. En 
dao hele ze zich aan. Nonnevotte aots se mèt vastelaovend en 
mesjien nog èns mèt halfvaste maar verder echt neet. Wórste-
bruuedjes huuerdje bie Kerstmis, waofele bie Noewjaor.
De minse aote väöral waat ze zelf oet de haof haje. Ze kochte 
zoeë min mäögelik bie. En zeker gein duur dinge. 
Smörges aote ze boterhamme. Det waore altied twieë sneje 
opein, altied mèt broeëd d’r bie (‘broeëd’ is zwart en ‘mik’ 
is wit). En den kwaam de pan op taofel. Ein geetiezere pan 
mèt spek d’r in. En die pan waerdje midde op taofel gezat 
op de houte broeëdplank. En den ginge ze ein sneej soppe. 
Twieë sneje soppe móch neet: den waors se höbberig. En 
den aots se bie die boterham ein bruuedje. Daobie drónke 
ze kóffie. Dae waerdje in ein tene kan gezat. Gemale koffie 
d’r in en heit water dao-op. En as de koffie op waas, dan 
deeds se dao ein sjöpke kóffie bie en weer water d’rop en 
dan haads se weer kóffie.
En óm 12 oor waas d’r werm aete. Smiddaags kwaam eder-
ein nao hoes. Allein as de mansluuj  wied weg aan ’t wèrke 
waore, den bleve ze op ’t landj, mer det kwaam swintjers 
neet zoeëväöl väör.
’t Werm aete waas mer eine gank. Meistal waore ’t aerpel 
mèt greunte en spek; op zóndaag vleis. De greunte kwame 
oet de eige hoof. En ’t spek waas van ’t eige verke.
De greunte waore toen echte wintjergreunte. Greunte 
kochte ze neet bie. Waat waas d’r aan greunte inne wintjer? 
In de hoof stóng de ganse wintjer boeremoos en sproete. 
Van sproete aots se neet allein de sproete, mer ouch de 
sproetekop. Dao kookdjes se óngerein (stamppot) van, net 
wie mèt boeremoos. Boeremoos en sproete kinne de ganse 
wintjer in de hoof blieve staon. 
Maore en poor waore ouch, aafgedèktj in de hoof, of ze 
waore ingekoeldj. Bie inkoele lèks se de greunte in ein koel 
in de gróndj. Dao lagte ze aerd op en dan nog struue. In de 
wintjer haoldjes se ’t struue en de aerd weg en den kindjes 
se bie de greunte. Soms stónge ze ouch in de kelder in ein 
kist in de aerd. Want in de kelder kós se d’r ouch bie as ’t 
hel vroor.

In de kelder waas zoermoos in eine Keulse pot. Det is wit 
moos waat inne pot is ingemaaktj en den vanzelf zoermoos 
waert. Det stóng de ganse wintjer in de kelder. We weite noe 
det ’t hieël gezóndj is det ze det aote, want in zoermoos zitte 
väöl vitamine en dao haje ze in de wintjer eigelik te weinig 
van. Zoermoos waerdje gekookt as greunte of as ‘óngerein’.
Ouch stóng d’r eine pot mèt snieboeëne, ouch snipperboeëne 
geneumdj. Die waerdje ouch in de hèrfst ingemaaktj in ’ne 
Keulse pot, mer dao waerdje väöl zaot bie gebroektj. Zoeë 
väöl zaot det ze dök afgespeuldj móste waere, ómdet ze anges 
te zaot waore óm te aete. Ze moke dao stamppot van of ze 
waerdje gekaoktj gegaete.
As de minse genóg geldj haje, wore d’r ouch greunte in de 
wèckglaze. Mer wèckglaze wore duur en dao deje ze lever vleis 
of fruit in, mer soms ouch greunte zoeëas boeëne. We weite 
noe det vleis in de wèckpöt neet zoeë good waas. Dao zeen 
ganse families door gestorve. ‘Wórstvergiftiging’ neumdje 
ze det. We weite noe det ’t botulisme waas; de pot ging 
neet ope en toch waerdjes se dao erg krank van. Mer dao 
snapdje ze toen niks van.
Boeëne die gedruuegdj waore, waerdje ouch gegaete. As ze 
boeëne in de hoof haje staon, leet men de boeëne die te dik 
waore aan de struuk en die hónge dao toet ze gans druueg 
waore. Den waerdje ze pas geplöktj en gedruuegdj en den 
haje ze witte of broen boeëne óm te koke en óm ’t jaor 
daonao weer te paote.
In plaats van óngerein of aerpel mèt greunte waerdje d’r 
ouch soep gegaete. Dikke soep, zoeëas ertesoep, boeënesoep, 
greuntesoep. In de soep zote ouch aerpel en väöl greunte. 
Soms ouch vleis zoeëas röbkes of spek. As d’r soep waas, 
aote ze daonao hieël dök nog pannekeuk. Det waore 
pannekeuk gemaaktj mèt ges. Dikke keuk die besmeerdj 
waerdje mèt kruutje. Die keuk aote ze van dezelfdje teier, 
want doe kreegs geine twieëdje teier. Soms dreidje de minse 
de teier óm, óm de keuk van de baom te aete.
Op vriedig zaog de middaag d’r gans anges oet. Den 
moogdjes se gein vleis of get waat van vleis kwaam aete, 
zoeëas vleissoep, spek en spekvèt en saus van vleis. Den aot 
men gekookdje eier mèt unnesaus of pannekeuk of dikke 
soep, mer zónger vleis. 
Naogerecht waerdje neet gegaete, allein bie hieël groeëte 
fieëstdaag. 
Óm 4 oer drónke ze weer kóffie mèt boterhamme mèt kruutje 
of spekvèt. Saoves as ze klaor wore mèt wirke, waerdje weer 
gegaete. De reste van de middaag waerdje gebroektj. Aerpel 
waerdje opgebakke, ‘óngerein’ waerdje werm gemaaktj en 
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Ruuk ’t veurjaor 

Wille knoflook en meizäödsje 

Twiè inheemse veurjaorsjplante die op ’t ièrsjte geziech väöl 
vanein weg höbbe, zint de wille knoflook en ’t meizäödsje. 
Ze höbbe allebei sjpietse, langwerpige, parallelnervige blaar 
en greuje op dezelfde lièger gelege plaatse in de bösj es dao 
in ’t veurjaor nog zjuus genoeg zónleech door de kaal buim 
vèlt. De twiè soorte zint oetrein te houwe aan hun blome 
en aan hunne bleujtied. Bie allebei ies ouch ’ne link mèt 
reuk.
Wille knoflook of daslook (Allium ursinum) ies ’n soort 
un, zoa es ouch de un zelf en daoneve huère unnepiepkes 
(bieslook), sjalot, knoflook en sjpoor (prei) dao ouch bie. 
’t Plentsje tuènt ziech in mièrt mèt dónkergreun blaedsjes, 
want de óndergróndse un (look) haet deveur gezörg dat ’t 
aafgesjtorve blaad van veurig jaor wir opnuuj oetlöp. Op 
d’n doer vörme ziech in de hellingbösj van ’t mergelland 
groate, greun karpètter. Hièl kènmerkend veur de wille 
knoflook ies de sjterke reuk dae aan knoflook deit dinke. 
Dat verklaort de volksnaam wille knoflook.
De Nederlandse naam daslook wies nao de das, dae door 
zien uterlik sóms verwieseld weurt met ’t sjtinkdeer. Op ’t 
Duutsj, woa ’t kroed väöl geplök en gebruuk weurt, zègke 
ze Stinklauch, Waldknoblauch of Bärlauch (berenlook) tege 
’t gewas, ’t lètste nao ’t volksgeluif dat baere die oet de win-
tersjlaop kómme allerièrsj op zeuk goon nao dees plant. ’t 
Twiède deil van de weitesjappelike naam, ursinum, betei-
kent ‘van de baere’ en baer lièt oes ouch dinke aan drek 
of mès, de vreugere beerpöt es septic tank. De Ingelsje en 
Franse name, wild garlic, bear’s garlic en ail-des-ours, laote 
ouch de relatie zeen mèt de geur van knoflook. 

soms waerdje kaoj sjóttel gemaaktj. Daobie boterhamme, 
mèt - as ze ’t haje - vleis van ’t verke: sjónk of wórst. Kieës 
waerdje klam gebroektj. Zelf kieës make waerdje bienao 
neet gedaon. Óm kieës te make höbs se väöl mèlk nuuedig 
en de meiste minse haje daoväör te weinig mèlk. Mèlk ging 
nao de fuus; die maakdje dao bótter en bóttermèlk van. Bie 
de boterhamme drónke ze weer koffie. 
Saoves bakdje men ouch pannekeuk of aote ze pap. Bo-
termèlkse pap mèt gort of bloom mèt get kruutje d’r in. De 
pap waerdje ouch waal later gegaete väör ze nao bèd ginge.

Recept van echte aojerwètse pannekeuk
5 dl mèlk
20 g ges
500 g bloom
1 ei
2 laepels sókker
bietje zaot
spekvèt of anger vèt
Maak de mèlk lauwwerm. Doot ein bietje van de mèlk bie 
de ges en reur det glaad. Doot de bloom in eine kómp en 
maak dao ein kuulke in. Geet de ges in det kuulke, en doot 
’t ei en de sókker d’r bie. Strui ’t zaot langs de boetekantj 
van de bloom. Doot ein deil van de mèlk d’r bie en reur ’t 
glaad. Reur vanoet ’t midde nao de kantj. Doot de rest van 
de mèlk d’r bie en reur ’t beslaag gans glaad. Zèt ’t beslaag 
op ein werm plaats óm te rieze. ’t Mót eine kieër zoeëväöl 
waere.
Maak den get vèt in de pan werm en geet eine lepel beslaag 
in de pan. Bak de kook langzaam broen en drei de kook 
óm. Bak den de twieëdje kantj.
Smeer d’r kruutje op bie ’t aete.

Netty Engels
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Wils se ’t controlere, kniep dan mer ins in ’n blaad, sjnoef 
’t op en de wèts genoeg. In de keuke ies ’t daorum good te 
gebruke es vervenger van knoflook, meh ’n waarsjuwing 
ies hie op zien plaats, umdat ’t plentsje bès zeldzaam ies, 
óndanks plaatselik massaal veurkómme, weurt ’t wèttelik 
besjermp, ’t maog dus neet geplök of oetgegrave were! 
Höbs se toch zin um ’t kroed te gebruke dan kènt me al-
lewiel plentsjes kriege bie ’n tuinbedrief of via internet. 
Daslook ies, ’t bèste rauw te gebruke in lookboter, pesto, 
sjla, sop en es garnering op pizza en boterham. Euverdrief 
dao neet mèt, andersj kèns se las kriege van biewèrkinge. 
Èvvel, umdat ’t nogal sjterk van sjmaak ies, zal dat neet 
gauw gebeure. ’t Kroed weurt toegepas bie ’n zuverings-
kuur in ’t veurjaor en ’t ies good veur de sjpijsvertering. 

Van april tot juni vingk de bleuj plaats mèt losse sjerme 
die besjtoon oet wiete sjtervörmige blome. En dan zuus se 
metein ’t versjil mèt ’t meizäödsje.

’t Meizäödsje, Nederlands lelietje-van-dalen (Convallaria Ma-
jalis), ies ’ne maond later aan de beurt, de bleuj vèlt in mei. De 
weitesjappelike naam beteikent: lelie die in mei in ’t dal bleujt. 
Vanoet ’n opgerold blaad, wat oetzuut es ’ne sjtaonde, greune 
potload, vouwt ’t ziech op e gegeve moment oet in twiè groate 
sjpietse blaar. Miededrin greujt ’ne dunne sjtengel woa-aan in 
mei gruupkes wiete klokvörmige bleumkes hange. Daorum 

weurt ’t ouch waal 
meiklökske ge-
neump. De bleum-
kes ruke zalig en 
waal zoa sjterk dat 
dao vreuger reuk-
water van woort 
geproduceerd. 
Meh pas op, ’t ies 
neet alles goud wat 
blink, ’t plentsje ies 
vergieftig en veural 
zien roaj besse zint 
gemein! Onder de 
grónd löp ’ne wor-
telsjliert woadoor ’t ziech plaatselik forsj kènt oetbreie.

Meizäödsje of meiklökske (in ’t Duutsj Maiglöckchen) zint 
de meis veurkómmende volksname in Limburg, èvvel mèt 
volksname moet me veurziechtig zin, want die kènne nog 
al ins vanein versjille. De name zint door ’t volk aan ’n 
plant gegeve, terwiel gelèt woort op ’n opvallende eigesjap, 
’t uterlik, de sjtaonplaats, de bleujwies of -periode of ’n 
bepaalde toepassing. In Mestreech en Meersje höbbe ze ’t 
euver ’n madeliefje es ze meizäödsje zègke. En madeliefje 
heisj in ander dialekte wir weieble(u)mke, meibl(e)umke of 
meizeunt(s)je. Zäödje of zeutje beteikent ‘leef ’. Um ver-
giesinge te veurkómme, hanteert me ummer de weitesjap-
pelike name.
’n Leuke traditie rónd ’t meizäödsje ies ’t fête du muguet 
op 1 mei, veural gevierd in Frankriek, Zjwitserland, op ’t 
Belsj en in Mestreech. Muguet-de-mai ies de Franse naam 
veur diet bleumke en geldt es symbool van gelök. Traditi-
oneel geve familie en vrung ziech dan e bösselke muguets 
en wunsje ziech e good jaor. De boekètsjes were in de win-
kel en op de mert aangeboje meh ouch, zelf geplök, door 
kinger op sjtraot verkoch. 

Els Diederen

Vacature assistent-webmaster
Oos website (www.veldeke.net) is - es alles good geit - in januari 2016 gans vernuudj. ’t Bestuur vónj ’t winselik de site ’n 
facelift te gaeve en get botox in te spuite. D’r zulle allich nog get rumpels te zeen zeen en vergaete vlekke opvalle; bedoeling 
is det oos gezich nao dees operatie weer jaore mèt kan. De huidige redacteur Har Sniekers vreugtj den ouch gaer assistentie 
óm alles strak bie te haoje. Hae dinktj det d’r allich emes mèt ervaring is en bès zin haet hum daobie te helpe. Allein wètj  
hae ziene naam nog neet. Daoróm de oproop bie interesse diene naam door te gaeve aan: redactie@veldeke.net.
Reiskoste- en ’n klein ónkostevergeujing plus prettige samewirking en van tied toet tied e dankbaar knipuigske van de 
laezers en bestuur moogs se verwachte. Waat lètj dich..?
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De os en de aezel
Wie keizer Augustus alle luuj in zien ónmaetelik riek wól 
registrere moos jederein daoveur nao de sjtad wo hae ge-
baore woor óm zich aan te gaeve. Joazef vertrog same mit 
Maria vanoet Nazareth nao Bethlehem. Maria hoofde neet 
te loupe, zie woor in ómsjtenj en koos de reis zittend op de 
aezel make. Joazef leep veur de aezel op of d´r naeve. Ouch 
ziene os haw Joazef mitgenómme óm dem óngerwaeges 
te kónne verkoupe. Jederein dae zich leet registrere moos 
daoveur ein saort belasting betale es teike van óngerwer-
ping aan ´t Romeinse gezag. Joazef haw dae os dus waal 
degelik neuëdig óm es erme kloat die financiële verplich-
tinge nao te kómme. Van ´t geldj det hae zou kriege koos 
hae den ouch nog get euverhawte veur te laeve. Wie weer 
weite kooste zie nörges óngerdaak kriege, ginge de sjtad oet 
en vónje ein plaetske veur zich en veur de dere. Dao wurt 
den oeteindelik Jezuke gebaore. De ènsigste die det höbbe 

mitgemaak wore de os 
en de aezel want Joa-
zef woor wie gezag sjus 

efkes nao boete. Maria 
en Joazef wore zoa erm det 
de ènsigste wermte van de 

aom van de os en de aezel 
koom. In legendes wurt 

vertèld det zie ’t kiendje 
werm höbbe gehaw-
te. Es dank daoveur 
haet men èngele oet 

de hemel gesjik óm ze 
te vore. Jacobus de Voragine vertèlt zelfs det zie zoaväöl 
ieërbied veur Jezus hawwe det zie neet durfde te aete van ’t 
hui wo Jezuke op gelaege haw, ofsjoan ’t in hunne voorbak 
loog. Hun plaats zoa kort bie ’t kribke höbbe ze noats mieë 
aafgegaeve. 
Ein versie is det de os en de aezel ’t symbool zeen van ’t 
Awwe en ’t Nuje Testament die door de gebaorte van de 
Messias mit ein verbónje wórte.
De profeet Jesaja is van groat belang gewaes went ´t euver 
de os en de aezel geit. Hae sjpruk euver de blèndjheid van 
’t volk van Israël. ”Een os kent zijn meester, een ezel de krib 
van zijn heer, maar Israël kent zoiets niet, mijn volk begrijpt 
het niet eens” (Jesaja 1, 3). 
De evangeliste zjwiege went ´t euver de os en de aezel geit. 

Toch zeen zie neet weg te dènke went weer eine kersgroep 
bekieke. 
De os woor volgens de wèt van Mozes ein rein deer. De 
os sjtuit veur de Judde die in ´t pasgebaore kiendje hunne 
meister zeen. 

De ónreine aezel symboliseert de heidene die zich van Jezus 
aafkieëre. Mer de aezel sjtuit ouch veur wiesheid. Eine aezel 
sjteuët zich noajt veur de twieëde kieër aan eine sjtein. Hae 
óngergeit zónger mankatie de wil van ziene meister.
Os en aezel sjtaon dus veur de luuj van de ganse weld. Zie 
höbbe ein ieëreplaats bedach gekrege. 

Ein óndèkking vónj ich det de os en de aezel in ’t He-
breeuws ”Sjoor we moor” is. Meervoud ”Sjoriem we chamo-
riem” (schorrie morrie). Jezus is gebaore tösje schorriemorrie 
en zou ouch sjterve tösje schorriemorrie aan ’t kruuts. Tösje 
twieë maordenieërs. 
In Ruslandj kènne ze geine aezel, dao höbbe ze ein wit 
paerdje!

De herdershóndj
Loyaal, waakzaam en troew aan ziene 
meister. Gids en bewaker, de besjermer 

van de kudde. Door hun troew wór-
te zie dökker es offerdeer gebroek en 

same mit hunne baas begrave. Eine hóndj 
sjtuit ouch veur ónveurwaardelik gelouf, 
mannelikheid, zón, wèndj en vuur, en ge-
heuërzaamheid aan de wèt. De mansluuj 
van de kloasterorde, de Dominicane, let-

terlik ’honden van de Heer’, gaeve det allemaol nog èns 
dudelik aan.

De sjäöpkes
’t Sjaop is ein symbool van offerbereidheid en liefdadigheid. 
’t Sjtuit veur rös en wermte. 
De kleinste sjäöpkes en de 
lemkes sjtaon veur de ón-
neuëzele ónsjöldj die de du-
vel en alle kwaod euverwunt. ’t Is 
ein van de awdste hoesdere van de 
miensj. Dao mót ummer veur gezörg 
waere door eine sjieëper. 

De symboliek van de dere in de kerssjtal



18 Veldeke Nuutsbreef  |  nummer 20  |  december 2015

Daodoor is ’t sjäöpke ouch ’t symbool van argeloosheid en 
hulpeloosheid taegeneuver jederein waat ’m kwaod wilt. 
De sjäöpkes in de sjtal sjtaon veur alle christene, ’t sumpele 
volk det eine leider neuëdig haet. ”Het heir van de meester, 
de goede herder. Mensen hebben net als schapen de neiging 
een leider te volgen, een heel enkele keer in de juiste richting” 
(Alexander Chase). 
Zelfs ’t zjwarte sjaop, normaal symbool van de reddeloos 
verlaore sjuinsmarcheerder, moog de sjtal bènne en is wel-
kom. ”De wol van een zwart schaap is net zo warm” (Ernest 
Lehman).

De kamieël
Sjtuit in de symboliek es toppunt veur kalmte, maotigheid 
en neuchterheid, hae kènt de ganse woestijn door loupe 
zónger get te gebroeke. 
Mer ouch veur eigezinnigheid en greuëtsjigheid, ’t is ein 

arrogant deer. 
Det pas natuur-
lik good bie die 
keuninge. Mer veural 
geheuërzaamheid. Ein 
deer det zónger mankatie 
op de kneen geit veur ziene 
meister en zoa zónger knotere 
ziene las en zelfs de meister zelf 
dreug. 
”Doen komen zullen zij al uw 
broeders uit de heidenvolken...op 
muildieren en kamelen” (Jesaja 66, 20).

Annie Schreuders-Derks
Beelden: Frans Peeters

LiLiLi-daag

Guus Urlings sjreef in zien verslaag vuuer DDL/LD 
sangerendaags ‘Hoogfeest van het Limburgs’. En hae 
kan ’t weite, want eder jaor is hae vaste bezeuker óm 
te kieke, loestere, genete en ouch óm d’r uuever te 
sjrieve; dit jaor op 8 november in de ECI in Remunj.

Guus haet geliek: ’t waas ein fieës. Names de stich-
ting spriktj Paul Weelen in zien uuepeningswoeërd 
toet de väöl aanwezige al: ’Door de geslaagdje crowd-
funding is ’t vandaag EUGE daag. Geneetj d’r van’. 
Wiejer hèltj hae zich (wieselik?) op de vlakdje. Det 
duit Colla Bemelmans in zien kritisch uuepeningsge-
dich neet. Mer det is Colla eige: ’t mót e bietje kratse, 
vintj hae meist.

’t Is drökker en gemoedeliker dit jaor. Doe preufs ’n 
zekere verbónjeheid tösse de bezeukers en optraejendje. 
Doe veuls det ’t ech ederein ZIENE daag is. Kumtj det 
door die crowdfunding of mein ich det mer. “Zunj”, 
zaet Sjaak “es dit zooj verdwiene. Wae zitte hie in ’t 
walhalla van de Limburgse taal”. Dao bèn ich ’t gans 
mèt ins.

Gevraogdj nao Paul Weelen zien planne vuuer kóm-
mendj jaor: “Of ’t wieër jeet? ’t Hingt in wie zek, zage 
vier dan. Vier junt vuurleufieg mar ins d’rvan oes dat 
doa nieks mieë kunt. Mar zaan noeëts noeëts”.

Har Sniekers
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En noe zuug: veer höbbe dao ei sjiekerdesjiek waord veur, 
naeve kids: kroekesjtöp ofwaal – nae det kan neet: kruik-
kurken. Mót det kroekesjtöp verklaord waere? Of juus 
neet, den dan waert dao-euver gekald – altied good. 

Kan Veldeke geine wedsjtried oetsjrieve veur van die prach-
tige wäörd? Veldgewas duit mit. Propageert. Waal neet te 
gezóch die wäörd, wie – waat ich hiej in Mesjtreech zoog: 
mondvermaakjes; bietje vazel. En denäöke veur ’t toetje haet 
nag eine biejsjmaak. 

 Wim Kuipers 

Op 12 september jl. vond in het Belgische Leuven en Sint-Joris-Weert 
een herdenkingsviering plaats ter ere van prof. Pieter Willems, Maas-
trichtenaar van geboorte, later hoogleraar aan de Leuvense universiteit 
en eerste Nederbelg. 
Zaterdag 12 december werd ook in Willems’ geboortestad Maastricht 
stilgestaan bij het feit dat Willems 175 jaar geleden geboren werd.
Willems is een van de eersten die onderzoek deed naar Limburg-
se dialecten. Tot op heden was alleen de naar Willems genoemde 
straat (de ‘PPW’ voor Maastrichtenaren) aan de oostzijde van de Maas 
een duidelijke herinnering aan Willems’ betekenis voor de Maastrichtse/
Limburgse dialectstudie. Op zaterdag 12 december 2015 is daar ver-
andering in gekomen: aan het geboortehuis van Willems aan de 
St. Pieterstraat werd een in stijl ontworpen gedenkplaquette ont-
huld. Tevens presenteerde de Maastrichtse taalkundige Flor Aarts zijn 
boekje: Professor Pieter Willems, een Maastrichtse Belg.
Veldeke Krink Mestreech is initiatiefnemer van en financierde de 
gedenkplaquette. Door de plaatsing van de plaquette wil Veldeke 
Krink Mestreech een nieuwe (h)erkenning geven aan de bijdrage van prof. Pieter Willems aan Maastricht. 
Het ontwerp van de plaquette is van de hand van beeldhouwster Désirée Tonnaer.
Op de speciaal ingerichte website pieterwillems.eu is meer informatie te vinden.

Nieuwe (h)erkenning voor de bijdrage van prof. Pieter Willems 

voor de Maastrichtse/Limburgse dialectstudie

Kroekesjtöp mit kerboet

Neugetig jaor Veldeke – Jaor van de Limburgse Dialekte: 
dao sjteit ós hiel get te wachte, zaet me. Ich bön benuujd. 

Benuujd beveurbeeldj nao ’t idee een soort van Michelin 
Gids met restaurants die Limburgse gerechten op hun kaart 
hebben staan; zoe sjting det in de gazet.  Geit det get ople-
vere? Neet zoe hiel lestig, die gerechte zelf, mae kriege die 
nette Limburgse name? Zoervleis is al algemein, zoermoos 
mesjiens, mae kerboet mit kroet? Pannes, neerkes, ziep-
naat? 

Doon – en: d’r is mier meugelik. Ouch biejsjrifte, verdu-
delikinge kónne dök in ’t Limburgs. Ich höb al ins eine 
veurzat gedaon, aafgekeke in Metz; dao zoog ich op ein 
kaart get wie: Für die kleinen Korken. Gein deftig Duutsj 
mein ich, vreugere kal in Metz mesjiens, en dao geit ’t zich 
völlig um. 
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Het moet in de herfst van 1978 of 1979 geweest zijn. Ik zat 
in de oudbouw van het Coriovallum College in de Heerlen-
se Klompstraat. De grote ramen van het lokaal waren hier 
en daar licht beslagen en buiten goot het, net als vandaag. 
Je kon niet echt naar buiten kijken want de regenstroom-
pjes op de ramen vertekenden het beeld. Wazige kleurvlek-
ken waren het enige wat je kon zien en aangezien de bomen 
geen bladeren meer hadden, was het meer een bruin-grijzig 
vlekkenpatroon. Zo nu en dan sloeg de wind de regen te-
gen de ramen. Toen kwam onze docent Nederlands, Max 
de Bruin, binnen. Hij negeerde ons totaal, ging achter de 
lessenaar zitten die op een kleine verhoging stond en keek 
naar buiten. Hij zat niet echt, hij hing meer op zijn stoel 
als een halflege zak aardappelen en leunde op de lessenaar, 
naar buiten starend, alsof wij niet bestonden. Zijn scherp 
getekend hoofd met die markante neus leek erg op die be-
roemde poster van Freud met “what’s on a man’s mind” 
maar dan zonder bril. Zijn krullenkop en kort geknipte 
baard begonnen al wat grijs te worden. Al met al een hoofd 
waar je lang naar kon kijken omdat er zoveel expressie in 
zat. Maar vandaag leek het alsof alle fut eruit was. De klas 
was stil en keek naar hem. Opeens begon hij verzen voor te 
dragen. Monotoon en met moeite uit zijn borst komend, 
alsof elk woord al te veel adem kostte. Alsof het zijn laat-
ste levenskracht vergde, maar toch vloeiend als een geheel, 
droeg hij zijn verzen voor, nog steeds naar buiten starend in 
de regen, ons totaal negerend. 

’t Is triestig dat het regent in den herfst,
dat het moe regent in den herfst, daar buiten.
- En wat de bloemen wégen in den herfst;
- en de óude regen lekend langs de ruiten…

Zwaai-stil staan graauwe boomen in het grijs,
de goede sidder-boomen, ritsel-weenend;

- en ’t is de wind, en ’t is een lamme wijs
van kreun-gezang in snakke tonen stenend…

- Nu moest me komen de oude drentel-tred;
nu moest me ’t oude vreê-beeldje gaan komen,
mijn grijs goed troost-moedertje om ’t diepe bed
waar zich de warme koorts een lícht dierf droomen,
en ’t wegend wee in leede tranen berst…

… ’t Is triestig dat mijn droefheid tháns moest komen,
en loomen in ’t atone van de boomen;
- ’t is triestig dat het regent in den herfst…

De klas luisterde gefascineerd en doodstil. Niemand waag-
de het te kuchen. Ze gaf zich over aan die donkere lan-
ge klinkers en het trage ritme. Ik dacht dat hij het op de 
plaats zelf zat te dichten, zo één was hij met de verzen. 
Maar toen hij klaar was, keek hij nog even roerloos naar 
buiten, zuchtte diep en draaide zich plots om naar de klas, 
zeggend: Karel van den Woestijne, Koorts-deun, in je boek 
pagina 175. Dat werkte als een koude windstoot na een 
avond in het café, zo ontnuchterend. Niks zelf bedacht, 
gewoon gereciteerde literatuurgeschiedenis, en nu back to 
basics, les geven.

Desondanks is dit een moment waaraan ik vaak gedacht 
heb. Het liet me zien wat een goede voordracht kan bewer-
ken en wat poëzie kan zijn: een levenshouding, een levens-
vervulling. 
Vandaag bereikte me het bericht dat Max de Bruin gestor-
ven is en het weer is als de dag van toen, urenlange hoos-
buien en storm. “Gries, kaajd en sjoeverechtig”, zou mijn 
moeder gezegd hebben. Een weer om binnen te blijven en 
gedichten te lezen. Samen met de leraar Duits van wie ik 
enkel de achternaam Ubachs nog weet, gaf Max de Bruin 

In memoriam Max de Bruin

Op 27 november 2015 is Max de Bruin uueverleje. Max haet väöl vuuer Veldeke Limburg 
beteikendj. Van 1962 - 1976 waas hae bestuurslid en van 1969 - 1976 ouch hoofredacteur van 
’t tiedsjrift van Veldeke. In 1982 waas hae redactielid van de Veldekereeks.
Es echte tonieëlmins sjreef, vertaaldje, regisseerdje en spuueldje hae tonieëlwerke in ’t Lim-
burgs - meist Gelaens. Hae waas dèk te huuere bie de ROZ en L1. Bie ’t 85-jaorig bestaon 
van Veldeke Limburg in 2011 trooj hae nog op vuuer diverse kringe mèt ziene monoloog 
Pommeren.
Wae verleze mèt hum ’ne gedreve vuuervechter van oos taal en zulle hum mèt ieëre gedinke.



21Veldeke Nuutsbreef  |  nummer 20  |  december 2015

me de liefde voor taal en literatuur mee. Ik vrees dat Karel 
van de Woestijne in Nederland niet meer gelezen wordt, 
want het Vlaams en Duits zijn vreemde talen voor de mees-
ten geworden. Maar door dat ene moment op een school 
die ook al niet meer bestaat, lees ik zo nu en dan in een 
melancholieke bui in mijn oude schoolboek dit gedicht. 
En was een andere dichtersgrootheid niet tevreden met de 
gedachte dat hij een of twee lezers had?

Op school verschilden Max de Bruin en ik vaker van me-
ning als we het over literatuur hadden. Met Nescio had hij 
niets, maar die proza was uit mijn hart gegrepen en toen 
ik dat toelichtte, accepteerde hij dat zonder meer. Hij was 
geen tiran zoals een andere beroemde leraar Nederlands 
op onze school die wilde dat je alle jaartallen van Guido 
Gezelle’s carrière als priester uit je hoofd leerde. Hij waar-
deerde het als je een eigen mening had. Omdat Ubachs 
de Duitse literatuurgeschiedenis vanaf het oudgermaanse 
Hildebrandslied behandelde op een manier waar nu me-
nig universitaire bacheloropleiding Duits in Nederland 
niet aan kan tippen, koos ik voor een studie Duitse taal en 
letterkunde en vertrok naar Nijmegen. Pas toen ontdekte 
ik dat Max de Bruin ook een fervent voorvechter van het 
Limburgs was. Hij zat in de redactie van het tijdschrift Vel-
deke en was een der samenstellers van “Mosalect”, de beste 
bloemlezing van de Limburgstalige literatuur die er is. Daar 
hebben we het op school nooit over gehad en dus sprak hij 
me iedere keer in het Nederlands aan als we elkaar later 
weer eens tegenkwamen, terwijl hij met mijn zus die naast 
me stond, gewoon Geleens praatte. Meestal was dat bij een 
toneelvoorstelling en ik herinner me een fenomenale “King 
Lear” in het Limburgs. Ook toen speelde hij niet, hij wás 

King Lear. Hij bewees dat 
het Limburgs de even-
knie van het Nederlands 
kan zijn. De liefde voor 
Shakespeare deelden we, 
maar boven alles stonden 
voor hem de Russische 
romanciers, Dostojevski 
voorop. “Daar kun je al-
les uithalen, wat je voor 
het leven nodig hebt”, 
was de opmerking waar-
mee hij onze laatste korte 
ontmoeting afsloot. Dat 
is zeker 25 jaar geleden. 
We verloren elkaar uit het 
oog toen ik ging werken 
in Berlijn. Ik weet niet 
of hij meegekregen heeft 
dat ik met anderen “Mo-
saiek”, de opvolger van “Mosalect”, samenstelde. Zo ja, 
dan zal het hem plezier gedaan hebben. “En doe mij in de 
oogst geloven waarvoor ik dien”, schreef die andere uit de 
mode geraakte dichterkoning Adriaan Roland Holst. Max 
de Bruin heeft gezaaid en dat zaad is ontkiemd. We ver-
liezen met hem een van de grootste ambassadeurs van het 
Limburgs, van literatuur in het algemeen en theater in het 
bijzonder. “Adiè!”

Dr. Hub Nijssen, Radboud Universiteit, Nijmegen, 
30 november 2015

Veldgewas

Die naam staat twee keer in deze Nuutsbreef. Wat was dat ook al weer? Een werkgroep voor 
poëzie in het Limburgs. Belangrijkste activiteit: het versturen van gedichten via de mail. Er zijn 
er vanaf het begin, januari 2011, al bijna 700 verstuurd. Een dikke bundel dus en een lustrum. 
Daarom verschijnt er volgend jaar, ’t Jaor van de Limburgse Dialekte, een bloemlezing uit vijf 
jaar Veldgewas. 

Nieuwsgierig? Een eenvoudig mailtje naar veldgewas@home.nl en u krijgt alle nieuwe gedichten in uw mailbox. Geheel 
gratis. Plus af en toe een zeer zeer kort verhaaltje. Ook Ww’tjes oftewel interessante Limburgse woorden. Verder taalkundige 
en andere mijmeringen, mededelingen zelfs. Meldt u aan bij veldgewas@home.nl, dan kan Veldgewas groeien en bloeien 
– alvast bedankt. 
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Platbook 15: (Aaf)liere

Op 16 december verscheen Platbook 15. Onder redactie 
van schrijfster Elle Eggels werden in het 15de deel van de 
reeks bloemlezingen uit het Limburgs 37 literaire werken 
van net zoveel Limburgse auteurs gepresenteerd in café De 
Tramhalte in Roermond.

Voor elke uitgave van Platbook wordt een andere redacteur 
gezocht dat illustere namen als gouverneur Theo Bovens, 
voormalig Europarlementariër Ria Oomen en nu dus de 
bekende schrijfster Elle Eggels opleverde. 
’Het was helemaal niet gemakkelijk,’ bekent Elle Eggels. 
‘Ik schrijf en lees normaliter in het Nederlands. Maar ik 
ben niet voor niets opgegroeid in Swalmen en spreek graag 
Limburgs. Ik heb me in het hele selectieproces eigenlijk 
alleen maar verwonderd.’

En verder uit haar voorwoord:
‘Waat ich ouch weer mós lere waas det veur hie in Limburg 
waal verdoms väöl talent höbbe zitte. Ich höb de sjoon-
ste sjtökses binnegekrege en moge laeze. Veur höbbe hie 
toch zoväöl luuj zitte die geweldige, prachtige dinger kinne 
make. Dit jaor waas in Asselt ’n toneelsjtök opgeveurd dat 
zo geweldig waas det ich d’r bienao van mós janke. ’t Waas 
gesjreve door eine van Zjwame, dao bön ich den ouch weer 
greutsj op. Van dae jong höbbe veur den ouch ein leedje 
opgenaome in dit Platbook. Limburg sjtik van ’t talent en 
heel soms dringt det toet de werreld door. Kiek mer ins nao 
de film Gluckauf. Die kreeg toch mer sjoon eine Hollandse 
Oscar.’

Elke uitgave van Platbook is gewijd aan een speciaal thema. 
Dat was dit keer (Aaf )liere. Een thema dat door dichter 
Phil Schaeken uit Sittard werd aangedragen en unaniem 
door de commissie werd ondersteund.

Het aantal inzendingen voor Platbook is nog telkens stij-
gend en er duiken ook iedere keer weer namen op van 
mensen die nog nooit eerder hebben ingezonden. De hele 
provincie staat er met een bijdrage in het Limburgs in: Sit-
tard, Kerkrade, Venlo, Gennep, Maastricht, Roermond, 
Venlo, Montfort, Herten, Beek, Swalmen, Valkenburg, 

Geleen, Beegden, Weert en ook het plaatsje Eckelrade is 
dit keer voor het eerst in de bundel opgenomen.

De reeks is voor een speciale prijs op de markt gebracht, 
zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen aanschaffen. 
Ieder deel kost € 9,90 en ook deze nieuwste uitgave houdt 
die prijs aan.

Het boek is in de betere Limburgse boekhandels te koop en 
ook via www.ticshop.nl en de webshop van het Huis voor 
de Kunsten.
De reeks Platbook is een initiatief van Wim Kuipers en 
wordt ondersteund door het Huis van de Kunsten, Bureau 
Streektaal, Provincie Limburg, Veldeke Limburg en de 
Stichting LiLiLi.

Titel: Platbook 15
Ondertitel: (Aaf )liere
Redactie: Elle Eggels
ISBN: 978-94-91561-66-5
Prijs: € 9,90

Nuuj oppe bokeplank
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Ierlik waor gelaoge

Op 25 oktober werd Ierlik waor gelaoge van Helma Cre-
mers uit Venlo gepresenteerd. Het boek bevat een bunde-
ling dialectverhalen van haar leukste jeugdherinneringen 
vanaf 1953 tot 1961.

Eerder publiceerde Hel-
ma Cremers in 2004 
met ’n hempelke zalt. 
Daarin staan haar her-
inneringen aan het Ven-
lo uit haar tienertijd. 
Helma Cremers werkte 
toen nog als redacteur 
bij de AenC media. Te-
genwoordig is ze gepen-
sioneerd en rijdt met 
haar man Twan vaak in 
de camper door Europa.

Titel: Ierlik waor gelaoge
Auteur: Helma Cremers
ISBN: 978-94-91561-60-3
Prijs: € 14,90

Het boek is te koop via www.ticshop.nl en bij boekhandel 
Koops in Venlo.

Ing mangel zonnesjtroale 

De gedichtenbundel 
werd samengesteld 
ter gelegenheid van 
het 50-jarig huwelijk 
van het echtpaar 
Tummers, maar 
aangezien de vraag 
naar Kerkraadse lite-
ratuur niet te stillen 
lijkt, bracht Annie 
Tummers-Huppertz 
het boek met zo’n 
zeventig gedichten 
over de levensloop 
waarbij de zonnige 
kant van de dingen 
vooral niet vergeten 
wordt, in eigen 
beheer uit.

Titel: Ing mangel zonnesjtroale
Auteur: Annie Tummers-Huppertz
ISBN: 978-94-91561-59-7
Prijs: € 12,50

Sjmerig sjpaor en anger werk 

Nao Veur uch van mich oet 2012 is dit ziene tweede bundel mit gedichskes en verhäölkes in ’t Zittesj.
Oet het veurwoord van Jean Knoors: 
“De krach van de gedichte en prozasjtökskes van John is, det ze ‘oet ’t laeve gegrepe’ zeen, óm 
’t èns mit ’n cliché te zègke. Gein hoagdravende bespegelinge, mer wat de dagelikse dènger en 
veurvalle mit emes doon. Dènger en gebäörtenisse, wo jederein taenge-aan löp en mit te doon 
haet of se noe op vekantie bès, toes in de mosem of bie dien kènjer of kleinkènjer. John wèt op 
hieël geveulige meneer te kieke nao en in te sjpele op de dènger die óm h’m haer gebäöre en de 
laezers dudelik te make wat det mit häöm deit en wie d’r dao mit ómgeit”.
In deze bundel van 74 pagina’s sjtaon zo’n 40 gedichskes en ruum 10 korte verhaole.

Titel: Sjmerig sjpaor en anger werk
Auteur: John Hertogh
Pries: € 7,50

Te bestèlle via bookhanjel Krings in Zitterd of auteur: johnhertogh@gmail.com

Nuuj oppe bokeplank
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Theo Fransen is 82, Sander Mattheijssen 34, haos 50 jaor 
verschil. Theo is socioloog en de bekindste carnavaloog 
van Nederland. Sander haet in ’t  Venlose (Blierikse) veural 
naam gemak as aktieve vierder, leedjesschriever en oprich-
ter van de vastelaovesclub De 3-kes. Oet eur samewerking 
is ’n lievig en riek geïllustreerd book óntstaon (256 blz.), 
prachtig opgemak en oetgegaeve door Wielaard Media 
Venlo-Belfeld. 

’t Book behandelt neet allein de vastelaovend met al zien 
biezóndere aspecte in de twieë Limburge oetveurig, ouk de 
viering in de res van Nederlandj en Vlaondere krieg royaal 
d’n aandach. 
Vastelaovend is hiel lang, mier as 4600 jaor, geleje ónt-
staon in Mesopotamië, dao hit ’t noow Irak. In de loup 
van de ieuwe is det fieës heejeropper gekómme, euver 
Egypte, Griekeland en Roeëme; ’t haet zich versprejd 
euver Italië, Frankriek en Pruses und so weiter.

In de ierste veer houfstökke kómme allerhande interessante 
dinger van ’t fieës: zien óntstaon en zien geschiedenis aan de 
orde. Wie vierde de minse vastelaovend in ’t middelieuws 
Europa? En waat vónd de kerk daovan? In de 19e ieuw 
waas de Fasnacht al volop present in ’t Rienland. Van dao 
oet vónd hae ziene waeg nao de Nederlande. 
Wie ’n aolievlek sprejde de vastelaovend, de carnaval, zich 
oet. De vastelaoves-traditie ging mei met de emigrante, mei 
nao de Caraïben, nao Noord- en Zuud-Amerika. En iddere 
groep vierde ’t, as ’t efkes kós op zien eige meneer, leefs wie 
vruger thoes. 

In houfstök 5 kump de vastelaovesviering veur ós Limbur-
gers weer ’n ind doeëner beej hoes: wie vierde en viert me 
’t heej in ós eigen umgaeving, det wónderlik fieës, det zich 
aafspeult tösse Sintermerte en Aswoensdaag, met in sómmi-
ge plaatse ’nen oeëtlouper nao halfvaste? Dolle daag zien ’t 
veur jónk en ald, met eige tradities en autoriteite, met echte 
en naomaakprinse, narre en börgemeisters. Vastelaovend in 
Limburg, ’t is ’n houfstök apaart. Netuurlik geit ’t euver 
Mestreech, netuurlik euver Heerle, Kirchrao, Remund, 
Zitterd-Gelaen, Wiert en Venlo maar ouk de vereiniginge 

oet kleinere plaatse 
hebbe aandach ge-
krege. ’t Zoel mich 
verwóndere as dien 
vastelaovesclub d’r 
neet beej zoel staon 
en de mien waal. 
(Op pagina 109 
vind ik die van 
mich: De Poerker 
oet Houbblierik). 
Ouk Noord-Brao-
bant en de res van 
Nederland waere 
beleech. En ne-
tuurlik Vlaondere 
wao me toch ouk 
minnige carnavalsvereiniging telt. Dink maar ins aan Me-
zeik, Gink en Hasselt, in Bels-Limburg. Prachtig daen bón-
te film.
Met ’n houfstök euver de toekóms van de vastelaovend 
sluut ’t book aaf.  Wao gaon we haer? Vuuel zal d’r verande-
re, det kint neet anders, maar ouk in dit geval zal ’t blood 
waal kroepe wao ’t neet kint gaon.

’n Prachtig gemak, riek geïllustreerd en vlot geschreve book 
euver ’n laevend stök volkskultuur. ’t Laeze absoluut waerd, 
vas en zeker veur idderein dae ’t stökske volkskultuur det 
vastelaovend hit, leef haet.

 Lé Giesen (ouk nog ald-vors van de Poerker)

Titel: Hét Carnavalsboek Van lentefeest tot festival
Auteurs:Theo Fransen en Sander Mattheijssen
Uitg.: Wielaard Media Venlo-Belfeld 
ISBN: 978-90-9028531-3
Prijs: € 29,95 (inclusief verzendkosten)

Te bestellen via http://hetcarnavalsboek.nl/ 
of Bookhandel Koops in Venlo.

Hét Carnavalsboek Van lentefeest tot festival
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Chateau Agimont

Een jonge ondernemer uit de Randstad neemt een ambiti-
euze klus aan in het zuiden van Limburg, de restauratie van 
Château Neercanne. Nog voor hij goed en wel begonnen is 
komt zijn vriendin om bij een bizar verkeersongeval in de 
Maas net naast de Aw Brögk waarbij opzet onmiskenbaar 
lijkt. Dan volgen al snel onbegrijpelijke gebeurtenissen el-
kaar op. Deze gebeurtenissen hebben een ding gemeen, ze 
zijn schijnbaar allen op hem gericht met het doel hem uit 
te schakelen.

Verward probeert hij de draad van zijn leven op te pak-
ken. De dreiging die hij voelt weerhoudt hem er niet van 
zijn zoektocht naar zijn biologische ouders voort te zetten. 
Als zijn verleden en het Limburgse heden elkaar raken lijkt 
hem een gewisse dood beschoren.

Het boek is in het Nederlands geschreven, maar hier en 
daar verrijkt met het Limburgs dialect, voornamelijk het 
Maastrichts.

Titel: Chateau Agimont
Auteur: Wim Overeem
Pagina’s: 300
Uitvoering: paperback
ISBN: 978-94-022-1876-3
Prijs: € 20,95

Te bestellen via de boekhandel of webshop van de uitgever: 
www.boekscout.nl of auteur: www.wimovereem.com.

Lache van Kaft tot Kaft

Dit vierde boek van de 72-jarige Frans Adriaens uit Weert werd 
in november gepresenteerd. Zijn vorige boek FF Lekker Aojhore 
mét S. Limerick verscheen in 2012 en was in zes weken uitver-
kocht. 
De opbrengst van de boeken van Frans gaan altijd naar een 
goed doel in de Weerter samenleving. Bij zijn eerste twee boek-
jes waren dat de Weerter missionarissen en pater Kuppens en 
in 2012 was het Toon Hermans Huis in Weert aan de beurt. 
De opbrengst van Lache van Kaft tot Kaft gaat dit keer naar het 
Hospice in Weert. 

Lache van Kaft tot Kaft is weer een boek in het Weerter dialect 
vol humor zoals men dat van Frans gewend is, met een knipoog 
naar het leven. 
Het boek telt 180 pagina’s met ‘knipuigskes’, slimericks, korte 
verhalen en spreuken als tegeltjeswijsheid. 
Jack Moonen zorgde voor bijbehorende tekeningen. Ook is 
er een cd in opgenomen, waarop Frans een aantal van zijn 
‘knipuigskes’ en verhalen voordraagt. 

Te verkrijgen à € 15,00 bij de boekhandels in Weert, Neder-
weert en Stramproy of via een mailtje naar de schrijver zelf: 
boekjefransadriaens@gmail.com.
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Stamtaofel Wieërt

Zaoterdig 7 juni, smiddes twieë oor. Brasserie Antje van de 
Statie. Ve staon op ’t pûnt van beginne métte aafrónding 
vanne ieërste fase van Stamtaofel Wieërt, oeës samewêr-
kingsproject mét Stichting De Aldenborgh en Evenemen-
tenstichting Kei Sjiek. Weer e hoeëgtepûnt.
Inéns huuërtj ’t verzameldje gezelschap ’n bel, e vertroedj 
geluid, mer wul van lang ti-jje haer. Al gaw woeërtj du-
delik. Trûmpendjes en mét vör ziêne laeftiêd kloke pas 
kwoeëm ‘Tieske d’n Umbelder’, ouchwul ’t ‘Umbelderke’ 
geneumdj, vanne statie aaf. Wi-jte al ’t vôlk zoog, wisse 
waat ’m te doon stóng. Mét -vör ziene doon- klaor stum 
kóndigdje hae de prizzentatie van oeës book Stamtafel 
Weert aan.
Daonao deut Frits Weerts uut de deuk wi-j ’t ein en ânger 
gegânge és. Van kop tot stert zeen ve d’r ruum dri-j jaor 
mej doondje.... en ve zeen nóg neet oeëver de stert. Kern 
van ’t project woeëre de stamtaofelmiddige di-j in mennige 
kefee inne stad en oppe boeteni-jje hebbe plaatsgevoonge. 
Dao zeen de verhaole, anekdotes, historische gegaeves en 
foto’s vör d’n daâg gekaome.
Wi-j ’t vêldjwêrk achtere rök woeër, hebbe ’n aantal schriê-
vers eur verhaole op pepeer gezatte; ’t mieërendeîl vanne 
kefeeverhaole hebbe Frits Weerts en Peter Clement vör eur 
raekening genoeëme. Oonger eur enthousiaste leî-jing 
hieët det gerizzeltieërdj in e geweldjig bookwêrk; völ 

verhaole, op ’n înkel uutzoongering nao ammaol twieë-
talig (dialect en Nederlands) en ’n bössel foto’s. Ouch de 
lay-out en opmaak doeër Bert Lempens springtjer uut. 
Mienen inbring zow (naeve ’t schriêve van e paar verhaole) 
bestaon uut ’t vertale van alle tekste en d’r vör te zörge det 
ze inne gooj spelling stónge. Uuteindelik és dao ouch de 
indjredaksie beej gekaome.

En dan ésj zoeëwiêt. Frits reiktj hieël gruuëts ’t ieërste 
exemplaar uut aan ‘Jan van de Croon’. Dae és dao zieër 
verieërdj mej. In zien dânkwoeërd zieëte dan ouch d’r geîne 
spiêt van te hebbe dette -same mét ‘Tieske’- vör dieëzen 
daâg ’t ieëwige verruuëldj hieët mét ’t alledaagse laeve in 
Wieërt.
Nao de prizzentatie zeen ve mét völ trellêl doeëre stad op 
kefee De Tramhalt aan, woeë de vuuërinteîkenaars eur 
book koste kaome aafhale. Ouch dao woeërtj haole klot.

De realisatie hieët völ draod gekosj, mer ’t rizzeltaat luugtjer 
neet um. En waat ouch téltj: ge belaeftjer zoeëvöl plezeer 
aan. Zieëker aan de dialecttekste, want di-j bliêve toch ’t 
mieëst spraekendj en gaeve daodoeër völ laesplezeer.

’t Book és nog te koup beej bookhândel Tinnemans en 
de kefees De Hermeni-j, De Tramhalt en Dennenoord. 
Ge kuntj ouch altiêd efkes belle mét Frits Weerts (06-
22997969).

En waat dae stert aangieët: d’r keumtj nog ’n DVD aan. 
Haojet mét inne gate!

Jan Feijen
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In de Zoe van Doedeljoe

Op 15 november 2015 vond de 
officiële presentatie plaats van In 
de Zoe van Doedeljoe.  

In dit prentenboek neemt schrij-
ver Jean Paulssen je mee naar een 
fantasiedierentuin. In verschillen-
de verhaaltjes maak je kennis met 
de dieren van de Zoe, die allerlei 
vrolijke avonturen beleven. De 
kleurrijke tekeningen van Ger 
Groeneveld brengen de verhalen 
helemaal tot leven.

Elk verhaaltje eindigt met een 
lied, op muziek gezet door Alfo van Dijk. Liedjes om mee 
te zingen en mee te doen. Pierre Logister verzorgde de re-
dactie en de algemene opmaak. 

Op inlegboekjes staan dezelfde verhalen als in het boek, 
maar dan in een Limburgs dialect. Jean benaderde hier-
voor een aantal promotors van hun plaatselijk dialect. Zo 
zijn er zeven verschillende vertalingen:

Kerkraads, Frans Rabuda;
Maastrichts, Hortense Brounts;
Sittards, Patrick Werdens;
Landgraafs, Jean Paulssen;
Roermonds, Hetty Jacobs-Wiermans;
Valkenburgs, Els Diederen;
Venloos, Frans van de Rijdt en Ton in ’t Zandt.

Het boek (inclusief de CD en één dialectvertaling naar 
keuze) kost € 19,90 als het wordt afgehaald. Bij toezen-
ding per post € 24,90. Dat geldt niet voor Landgraaf en 
Kerkrade, daar wordt het boek gratis bezorgd. 

Het boek is te bestellen op: www.doedeljoe.nl. Betalen kan 
bij het afhalen van het boek of worden overgemaakt op
NL75 INGB 0671851225 t.n.v. Y. Paulssen.

Houtems Dialekbeukske

‘Aanvöllinge’ geuf al aan det d’r al ieëder ’n beukske oet-
gegaeve is. ’n Jaor geleje kaom ’t ieëste beukske van Jos 
Cramers oet: Houtemse weurd en oetdrökkinge (128 pag.). 
’n Groat succes. 
 
’t Nuut beukske (76 pag. en gedeiltelik in kluër) kos € 7,50 
en is bie de samestèller Panneshofstraat 7-2 , 6123 AP Hol-
tum, te kriege. Of e-mail: jhcramers@gmail.com. 
Opsjture nao betaling op NL50 RABO 0122 6933 88 
t.n.v. J.H. Cramers kènt ouch, kos waal € 5,00 extra. 
’t Beukske is neet in de winkel te kriege.
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Samewirking levertj get op

De Veldekekrink Ech en de Sjrieverskrink Midde-Limburg 
wete zich in Ech-Zöstere regelmaotig good te vènje. Die 
samewirking duitj ’t good en levertj sjoan resultate op.  
Dit jaor wore dit weer twieë activiteite:

Poëziewanjeling Abdij Lilbosch
De wanjeling op 26 augustus róndj ’t kloaster en de boerde-
rie van Lilbosch woor dao ’n good väörbeeldj van. Ruum 60 
wanjelieërs, verdeildj in twee groepe lepe taege de aovendj 
’n oetgezatj parcours, wobie op vaste plaatse ’n aantal min-
se van de Sjrieverskrink ’n gedich väördroge, al den neet 
in combinatie mit passendje meziek op versjillende instru-
mente. ’n Aantal van de gedichte en verhaole waas door de 
sjrievers speciaal väör de locatie gemaaktj. Dit op väörstèl 
van de Veldekekrink, want neet alle sjrievers wore bekèndj 
mit dit kloaster en zien omgaeving.
De wanjeling leep nao ’t vertrèk ieës door ’ne sjoelkel-
der mit aan ’t ènj bie de Mariakepel ’n passendj gedich 
Sjoele van Ton van Wegberg, ómringdj door meziek op 
vibrafoon. Daonao, aan de laan ’n gedich van en door 
Riky Simons-Julicher: Kerstaanjelelaan. Volgendje halte 
woor bie ’t monument väör de herdènking van de vleeg-
tuugcrashes in d’n oorlog. Wil Vergoossen loos hie ’n 
verhaol väör det waerdje  aafgesloate door Piet Aben op 
de bugel. 

DVD Veldeke Vastelaovendscabbarèt 
voor alle zorgtehuizen / verzorgingshuizen 
in Maastricht

Ook voor de bejaarden in de zorgcentra van Maastricht is 
het belangrijk om de Maastrichtse taal en cultuur levend 
te houden. Vandaar dat vlak na de 11de van de 11de maar 
liefst 25 zorgtehuizen de DVD van ’t Veldeke Vastelaovends-
cabbarèt 2015 van Veldeke Krink Mestreech bezorgd kregen. 
De DVD is te koop via info@veldekemestreech.nl en kost 
€ 11,00. 

Veldeke Vastelaovendscabbarèt 2016 

Voor de zestiende keer op rij presenteert ’t Veldeke Vaste-
laovendscabberèt opnieuw een splinternieuwe voorstelling 
in de Bonbonnière met als titel: Deh daan. Met carnava-
leske humor, milde ironie en rake satire brengen Hortense 
Brounts, Els Ottenheym en Elly Theunissen, samen met 
Phil Dumoulin, Twajn Weijenberg en Will Wintjens een 
avondvullend programma, vanzelfsprekend in ’t Mestreechs. 
Ze worden begeleid door het vaste combo onder leiding van 
Ben Perry.
De data liggen al vast: 15, 16, 17 januari en 
22, 23, 24 januari 2016. 
Veldeke-leden kunnen in de voorverkoop kaarten bemach-
tigen en daarna start de vrije verkoop van de overige kaarten 
via het Theater aan het Vrijthof. 
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Op de bönneplaats van ’t kloaster droog Els Zeegers-Koelen 
in gepasjde stilte twieë gedichte väör: Kloosterling en Laeve-
sledder. Door ’t parkje ging ’t vervolges nao de natuur achter 
de abdij.  Riky Simons mit o.a. ’n gedich äöver de Meis, same 
mit dwarsfluitmeziek, en verderop Annelies Hermans/Lisa 
Naus  mit  ’n ode aan ’t Limburgs landj en ’t gedich Braomele 
plökke; de meziek op de accordeon dae daobie te huuere woor, 
nuuedigdje sommige deilnummers zelfs oet óm zaoch mit te 
zènge. De wanjeling ging toen hieëlemaol achterlangs de boer-
derie van ’t kloaster tót bie de sjuur. 

Mia van Wegberg droog hie zien gedich väör äöver de (Li-
var)verkes  en twieë leje van de meziekgroep Averegs slote 
hiebie aan mit zang.  Vervolges zeen w’r langs de nog boete 
ligkendje verkes geloupe nao de väörkantj van de boerderie, 
wo Rinus Mulders zien verhaol Broeder Agnetus loos. Lou-
pendj langs de moer van ’t kloaster woor nog ’t gedich van 
Piet Aben De Moer sjoan begelèdj door klarinetmeziek. 
’t Begòs toen al duuster te waere, waat ’ne apaarte sfeer goof 
mit al die fakkels en lantaorns.   
Aafgesloate waerdje  in ’t restaurant van Pergamijn  mit ’n 
tas kóffie.  Positieve en tevreje reacties wore d’r volop väör 
de organisatie van dees activiteit door de krink. De väörzit-
ter aanvaardje dees complimente natuurlik gaer, mer sjoof 
ze ouch door aan alle mitwèrkendje, sjrievers en muzikante.

Gedichte bie foto’s
Op 21 oktoaber woor de Sjrieverskrink weer present op ’ne 
aovendj väör de leje van Veldekekrink Ech. Deze kieër mit 
gedichte, die gemaaktj wore bie foto’s. De foto’s waerdje ge-
projecteerdj ónger ’t väördrage van  de sjriever zien of häör 
gedich. D’r woor ’n groate opkómst van leje en de sfeer woor 
good. D’r kós gelache waere, mer d’r wore ouch serieus väör-
drachte. De thema’s wore hieël divers. Waat vèltj d’r bieväör-
beeldj te zègke äöver ’n aoj houte taofel? Die gesjiedenis woor 
beeldjendj besjreve door Annelies Hermans. 

En Els Zeegers haw ’t dees kieër äöver de zeip wo ’t vreu-
ger mit gewasse waerdje en wovan de räök noe nog in zien 
naas/herinnering zoot. 

En zoa mer door, äöver herfsblajer, ’n brök, de electrische 
draod en raos roaze. De väördrachte waerdje knap aaf-
gewisseldj mit meziek door ’t saxofoonkwartet olv Joyce 
Bruysten. 
Ouch dees prissentatie sloog good aan bie de aanwezige 
minse. 

Waat ’t zeuke nao samewirking al neet kan opbrènge!

Ton van Wegberg
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Revolutie van de krottereek  

Niet schrikken: dit artikel begon oorspronke-
lijk met een revolutie, gevolgd door de val van De 
Muur. Ik dacht die woorden nodig te hebben om 
deze mening te staven: ik vind dat de poëzie in het 
Limburgs omstreeks 1990 zodanig veranderde, dat 
ik makkelijk van een (kleine) revolutie kan spreken. 

Met die revolutie doelde ik op de zogeheten Vijftigers 
die na de oorlog een omwenteling in de vaderlandse 
poëzie teweegbrachten; het woord zelf komt uit een be-
kend gedicht van de Keizer der Vijftigers, Lucebert, die 
dichtte: ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af. 
Bij ons was veertig jaar later plots meer mogelijk in de 
poëzie, ging de taal een duidelijke rol spelen, leken 
onze gedichten niet langer op Nederlandse originelen. 
Hoe dat precies zit laat ik graag aan Ben van Melick 
over. Hij behandelt de literatuur in het Limburgs in 
het nog te verschijnen (volgend jaar?) standaardwerk 
over wat er in het Maasland geschreven is, van 1100 tot 
nu. In het Nederlands maar ook in het latijn, Duits, Frans 
en in Oos Taal, die in dat werk gelijkwaardig is aan het nog 
altijd zo genoemde ABN – hulde. 
Ben van Melick was ook de criticus en literatuurbeschou-
wer die als eerste literatuur in het Limburgs serieus nam. 
Dat was ook begin jaren negentig. Hij verklaarde verrast te 
zijn (oren geopend) door wat hij gehoord had op de regio-
nale omroep, en dan vooral de verhalen van Ger Bertholet. 
GEHOORD dus – saillant maar niet zo belangrijk, want 
ook het geschrevene ging bloeien. Dat kwam mede door 
het initiatief van Veldeke voor een jaarlijkse prijsvraag, die 
een stimulans betekende voor vooral dichters in Oos Taal. 
Jammer genoeg nam de laatste jaren het aantal inzendin-
gen gestaag af, geheel volgens het gezegde: de revolutie eet 
haar eigen kroekesjtöp op, maar dat is een andere zaak. En 
er kwam de LiLiLi-Reeks: een keur aan boeken in het Lim-
burgs. De serie Platbook telt al vijftien delen. Meer nog? 
Het verhaolekónkoer van dit jaar?
 
Laat zitten, we hebben een nieuw probleem. Ook een klei-
ne revolutie – een paleisrevolutie misschien. Ik doel op de 
herstructurering van het culturele veld in Limburg. Als ik 
het een beetje begrepen heb, wordt dat veld (ik doe maar 
mee, citeer terloops: Het veld is door de beleidswijzigingen 
en bezuinigingen volop in beweging geraakt) verdeeld in een 

sector KUNST, en een blok voor het ERFGOED. Erfgoed 
is alles wat we collectief geërfd of overgenomen hebben van 
onze vaderen – de Vlamingen noemen dat daarom patri-
monium. Het gaat niet om geld, dat zal duidelijk zijn.
Er is allereerst materieel erfgoed, vooral monumenten, zo-
als kerken, kastelen, stadsmuren, molens, maar ook werk-
tuigen van vroeger; ik verduidelijk meestal: de krottereek. 
Daarnaast heb je immaterieel erfgoed: dat wat je niet kunt 
vastpakken, aanraken of restaureren. Hiertoe horen: ge-
bruiken, tradities, feesten. Op de voorlopige (landelijke) lijst 
van de organisatie Immaterieel Cultureel Erfgoed staan: 
warme chocolademelk, besnijdenis van jongetjes, e-mails 
lezen, het uitrukken van de Diepenheimse schutterij, naar 
de markt gaan, blokgooien in Roden, drop, biertje drinken 
(Heineken?), samen naar de kroeg, hard werken, oliebol-

len en het Vreugdevuur Scheveningen Noorderstrand.  
Maar we hebben het toch over taal, poëzie: waar 

staan die helemaal? 
Uiterst moeilijk. In een eerdere opsomming van 

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed ontwaarde ik Nederlandse 

Taal, met daaronder heel klein: dialect. Alles bij me-
kaar waarschijnlijk: Gronings, Drents, Rotterdams en het 
Haegs…

…maar daar hebben wij toch weinig mee te maken? De 
provincie gaat zelf een Erfgoednota opstellen. Ik heb daar 
al uren over gebeld, zonder veel wijzer te worden. Wat ik 
begrepen heb: Oos Taal wordt bij dat immaterieel erfgoed 
ondergebracht; taal is immers niet vast te pakken.  
Klopt, maar wat betekent dat?  
Nou ja: men verzekert mij dat OOK alles wat in Oos Taal 
geschreven wordt, bij dat niet zo tastbare erfgoed hoort; 
niet bij de sector KUNST. 
Bomt dat dan wat, of je door de kat of de hond geholpen 
wordt. Want de nota is bedoeld om de provinciale gelden 
voor cultuur beter te besteden. Mooi toch?
Zeker, maar dat verdelen, dat kun je moeilijk met de dob-
belsteen doen, en vriendjespolitiek zou uit den boze zijn. 
We hebben gezien dat de LiLiLi-daag (vol poëzie) al ge-
sneuveld is: voldoet niet (meer) aan de provinciale normen. 
Dat betekent dat een poëziefestival met voornamelijk Lim-
burgse gedichten het heel moeilijk gaat krijgen. Gedichten 
in het Limburgs zijn volgens de provinciale ambtenaren 
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Veurige keer wore veur in Swolge. ’t Gemeinsjapshoes dao 
hèt ’t Pastoeërsweike. De pries geit deze keer nao Leonne 
Cramers oet Zitterd.

En den de nuuj opgaaf: wo is dees foto gemaak?

Oplossinge nao: redactie@veldeke.net

Óm alvas te notere:
21 februari 2016: Fieëstelike start Jubileumjaor Remunj  
17 mei 2016  Algemein Leje Vergadering Remunj
21 mei 2016  Declamatiewedstried  Helde-Panninge / Kepél
10 september  Kringekóntakdaag  Zitterd
19 november  Congres VLDN
14 - 15 december Congres Raod veur ’t Limburgs 

(voorlopig) geen KUNST. Juist: je prachtige festival vol 
prachtige gedichten moet dan concurreren met schiet- en 
blaaswedstrijden, popfestivals, oude ambachten, carnaval, 
sinterklaas, noem maar op. 
Ik noem gedichten van een Roemeense dichter die in het 
Duits schrijft, in zijn variant van het Duits die zich al eeu-
wenlang gehandhaafd heeft. Draagt hij die gedichten op 
het poëziefestival van Landgraaf voor, dan zijn ze wél kunst. 
Zo zit dat in de elfde provincie van Nederland. Veldgewas 
laat het daar niet bij zitten.  

Maar dit is toch geen probleem – ga gewoon aan het werk.   
Doen we en we deden het. 
Maar er is meer… zei Ben van Melick in het gelijknami-
ge boek, uitgegeven door L1 Radio-TV (1999), met als 
ondertitel:  Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw. Een 
paar van zijn waarschuwingen.  De literatuur in het Lim-
burgs “zal na een korte bloeiperiode gaan uitsterven als er 
niet meer respons op komt”, voorziet hij. En: “Literatuur 
in dialect zal voor haar bestaan moeten blijven vechten: al-
leen schrijven is in dit stadium niet genoeg.” Hij heeft het 
over knokken, de boer op, reclame, publiciteit. Mooi, maar 
dan helpt het niet als je in een apart hokje gestopt wordt, 
samen met de door velen zo verfoeide folklore; dan wordt 
een nieuwe culturele revolutie heel moeilijk.  

Wim Kuipers

 

[ Colofon ]

Veldeke Limburg is de vereniging die zich inzet 
voor het in stand houden en bevorderen van de 
dialecten en de volkscultuur in beide provincies 
Limburg. 

Deze uitgave geschiedt onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur. Bijdragen vanuit de kringen of ande-
re belangstellenden kunnen worden gezonden naar:
rcorstjens@hklimburg.nl 
of naar Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. mw. Ria 
Corstjens, Postbus 203, 6040 AE Roermond, 
bezoekadres Kapellerlaan 36 Roermond. 

Kopij voor het volgend nummer wordt ingewacht 
vóór 10 mei 2016. Volgend nummer juli 2016.
Kijk ook op www.veldeke-limburg.nl en/of  
www.veldeke.be
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