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”Vandaag is Het Cultuurhuis in Heële ómgeduiptj toet Jóngerehoes van de 
Limburgse dialekte” spriktj vuuerzitter Lei Pennings in zien uuepenings-
woeard toet eine boemvolle zaal mèt ruum 200 supporters bie de 12de 
finale van de declamatiewedstried op zaoterdig 16 mei.

De 28 finaliste gaon ónger leiing 
van presentator Hans Jacobs oet-
make waem vanmiddig gehuldig 
weurtj. Eigelik zeen ze allemaol 
al winnaar, want ze woeare de 
bèste op de vuuerrundje bie 
häöre eige Veldekekrink.
Hans dirigeertj eders kieër zeve 
deilnummers nao boeave de zaal 
in en lieëtj ze wie echte artieste 
ónger hel geklap en gejuich van 
de supporters de trap aafkóm-
me en op de bühne op de 
gróndj zitte. Vakkundig en 
mèt spuuels gemaak stèltj hae 
de maedjes en jónges vuuer 
die weer op häör spuuelse maneer vol veur de 
gedichter declamere.

’Ein plezeer óm nao te loestere’, ’Ich ammezeer mich köstelik’, ’Väöl variatie in 
óngerwerpe’ zeen de tössetiedse opmerkinge van de jury, die dit jaor besteit oet:
Dwayne Horbach
Elly Pötgens
Marleen Schmitz
Suzan Seegers
Ton van de Wijngaard 

Verder laeze op blz. 2

Presentatie jaarboek 2014
blz. 3

Dao kómme de sjötte
blz. 12

Mèt geveul
blz. 22
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Finale Declamatiewedstried 2015
In de pauze kriege wae ’n spetterendj optraeje van jurylid Dwayne Horbach en nao weer twieë groepe van zeve aafdalendje 
gladiatore maaktj juryvuuerzitter Suzan Seegers óm vief oor de oetslaag bekèndj. Zie haet ’hoonderevel bie de vuuerdrachte 
gekrege’ en meisterpresentator Hans zaet toet alle deilnummers det ze ’zoea gruuets wie ’ne paerskuuetel kónne zeen hie 
te moge staon’.
Mèt 467 van de maximaal te behoeale 500 puntje is Meike Mooren de overall winnaar en maag zien gedich Parfum of 
parfum nog ins vuuerdrage. En det deit ’t subliem!

Van de organisatie kriege alle finaliste oet naam van Veldeke en het Huis voor de Kunsten nog ein draagtes mèt beuk en 
de toezègking ein cd mèt opnames van deze hieërlike middig thoesgesjiktj te kriege.
(De opnames zeen te bekieke op ’t YouTubekanaal VeldekeKids: https://www.youtube.com/user/VeldekeKids). 

Foto’s: Sef Driessen

Oetslaag:

groep 3/4 1 Tijs Rijvers (Venlo)
   2 Evy Lousberg (Remunj)
   3 Chloé Pötgens (Kirchroa)

groep 5/6 1 Meike Mooren (Ech)
    2 Maud Lucker (Venlo)
   3 Jolijn Verheijen (Rooj)

groep 7/8 1 David Jetten (Ech)
   2 Jeike Veenstra (Gelaen)
   3 Noor Vanhommerig (Kirchroa)  
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Vrijdag 27 februari 2015 presenteerde 

Veldeke Limburg het Jaarboek 2014. 

Naast een overzicht en uitvoerige beschrijving van de acti-
viteiten in 2014, bevat dit boek onder meer ook resultaten 
van diverse onderzoeken naar de Limburgse streektaal, een 
interview met bisschop Frans Wiertz die in 1956 deelnam 
aan de declamatiewedstrijd van Veldeke en een bijdrage 
over de grote SGV-enquête nu honderd jaar geleden ge-
houden.  
 
In zijn welkomstwoord voor zo’n zeventigtal genodigden in 
Kasteel Groot-Buggenum te Grathem blikte voorzitter Lei 
Pennings nog eventjes terug maar vooral trots vooruit naar 
het jubileumjaar 2016. Bij verhindering wegens ziekte van 
hoofdredacteur Ton van de Wijngaard boden mederedac-
teuren Pierre Bakkes en Har Sniekers het eerste exemplaar 
van het boek aan aan Lou Spronck. 

Deze gaf een lezing over het Limburgportaal op de DBNL- 
site (Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren) en de ’Ge-
schiedenis van de Literatuur in Limburg’, een publicatie 
die in 2015 zal verschijnen. Met fijngevoelige luisterliedjes 
van de Limburgstalige zangeressen van ’Op Geveul’ werd 
de avond muzikaal omlijst. In zijn dankwoord nodigde de 
voorzitter de gasten uit voor een gezellige nazit, waar velen 
gebruik van maakten in deze sfeervolle ambiance. 
 
In het 232 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde Jaarboek 
2014 staat onder andere een artikel over het grootschalige 
onderzoek van Jelske Dijkstra naar de cognitieve voordelen 
van meertaligheid. Een onderzoek dat ongetwijfeld weer 

nieuwe belangrijke gegevens oplevert in de discussie over 
de waarde van meertaligheid.  
 
Een ander taalkundig onderzoek dat in het jaarboek wordt 
beschreven, is het onderzoek van Stefanie Ramachers van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzoekt de 
vraag hoe baby’s en kinderen een bepaald aspect van de 
Limburgse dialecten leren, namelijk het onderscheid tus-
sen sleep- en stoottoon. Eén van de meest kenmerkende 
eigenschappen van het Limburgs. 
 
Roeland van Hout belicht in het jaarboek een onderwerp 
dat steeds opnieuw tongen losmaakt: de spelling van Lim-
burgse dialecten. Voor het Limburgs bestaat sinds een jaar 
of tien de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten, die 
het mogelijk maakt alle Limburgse dialecten op een unifor-
me manier te schrijven. Sinds 2013 is er ook een website 
waarmee de Limburgse spelling thuis, achter de computer 
geoefend kan worden: www.limburgsespelling.nl.  
 
Ook het schutterswezen komt aan bod in het jaarboek. 
Het is immers 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 hoogte-
punten van het Limburgse culturele leven. Niet voor niets 
werd het OLS in 2014 door Nederland erkend als cultu-
reel immaterieel erfgoed nadat dat in Vlaanderen al eerder 
was gebeurd. Luc Wolters beschrijft in het Jaarboek 2014 
de historie en ontwikkeling van de schutterijen en schut-
tersfeesten en geeft een overzicht van de huidige stand van 
zaken in Belgisch- en Nederlands-Limburg.  
 
Traditiegetrouw zijn in het jaar-
boek ook weer de teksten van 
de prijswinnaar en van de geno-
mineerden van de Veldeke Lite-
ratuurprijs opgenomen. 
 
Het Jaarboek 2014 van Velde-
ke Limburg is voor € 20,- (excl. 
verzendkosten) te bestellen in de 
webshop van het Huis voor de 
Kunsten Limburg www.hklim-
burg.nl/webshop. Kijk ook op 
www.limburgsedialecten.nl
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Lintje

Ónverwach hoeag bezeuk vuuer Pieter Ebus op dónderdi-
gaovendj 23 april. Thoes in Tegele kreeg oze penningmeis-
ter door börgemeister Antoin Scholten van Venlo de ver-
seersele huuerendj bie Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
opgespangdj.
 

De blie verrasdje Pieter waerdje geneumdj es ein van de 
pielers van Veldeke Limburg, woeavuuer hae zich al jaore 
inzètj en vanaaf 2004 vuueral op de cente pastj. (En det 
deit hae good, moge wae bès zègke). Hae is de groeate ker-
trèkker vuuer de activiteite in ós jubileumjaor.
 
Verder waas/is hae actief es vriewilliger en bestuurder biej 
väöl anger vereiniginge en evenemente wie Jong Nederland, 
medezeggenschapsraad basisschool ’t Tremke, Boerebroelof 
in Venlo, Aoje Limburger, de Tegelse Lawn Tennis Club, 
Vastelaovesvereiniging De Wien, Kegelclub ’t Kliekske en 
het Limburgs Schutterij Museum. In 2012 waas hae gids 
op de Floriade. 
 
Pieter en Nicol nog van herte gefeliciteerdj mèt dees 
óngersjeiing. 

De ieërste halfjaorlikse Algemein Lejevergadering van Vel-
deke Limburg waas 19 mei in De Oranjerie in Remunj. Op 
de agenda de gebroekelike vaste puntje: mètdeilinge van ’t 
bestuur, goodkäöring jaorverslaag en –raekening. 
Bie acclamatie waerdje Henk Buskes oet Venlo beneumdj 
es noew bestuurslid.
Pieter Ebus vertèldje väöl uuever de invölling van ’t jubileum-
jaor mèt daonaeve de oprichting hievuuer van ’n apaarte 
stichting, ’t aanzeuke van ambassadeurs, de sponsoring via 
’t koupe van ’n virtueel aandeil, lejewerving enz. 
Väöl ruumdje waas d’r vuuer noets en activiteite oet de 
kringe zelf. Die maakdje dao dankbaar gebroek van.
Nao dit formele deil haet ’t bestuur es aafsloeting gebroekelik 
get informeels in petto.

Dits kieër waas det de einakter Mien keuke en ich, gebrach 
door Sharon Hegt van Theater Ós Parkstad oet Heële. Mèt 
deze monoloog wón Sharon aafgeloupe mieërt de publieks-
pries op ’t einakterfestival in Remunj.

Zie spuueltj ’n hoesvrouw 
die niks mót höbbe van 
noewerwètse keukeappa-
ratuur door manleef aan-
gesjaftj. Geine elektrische 
eunjesniejer, geine magne-
tron (’Ich kan gein piepkes 
mieër huuere!’) en ouch gein 
speulmesjien (’Neet zuver… 
cellofaantje vergaete’) vuuer 
oos keukeprinses. In herkèn-
baar situaties zaegtj zie van 
dik hout plenk en geit wie 
’n gillendje keukemeid te-
kieër. Mèt de voest op taofel 
kriegtj ze de lachers mekkelik op häör handj. ’n Kort en 
köstelik optraeje.

Algemein Lejevergadering 19 mei

OPROOP
De redactie van ’t jubileumbook 90 Jaor Veldeke zeuktj nog altied aanvöllendje illustraties bie häör verhaol. Vuueral oet de 
periode vuuer 1950. Alles waat mer mèt de gesjiedenis van Veldeke oet daen tied te make haet (affiches, foto’s, knipsels, 
toespraoke e.d. in de diverse kringe) is welkom.
Waem materiaal besjikbaar wiltj stèlle kan terech bie streektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard (tvdwijngaard@hklim-
burg.nl). 
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VELDEKE VERHAOLE KONKOER

Aan alle schriêvers in oos Limburgse dialecte

Béste minse,

Eindelik ésj zoeë wiêd!
De kemissie Veldeke Literair heet in overlég mét ’t Hoeëfdbestuur van Veldeke 
gezochtj nao ’n alternatief vör de Veldeke Literatuurpriês det mieër recht deut 
aan actief streektaalstimulering.
Nao lang dînke en overlégge weurtj dit jaor, as opmaot nao ’n meugelike ânger 
invölling, ’t Veldeke Verhaole Konkoer 2015 georganizeerdj.
Vae nuuëje uch mét völ plezeer uut um mej te doon aan dit konkoer.
In tegestélling tot de ieërdere Literatuurpriês waere heejbeej gein gêldjpriêze 
beschikbaar gestéldj. Later mieër dao-over.

Waat verwachte vae?
E kort verhaol van minimaal 1000 en maximaal 2500 weurd in e (Nederlands- of Bêls-) Limburgs dialect.
Beej veurkeur mét ’ne herkinbare Limburgse inslaâg. ’t Verhaol Remaoke van Benny Lindelauf (opgenome in ’t Veldeke 
Jaorbook 2014) kân as referêntie en inspiratie dene. ’ne Losse aafdrök van dit verhaol kujje gratis opvraoge beej ’t Huis 
van de Kunsten in Remundj (Ria Corstjens, tillefoon 0475-399262).
Eur verhaol mot van eîge hând zeen en neet ieërder gepubliceerdj.

Insteure kân tot 1 oktoeëber 2015 digitaal nao ’t mailadres van
’t Huis van de Kunsten: rcorstjens@hklimburg.nl of per post nao:
Huis van de Kunsten
t.a.v. Ria Corstjens
Postbus 203
6040 AE Roermond

’n Zieër deskundige jury selecteertj uut alle inzendinge zés verhaole. De auteurs van dees verhaole waere uutgenuuëdj um 
in november 2015 mej te doon aan ’ne literaire workshop mét Benny Lindelauf. In dae workshop stieët ’n reflectie op de 
towgepaszje verhaoltechnieke centraal.
De geselecteerdje verhaole zulle waere opgenome in e speciaal Platbook det indj 2015 zal waere geprizzenteerdj.

De kemissie Veldeke Literair en ’t Hoeëfdbestuur hope op dees meneer ’ne nowwe impuls te kunne gaeve aan ’t schriêve 
inne Limburgse streektale. 

Laotj uch inspirere!

Hertelike groete,

Kemissie Veldeke Literair    Names bestuur Veldeke Limburg
Arno Gubbels      Lei Heijenrath
Jan Moonen
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De context van het onderzoek
Het doel van ons onderzoek is om vast te stellen of Ne-
derlands-Limburgs tweetalige kinderen voordeel dan wel 
nadeel van hun meertaligheid – het opgroeien in dialect 
en Nederlands - ondervinden. Het onderzoek is mogelijk 
geworden door financiering van het Universiteitsfonds 
SWOL van de Universiteit Maastricht, de leerstoel “Taal-
cultuur in Limburg” (UM), Universiteit Utrecht (UU), 
Universiteit van Amsterdam (UvA), het Meertens Instituut 
en niet in het minst door de Raod veur ’t Limburgs. Junior 
onderzoeker Kirsten van den Heuij (UM), ook werkzaam 
als docent Logopedie aan de Hogeschool in Rotterdam, co-
ordineert twee dagen per week het onderzoek en begeleidt 
studenten -Ryanne Francot (veldwerk en statistiek), Meie 
Otten (verwerking en codering data), Nadine Tummers 
(veldwerk en tekeningen) en Anne Hovens (veldwerk)- 
hierin.
  
Het Onderzoek

Methode
Van februari 2014 tot en met december 2014 hebben Kir-
sten van den Heuij en diverse dialectsprekende studenten 
van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit 
- die een stage uitvoeren onder begeleiding van  Leonie 
Cornips, aan het Meertens Instituut - zeven verschillen-
de basisscholen2  in de buurt van Elsloo, Stein, Geleen en 
Schinnen benaderd voor ons onderzoek. Dankzij toestem-
ming van de ouders en van de scholen konden 128 kinde-
ren deelnemen (gemiddelde leeftijd 6.9 jaar, 73 jongens, 55 
meisjes). Omdat dit onderzoek nog in volle gang is, kun-
nen we in dit verslag de resultaten bespreken van 86 kin-
deren (gemiddelde leeftijd 6.1 jaar, 50 jongens, 36 meisjes) 
van hun kennis van de woordenschat in het dialect en in 
het Nederlands.
In dit project hebben we een Limburgse Woordtaak ont-
wikkeld om de woordenschatkennis van het kind in het 
dialect te bepalen en met alle andere kinderen te kunnen 
vergelijken. De kinderen zien een plaatje (door Nadine 
Tummers getekend) en de student vraagt het kind in het 
dialect om de afbeelding op het plaatje te benoemen in het 
dialect.

   

In totaal zijn er dertig tekeningen gemaakt, gebaseerd op 
de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK, Mulder, 
Timman, & Verhallen, 2009). In opdracht van gemeente 
Amsterdam is een lijst van 3000 woorden samengesteld die 
kleuters aan het eind van groep 2 in ieder geval zouden 
moeten kennen: de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleu-
ters (BAK). Deze lijst is gemaakt op basis van overzichten 
van de meeste gebruikte woorden en woordenlijsten van 
bestaande peuter- en kleutermethodes en lesmateriaal van 
de onderbouw. Op basis van deze lijst hebben we een se-
lectie van woorden gemaakt voor onze Limburgse Woord-
taak. De woorden verschillen duidelijk van de Nederlandse 
woorden of omdat het dialectwoord totaal anders is (vork 
– versjet) of in uitspraak (broek – brook) en woordvervoe-
ging (vogeltje-veugelke) van het Nederlands verschilt.
     

Om de woordenschatkennis van het Nederlands te bepalen 
is een taak afgenomen die gebruikelijk is elders in Neder-
land en internationaal, de zogenaamde Peabody Picture Vo-
cabulary Test (PPVT-NL, Dunn & Dunn, 1997). Het kind 
ziet telkens verschillende platen met vier afbeeldingen. Het 
kind kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aange-
boden woord in het Nederlands: ‘Waar zie je…’ Deze test 
bestaat uit sets van twaalf woorden, waarbij de woorden 
per set steeds moeilijker worden en ook voor steeds oudere 
kinderen bedoeld zijn.

Belemmert het dialect de verwerving van de Nederlandse woordenschat?1

1  Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het Vidi onderzoek Cognitive development in the context of emerging bilingualism: 
Cultural minority children in the Netherlands van Dr. W.B.T. Blom aan de Universiteit van Utrecht.
2  Deelnemende basisscholen: de Poolster te Elsoo, de Duizendpoot te Geleen (Lindenheuvel & Zuid), de Maaskei te Stein, Sint Dionysius te 
Schinnen, Petrus Canisius te Puth, Sint Jozef te Doenrade.

Lucifer – Zjwaegel  Konijn – Knien 
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Onderzoeksvraag
Zoals eerder vermeld, richten we ons in dit verslag alleen op de vraag: Hindert het opgroeien in het dialect om de woorden-
schat in het Nederlands te verwerven of juist niet?
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we gekeken naar de resultaten van de PPVT, die de woordenschatkennis van het 
Nederlands meet en de Limburgse Woordtaak die de woordenschatproductie in het dialect meet.  

Groepen
We hebben de kinderen in drie groepen onderverdeeld op basis van hun uitingen in het dialect in de Limburgse Woord-
taak. Het is belangrijk om te vermelden dat alle kinderen wel dialect gebruiken en dat niemand 0% of 100% dialect 
produceert. Geen enkel kind doet hetzelfde, zoals de volgende afbeelding laat zien:

Figuur 1: Resultaten van ieder kind 
op de Limburgse Woordtaak: groen en 
geel is dialect, roze = Nederlands.
 
De 86 staafjes in Figuur 1 presenteren 
alle 86 kinderen in het onderzoek en 
alle kinderen/staafjes vertonen een ei-
gen kleurenpalet.
 We verwachten volgens de alge-
mene opinie dat de kinderen die veel 
afbeeldingen in het dialect benoemen 
in de Limburgse Woordtaak (groen en 
geel in Figuur 1), hinder hiervan on-
dervinden in de Nederlandse Woord-
taak PPVT.

 De kinderen in groep A gebruiken veel Nederlands, namelijk 75 procent of meer van de afbeeldingen in het Ne-
derlands (meer dan 23 van de 30) en weinig dialect in de Limburgse Woordtaak. Aangezien deze kinderen, 48 in totaal, 
veel Nederlandse woorden gebruiken, verwachten we weinig invloed van het dialect op de Nederlandse PPVT taak.
 De kinderen in groep B gebruiken veel dialect, namelijk 75 procent of meer van de afbeeldingen in het dialect 
(meer dan 23 van de 30) en weinig Nederlands in de Limburgse Woordtaak.  Dit waren twee kinderen (2.3%). Aange-
zien deze kinderen veel afbeeldingen in het dialect benoemden, verwachten we dat bij hen het dialect de ontwikkeling van 
hun Nederlandse woordenschat hindert.
 De kinderen in groep C vormen een tussengroep. Zij (36 in totaal) gebruiken zowel het dialect en het Nederlands 
om woorden te benoemen.  

Resultaten
Tabel 1 toont de resultaten van de drie groepen kinderen op de Nederlandse woordtaak. Hoe hoger de score onder WBQ, 
hoe beter de kinderen de Nederlandse woordtaak uitvoerden.

Tabel 1: Nederlands Woordbegripsquotiënt (PPVT) van de Groepen
Groep       Aantal kinderen WBQ (PPVT)3

Groep (A) meer dan 75% Nederlandse woorden op LWT 48   105.19
Groep (B) meer dan 75% Limburgse woorden op LWT 2   115.50
Tussengroep (C)      36   103.50

Totaal       86   104.72
3 Gemiddelde WBQ-score = 100 met standaardafwijking van 15 (WBQ is een afkorting voor woordbegripsquotiënt). Hoe 
hoger de score, hoe beter de woordenschatkennis in het Nederlands. In deze maat wordt rekening gehouden met de leeftijd 
van de kinderen, dus jongere kinderen hoeven minder woorden goed te hebben om 100 te behalen dan oudere kinderen.



8 Veldeke Nuutsbreef  |  nummer 18  |  juli 2015

De resultaten laten zien dat de totale groep kinderen (86 kinderen) een gemiddelde woordbegripsquotiënt van 104.72 
op de PPVT heeft behaald. Dit is boven het algemeen Nederlands gemiddelde van 100. De verschillen tussen de groepen 
kinderen zijn statistisch niet significant.

Figuur 2. Resultaten van Groep A, Groep B  en Groep C op de PPVT.

Omdat groep (B) met veel dialect maar uit twee kinderen be-
staat (deze kinderen hebben dus 75% of meer afbeeldingen van 
de Limburgse Woordtaak in het dialect benoemd), is er verder 
gekeken naar de 50% scores. De groepen (A) veel Nederlands  
en (B) veel dialect zijn opnieuw ingedeeld, waarbij groep A nu 
bestaat uit de kinderen die meer dan 50% van de afbeeldingen 
(minimaal 16 afbeeldingen) van de LWT in het Nederlands 
benoemen. Groep B bevat de kinderen die meer dan 50% van 
de afbeeldingen van de Limburgse Woordtaak in het dialect 
benoemden. Deze nieuwe indeling zorgt ervoor dat groep B 
nu uit 16 kinderen bestaat, waardoor er een duidelijker beeld 
ontstaat van de scores van de kinderen die méér afbeeldingen 
in het dialect benoemen, dan in het Nederlands:

Tabel 2: Nederlands Woordbegripsquotiënt (PPVT) van de Groepen met 50 % Scores
Groep       Aantal kinderen  WBQ (PPVT) 
Groep (A) meer dan 50% Nederlandse woorden op LWT 65   105.15
Groep (B) meer dan 50% Limburgse woorden op LWT 16   104.56
Totaal       86   104.72

De resultaten van Tabel 2 laten zien dat er geen significante verschillen zijn tussen de kinderen die meer Nederlands bij 
de LWT gebruiken en kinderen die meer dialect bij de LWT gebruiken, wanneer er gekeken wordt naar de scores op de 
Nederlandse woordenschat.

Conclusie 
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek voor de 86 onderzochte kinderen zijn als volgt: 
- Kinderen in Limburg scoren boven het gemiddelde op de Nederlandse woordenschat-taak;
- Kinderen met een grote dialectwoordenschat ondervinden geen voordeel, maar ook geen nadeel van hun dialect  
 bij de Nederlandse woordtaak; 
- Kinderen die veel Nederlands produceren in de dialecttaak, dus meer eentalig gedrag vertonen, hebben niet per  
 definitie een grotere receptieve Nederlandse woordenschat dan kinderen die meer tweetalig (dialect en Neder-  
 lands) gedrag vertonen;
- Kinderen zijn niet categoriaal een- of tweetalig; ze produceren alle in meer of mindere mate woorden in het dialect  
 in de Limburgse woordtaak. Geen enkel kind produceert of nul of honderd procent dialect.
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Leonie Cornips, Kirsten van den Heuij en Ryanne Francot
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VOORAANKONDIGING

Inspiratiebijeenkomst 
op donderdag 19 november 2015 
van 13.00-17.30 uur

Een halve eeuw geleden was de gedachte dat dialect spre-
ken een achterstand zou opleveren in de ontwikkeling van 
het Nederlands van het jonge kind. Sinds de jaren negentig 
laat taalkundig verwervings- en cognitieonderzoek voor-
zichtig zien dat meertalig opgroeien van jonge kinderen, 
zoals in dialect én Nederlands, allerlei voordelen heeft voor 
bijvoorbeeld leerprestaties.

In Limburg komen vanuit diverse kanten signalen dat het 
spreken van dialect van jonge kinderen sterk afneemt door-
dat het in instituties als kinderopvang wordt ontmoedigd. 
In de praktijk blijkt dat het afleren van het spreken van 
dialect ervoor zorgt dat deze kinderen ook thuis alleen Ne-
derlands in plaats van dialect gaan spreken.

Programma 
Wordt er straks door de jonge generaties in Limburg nau-
welijks nog dialect gesproken? Tijdens de inspiratiebijeen-
komst ’Taalkunstenaars in de dop’ op donderdagmiddag 
19 november 2015 delen sprekers uit de hoek van beleid, 
kinderopvang, (groot)ouders, onderwijs en wetenschap 
hun ervaringen met tweetaligheid en hun visie hierop. Ook 
is er een interactief gedeelte waarbij alle deelnemers hun 
ervaringen, vragen en ideeën met elkaar kunnen delen.
Het volledige programma ontvangt u na de zomervakantie 
en is dan ook te vinden op www.cubiss.nl.

Door wie? 
Deze inspiratiebijeenkomst is een initiatief van prof. dr. 
Leonie Cornips, hoogleraar ’Taalcultuur in Limburg’ aan 
de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut, 
en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Raod 
veur ’t Limburgs. De organisatie is in handen van Cubiss, 
Fontys Hogescholen Sittard, Huis voor de Kunsten Lim-
burg en de Universiteit Maastricht.

Voor wie? 
Iedereen die met dialectspreken en andere meertaligheid 
van jonge kinderen te maken heeft, zoals beleidsmedewer-
kers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers, leerkrachten, 
Fontys-studenten, kinderopvangleiders, jeugdzorgmede-
werkers, logopedisten, bestuurders, (groot)ouders etc.

Interesse? 
Schrijf dan nu alvast in via Vooraankondiging inspiratie-
bijeenkomst 19 november via http://www.cubiss.nl/in-
schrijfformulier-taalkunstenaars-de-dop.
Er is plek voor maximaal 120 personen. 
De toegang is gratis.
Graag tot 19 november!

 ’t Zooj toch sjoon zeen dit versje te lere:
                          

Oet: Mien eerste plat (in veurbereiding)
Riky Simons-Julicher en Leny Geraedts-Simons
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Det is neet Waor Wa(a)t ’r zaet 

Een kleine inleiding. De Limburgse radio heeft vanaf het 
begin, eind 1945, meer gedaan voor Oos Taal (onze dialec-
ten, het Limburgs) dan alle kranten bij mekaar. Althans: 
dat is mijn mening. Ik kan er een beetje van weten, want ik 
heb (eerst vanuit Nijmegen) gewerkt voor drie van de vier 
kranten, daarna voor De Limburger, en ik heb het archief 
van de ROZ en opvolgers onderzocht – nou ja: doorge-
ploegd om te zien wat de rol van ‘het dialect’ was. Dat le-
verde een essay van zestig pagina’s op, maar geen zogeheten 
wetenschappelijke conclusies. 

Moet dat dan? Had je wat anders verwacht? Dialect wordt 
voornamelijk gesproken, en dan heb je niets te maken met 
spelling, eventueel onderscheid tussen Noord- en Oost- 
Kolenputs. Sterker nog: mensen passen zich aan. Mensen 
van Vaals vervangen hun moeilijke woorden door iets uit de 
buurt, zo heb ik vaker bij de omroep vernomen: ze willen 
verstaan en begrepen worden.  En wat dacht je van Plat-eweg, 
de rubriek die constant, dag en nacht Limburgse liedjes (zon-
der vertaling) brengt? 

Ja, dat is muziek. Muziek? Gesproken woord. Natuurlijk, 
want radio. Zo heeft meister Vromen jarenlang verhalen 
verteld voor de ROZ, kortweg Zuid geheten – die zijn he-
laas nooit in druk verschenen. Waarom niet? 

Misschien vanwege de spelling. Of woorden die de lezer 
niet op kan zoeken. Dat zijn twee van de argumenten 
(smoesjes?) die mij opgelepeld werden als ik opperde dat we 
wel eens di-a-lek in de Limburgse gazet mochten hebben. 
Wat is het verschil met onbekende woorden die je via de 
radio hoort, zei ik dan: daar is ondertiteling helemaal niet 
mogelijk. Ach, ik ga daar verder maar niet op in… 

… en vertel wat over de radiospelletjes (sjpeulselkes) waar 
ik aan meewerk(te). Begin deze eeuw kwam de betreurde 
Paul Prikken op het idee een soort kwis te maken met vra-
gen over Limburgse woorden en uitdrukkingen. Dat werd 
Waor of neet waor, omdat we zogeheten deskundigen (jour-
nalisten bij de radio) twee foute en een goed antwoord lie-
ten vertellen. De luisteraars moesten bepalen (raden) wie 
gelijk had. Na ruim 700 afleveringen vond het hoofd radio 
het welletjes, waarop hij naar Frankrijk vertrok, om daar 
detectives te gaan schrijven, sorry: literaire thrillers. Vrijdag 

28/11 2003 was de laatste aflevering. De laatste zin was: 
Ein erks ofwaal ein kaf, Nederlands kaft mit de T van ter-
miné, fini, aafgeloupe, gedaon.   

Negen jaar later, halverwege 2012, kwam weer een tele-
foontje: of we Waor of neet waor wilden hervatten. Graag. 
We spraken af geheel nieuwe woorden te gebruiken, want 
de eerste reeks staat op de site van het Limburghuis. En 
daar gingen we. Helaas overleed Paul Prikken een jaar later 
– ik ging alleen verder. In de zomer van vorig jaar kwam er 
opnieuw een telefoontje: we willen wat anders. Daar gaan 
we weer, vreesde ik. 
Het viel heel erg mee. Even memoreren: bij Waor of neet 
waor ging het erom (kwisserig gezeg) de twee liegende des-
kundigen te ontmaskeren. Maar daar merkten de luiste-
raars niets van, want je hoefde geen argumenten te geven, 
alleen: A, B of C. noemen. Dus werd er nogal gegokt, dacht 
de programmaleiding. 
Aardiger zou zijn als de luisteraars het goede antwoord 
moesten geven –  alleen  vragen stellen dus; dan was er 
voor de presentator ook meer gelegenheid met de bellers te 
praten. Ik vond dat een klein beetje jammer, want het ver-
zinnen van verkeerde maar wel aannemelijke antwoorden 
is zeer creatief… 

De radio had gelijk: het spel is veel aardiger geworden, 
vooral vanwege de soms vernuftige vondsten van de luiste-
raars. Tussen haakjes: het spel heet nu Wa(at) zaet ’r, afgekort 
tot WZR . 

Wat me ook opvalt is de grote kennis van Oos Taal. Die 
kennis blijkt merkwaardig genoeg vaak meer uit de ver-
keerde antwoorden. Nadat een paar volgens mij moeilijke 
woorden meteen geweten werden (misschien mag je soms 
wel geraden zeggen, als een woord in een of andere vorm 
op internet staat), besloot ik de afleveringen van het WLD 
(Woordenboek van de Limburgse Dialecten) over het boe-
renleven en die over de ambachten te raadplegen – samen 
dikker dan de Dikke v. Dale. Daar vind je woorden in die 
maar voor een paar plaatsen opgegeven zijn. Zo hield het 
woord verket het bijna twee weken uit. Verket, dat is toch 
een Noord-Limburgs versjet?

Zeker, maar zo eenvoudig zijn de vragen niet. Nou was 
verket waarschijnlijk ál te moeilijk, want het zou alleen in 
Hout-Blerick voorkomen, als naam voor de echte koekoeks-
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bloem, die ook wel hanepoot genoemd wordt. Versjet – ver-
ket – hanepoot: zo kwam er toch een oplossing. Ik meen dat 
iemand uit Kerkrade de bloem detecteerde. De dagen voor 
dat verlossende moment kwamen er allerlei vorken voorbij, 
vorken om te eten, hooivorken, gaffels, rieken, vreemde 
vergroeiingen in bomen. Gelukkig herinnerde zich iemand 
ook de (door mij vergeten) uitdrukking dao sjrief me mit 
ei versjet. Vroeger was het gebruikelijk het verteer in kaf-
fees op de lat te laten schrijven. Ging men dan afrekenen, 
na een maand bijvoorbeeld, dan viel dat soms tegen, en 
dan zei het slachtoffer over de waard of kastelein: dae sjrief 
mit ’t versjet ofwel: met twee, drie poten: 26 pilsje bleken 
er dan zestig te zijn. 

Nog een pareltje. Bij de vraag naar de betekenis van rips be-
schreef een aan zijn stem te horen 50-minner uitvoerig hoe 
je je voelt als je keps bent, dus uitgeteld, ram op de hóndj. 
Of dat de echte betekenis zal zijn, of hij keps verstaan heeft 
plaats rips, wat doet dat er toe. Het woordenboek waarin 
rips staat, dat van Beesel-Ruiver, heeft voor keps: platzak, 
blut, bijvoorbeeld bij het knikkeren of bij het kaarten. Zo 
beslist ook het woordenboek van Helden. Maar waarom 
zou je keps niet gebruiken voor een burn-out, als je het 
helemaal niet meer ziet zitten? Ik had de man willen om-
helzen. 

Oh ja, wanneer ben je volgens het Beesels rips? Als je 
dood bent, want rips komt van requiescat in pace, uit de 
begrafenismis, dus: zij/hij ruste in vrede. Maar wat zei 
presentator Sjoerd Duijkaerts? Rest in peace! Wat is taal 
toch mooi; mijn Engelse v. Dale heeft overigens alleen de 
Latijnse term – te oud?  

Andere vraag: is rips daarom wel Ruivers? Als je ja zegt, is 
het dan ook Valkenburgs? Absoluut niet, zullen ze daar zeg-
gen –  wat moeten we met het woord dialect? Is het woord 
sjpin in de betekenis ‘bindmiddel’, een elastiek waarmee je 
voorwerpen bevestigt op de bagagedrager (sjteulke) of op de 
aanhanger, vouwtent, is dat geen Limburgs woord? Waar-
om niet? Maar dat is een andere discussie. 

Waarom die spin? Nou, dat woord werd ook gevraagd. Als 
goede antwoorden kwamen dagenlang voorbij: kast onder 
een trap (spinde), een onbeleefd, brutaal, handig meisje, de 
elastieken spin en zo verder. 
Prima, allemaal goed, maar we zochten, zei de presentator, 

ein sjpin die in anger 
dörper ein vleeg zól zien, 
ja: ouch eine vlinder hiej 
en dao. 

Die spin stond gewoon 
in de v. Dale, als de 
achtste betekenis van 
spinnekop: driehoekig 
zijden borduursel ter 
afwerking b.v. van na-
den in kledingstukken, 
synoniem vlieg. Ik had 
dat ‘vlieg’ vermeld, om 
ook juiste antwoorden 
als die kast uit te scha-

kelen, en er daarom nog de vlinder (pepel) bij gedaan. Na 
een kleine week belde een nuchtere man die het goede ant-
woord gaf: een versterking bij een kledingstuk; “een ver-
sterking van de uiteinden van plooi, zak (tesj ...) of split, of 
een vliegvormig gestikt hoekje tegen het uitscheuren”, zegt 
het WLD. 

Had hij dat gelezen daar, in aflevering zeven van deel II, 
over de kleermaker, naaister, hondspinner, handwever, 
touwslager en mutsenmaakster? Nee hoor: mijn vrouw is 
coupeuse, was het nuchtere antwoord.  

Wie de kennis van haar/zijn Limburgs testen wil, hier ko-
men vijftien moeilijke woorden die in WZR gevraagd zijn. 

Klamien – Remo – Hoonderderm – Leis  – Kollebet – Taat – 
Seem – Hich – Lurme   – Evie – Larp – Mottek – Baloon – 
Kentralie – Fratsele.

Moeilijk? Wel wat moeite voor doen. Er bellen voor WZR 
vaak luisteraars uit het aan Limburg palende Brabant: Peel, 
Budel, Eindhoven. Iemand uit Veldhoven met geen Lim-
burgse wortels, naar hij zei, zit elke dag met een serie woor-
denboeken  bij de hand te luisteren. 
Ook luisteren en meedoen: L1 Radio, elke werkdag om-
streeks twintig voor drie. 

Wim Kuipers

Presentator Sjoerd Duijkaerts
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St. Salvius is ós idool
De Lemborgh det is ózze sjool
Het Kenjer-OLS is gaaf
Veer sjete alle bölkes aaf
(paaf, paaf, paaf )

De veer marketensters laote gaer de 
drinkkroeke zeen. Die versere ze de 
kómmendje waeke nog wiejer. Ouch 
de blaw-roeaj pekskes zeen nog neet 
gans aaf. De witte T-shirts höbbe ze 
gesponsordj gekrege. Zwarte sjoon 
zeen van thoes. Eine opa haet leefs 

zèstieën bukske gemaaktj vuuer de gewieërdraegers. Net 
ech, get óm zunig op te zeen. Jelle en Niek gaon es biele-
menke en Revolino dreugtj ’t bördje. En neet te vergaete de 
kuuening en kuueningin: Luka en Iza. 
”Det is toch waal ’n ieër, neet?” vraog ich, ”gekoeaze door 
de klas?” 
”Nae”, zaet juf Anja enthousiast. ”Bie ’t dörpssjete höbbe 
zie gewónne mèt ’t kuueningssjete”. De moder van Luka 
is nog ein sjiek pak aan ’t zeuke op internet en Iza haet 
’n sjoean kleid van de juf gekrege. Die haet det vuuerig 
jaor op studiereis in 
Instanbul gekoch. Juf-
frouw Anja Oberndorff 
oet Holtum is zelf eine 
sjöttegek. Pap en mam 
haje dao ’t sjöttekefee. 
Van kindsbein aaf 
dus mètgekrege. 
Daoróm ouch det 
zie dees ker trèktj 
met häöre groep 
6. Op de meiste 
sjoeale zeen det 
toch de hoeager 
groepe.

Wieselik wieke ze vanmiddig oet nao 
spuueltuin De Lömmerink (duit mich 
toepasselik aan ’lommer’ dinke, noe ’t 
plaatselik 33° is) woea sommige zich 
lekker lankoet in de sjeem lègke en an-
gere toch in de fel zón gaon sjómmele.
’n Good moment óm ins mèt de juf-
frouw te kalle. Det moog later nog ins in 
de gezellig ingerichdje klas van juf Anja 
en häör dertig lieërlinge van groep 6. En 
ich moog plat kalle. 

Op mien vraoge vlege alle vingers de 
loch in. Ich huuer det ze al twieë maondj oefene. Det de 
sjoeal vuuer ’t twieëdje jaor mètdeit en det ze d’r väöl plezeer 
aan höbbe. Ze vertèlle det ’t lestig is óm in de rie te loupe 

en bie edere slaag op de 
tróm eine pas te zèt-
te. Det allemaol inins 
geliek stil staon toch 
waal ’t allerlestigste 
is. Gruuets laote ze 
de verseerdje tróm-
me (ummers) zeen 
en de stekker (hou-
tere breinaoldje). 
Lisa geuftj e paar 
róffels weg. Kay 
is vaandeldraeger. 
Ziene pap is ouch 
bie de sjötterie ge-

waes: St. Salvius natuurlik. Jelle oet groep 7 
is tambour-maître. Kelby moog de troep commandere. Op 
de vraog mèt welke commando’s klinktj ’t vollieërdj: ’Geef 
acht!’, ’Afdeling… voorwaarts mars!’, ’Over…geweer!’, 
’Afdeling… halt!’ (Toch raar, det die commando’s altied in 
’t Nederlands gegaeve waere).
En natuurlik mót ich häöre yell beloestere:

DAO KÓMME DE SJÖTTE…                 

Op miene vaste oppasdaag in Lömmerich zeen ich ze de lèste waeke al dèkker door de straote marsjere. 
Vandaag 5 juni, woea-op Thijs Zeelen al de ganse waek mieër es dertig graoje belaoftj, huuer ich de kinjer 
van basissjoeal de Lemborgh weer trómme.
Groeate luuj kómme nao boete geloupe en klein wichter in zwumbukske fietse achter de minisjötte aan. 
Ein sjoean gezich. In gedachte loup ouch ich es bóksemenke weer achter de sjötterie aan es die oettrok.



13Veldeke Nuutsbreef  |  nummer 19  |  juli 2015

Je ontvangt een uitnodiging voor een presentatiemoment 
in oktober 2015. Tijdens die presentatie selecteren we de 
beste acts. 
De makers die tijdens de presentatie worden geselecteerd, 
krijgen een gratis podium aangeboden tijdens het NOVA 
Filmfestival (hét festival met de beste amateurfilms van Ne-
derland) op 7 en 8 november a.s. in Theater De Maaspoort 
in Venlo. Daar wordt een top vier samengesteld van de bes-
te acts. De schrijver, toneelspeler(s), muzikant én filmer die 
het thema ’Limburg’ het beste en op meest originele wijze 
weten te verbeelden, winnen mooie prijzen. De geselec-
teerde deelnemers krijgen een proefabonnement  van één 
jaar aangeboden voor het platform CineLOVA. De makers 
in kwestie krijgen daarnaast de kans om gezamenlijk één 
nieuwe kortfilm te maken waarvoor een klein budget be-
schikbaar wordt gesteld. De winnende schrijver mag een 
verhaal of scenario aanleveren, de filmer mag de film pro-
duceren, de toneelspeler(s) mogen in de film acteren en de 
muzikant mag passende muziek bij de film componeren. 
Jouw individuele act kan dus leiden tot een gezamenlijk en 
uniek filmproject met amateurkunstbeoefenaars van ande-
re kunstdisciplines. Doe mee! Creëer een mooi kunstwerk 
en wij zorgen voor een podium en publiciteit. Je houdt er 
naast een bijzondere ervaring ook bruikbare contacten voor 
je kunstloopbaan aan over. 
Kijk voor meer info op www.cinelova.nl. 

Op dinsdig- en vriedigmiddig oefene de kinjer ’t lèste half 
eurke op sjoeal ónger begeleiing van vief vriewilligers van 
St. Salvius. En die is neet mis: St. Salvius haet de Aoje Lim-
burger in 1959 en 1963 al ins gewónne. Det vertèltj Lei 
Cremers (44 jaor lid), dae vandaag mèt Mike Vinclair 
(11 jaor lid) names de sjötterie present is. Helpers op anger 
middige zeen: Yvonne Voorhorst, Peter Schaeks en Marco 
Lebens.
Edere zaoterdig es de groeate sjötte oefene vuuer ’t OLS 
moge de kinjer van sjoeal ouch mèt de windjbuks kómme 
sjete op de raek. Uuever gooj samewirking gesproeake!  

Ich bèn benoewdj de 25ste juni in Neel. Lèt op nómmer 
25 in de optoch: groep 6 van basissjoeal de Lemborgh oet 
Lömmerich. Ich zal kieke of zie ’t Ummeke mètnumme nao 
hoes, en zeker vuuer häör klappe.

Har Sniekers

Limburg in woord, geluid en beeld 
Wedstrijd voor schrijvers, toneelspelers, componisten en filmers 

CineLOVA, het nieuwe platform voor non-professione-
le filmers in Limburg, wil filmers in contact brengen met 
Limburgse schrijvers van poëzie en proza, componisten 
en acteurs. In dat kader schrijft CineLOVA, in samenwer-
king met de LOVA, het Huis voor de Kunsten Limburg 
en de Nationale Organisatie van Audiovisuele Amateurs 
(NOVA), een creatieve wedstrijd uit waarbij amateurkunst-
beoefenaars van alle leeftijden worden uitgenodigd om (een 
stukje) Limburg te beschrijven in een gedicht of verhaal , 
uit te drukken in een muziekstuk of te verbeelden in een 
eenakter of film. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Je kiest een onderwerp dat past binnen het thema ’Lim-
burg’ en verbeeldt dat in je eigen kunstvorm. We zijn op 
zoek naar korte gedichten of verhalen in het Nederlands 
of Limburgs dialect van maximaal 500 woorden, eenakters 
van 10 minuten, muziekstukken van 3 minuten of kort-
films van maximaal 
5 minuten. Meld je vóór 1 september 2015 aan via cinelo-
va@gmail.com en beschrijf je ’kunstact’. 



14 Veldeke Nuutsbreef  |  nummer 18  |  juli 2015

Tot wied in de jaore fieftig en sestig van de veurige ieëuw 
besjtóng nog ’t volksgeluif det ein vrouw die óngesjtèld woor 
neet bie de sjlach moogde zeen. Raeje woor det ’t vleisj den 
koos bederve.
Vraemp is toch det det meistes neet rechoet wórt oetgesjprao-
ke. Men haw Tant Betje op bezeuk of de vlag oethange. Of men 
woor aan de daag. Zoa geuf ’t nog óngetèld väöl mieë sjemerige 
oetdrökkinge.
Went ein vrouw ”häör daag haw” moogde zie ouch gein 
greunte en fruit inmake. In det geval zou, sjus es wie bie ’t 
vleisj, alles bederve.
Dit wórt wurkelik geluif, dus men heel zich dao ouch aan. 
’t Geuf nog väöl vrouwluuj die zich det herinnere. Men zou 
flink op de koffie kómme went men zich dao niks van aan 
trog. Luuj vertèlle verhaole det ’t vleisj bedórve woor en det 
de inmaaksglazer aope ginge. ’t Fruit besjummelde en de 
ganse hervel moos weggegoajd waere.

In de literatuur is ein en anger te vènje euver dit (bie)geluif. 
Zoa sjtuit beveurbeild in: Volksgeneeskunde in Vlaanderen 
van A. de Cock (oetgegaeve in 1891 in Gent) ’t volgen-
de: ”Eene vrouw, die hare maandstonden (regels, affairen 
of klodden) heeft, wordt voor werken ongeschikt geacht. 
Ook zal zij dan bijvoorbeeld de hand steken aan vleesch, 
melk noch boter, uit vrees van er bederf in te brengen. Bij 
de Duitschers is het haar verboden vruchten te koken, en 
jonge knoppen of scheutjes aan te raken.”  
Abraham Munting (1626-1683) woor eine gelieërde dae 
gesjoald woor in alles waat kruje aangeit mer ouch in de 
scheikunde. In 1672 sjreef hae de Waare Oeffening der 
planten. In 1682 versjeen hievan ein väöl  oetgebreider ver-
sie ónger de titel: Nauwkeurige beschrijving der aardgewassen. 

Wie de sjriever al lang doad woor is det book nog èns in 
herdrök versjene. 
Dae Abraham Munting lieërt ós det: ”de Vrouwspersonen, 
welke het gaat naar der wijven wijze haar in dien tijd moe-
ten wachten van bij de pepoenen te komen. Anders zou-
den zij treuren en hare vruchten verflauwen, ja somtijds 
te eenemaal vergaan.”
Dus vrouwluuj die bezig zeen mit häör ”wijven wijze”, 
(vrouwemenere, vrouwezakes) in dit geval menstruere, 
mooste weg blieve bie vruchte. Die zouwe anges bederve 
(vergaan).
Ouch moogde ein vrouw: ”Geene artsenijen (geneesmid-
delen of instrumenten) aanroeren wijl dezer werking hier-
door verloren gaat.” 
Den zaet hae nog: ”Eene zuiverende (menstruerende) 
vrouw mag zich niet kammen, daar ze dan te ijl is van 
hoofd.” Zie zou get lóch in de kop kónne zeen. Tja…
’t Geuf noe nog väöl plaatse wo vrouwluuj die óngesjtèld zeen 
zich mótte aafzunjere. Veurbeilje zeen dao zat. Waarsjien-
lik kump daodoor ’t geluif det det menstruatieblood sjaaj 
en dökker óngelök mit zich mit brunk. 
Bie väöl indianesjtamme bv. waere maedjes die veur de 
ieëste kieër óngesjtèld zeen aafgezunjerd en kriege zie te 
heuëre waat allemaol verbaoje is en wo zie zich aan te hawte 
höbbe in die daag.
Ein raeje óm zoaväöl te verbeje woor det menstruatie-
blood extreem gevieërlik wórt gevónje. Went det blood in 
cóntac zou kómme mit sacrale zakes, zou dao gein krach 
mieë van oet kónne gaon en den zou det allerlei krenkdes 
euverbrènge.
Dit is natuurlik lestig en zjwaor want jedere maondj geuf 
’t den väöl vrouwluuj die hun geweuëne werk neet kón-
ne doon. Mer van de angere kant woor ’t veur die zelfde 
vrouwluuj efkes eine tied van rös en zich bie-einrape.
De Lakota-indiane neumde die aafzunjering ”isanti”, waat 
zoaväöl wilt zègke es ”allein laeve”.
Zie geluifde det óngesjtèld zeen ein natuurlike zuvering 
woor. Daoveur hoofde vrouwluuj veur hun rituele zuvering 
ouch neet nao de zjweithut, waat mansluuj waal mooste. 
In versjeie dörpe in Suriname waere vrouwluuj zelfs 
ge-ieërd veur ’t feit det zie óngesjtèld zeen. Men geit 
dao van oet det zie gereinig wurt en gereid gemaak wurt 
veur de veurtplanting. Zie wurt den verwènd en hoof in 
dae tied niks te doon wo zie geine zin aan haet! 

Woveur neet inmake es men óngesjtèld is.
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Enquête Driekoningen

In het voorjaar van 2015 hield Veldeke Volkscultuur op 
verzoek van de commissie volkscultuur van het Algemeen 
Nederlands Verbond onder leiding van prof. dr. Stefaan 
Top onder onze kringbesturen een enquête met vragen naar 
actuele gebruiken rond Driekoningen. 17 personen (me-
rendeels de secretarissen) reageerden op de oproep. Twee 
respondenten stuurden alleen een algemeen antwoord: 
’Hier wordt niets gedaan’ (Achel) of enkele persoonlijke 
herinneringen ’Vroeger zat er een boon in de pudding. De-
gene die die vond, werd zwart gemaakt en mocht kiezen 
wat er werd gegeten’ (Susteren).

Gevraagd naar typische gebruiken kwamen o.a. de vol-
gende antwoorden: ’Bij de bakker in Opoeteren worden 
Driekoningenkoeken met een boon verkocht’ (Gruitrode 
en Geistingen). ’In Venlo wordt het veelal in huiselijke 
kring gevierd’. ’In Hasselt gaan kinderen verkleed deur aan 
deur Driekoningenzingen en krijgen dan een centje of wat 
snoep’. Ook in Maastricht kent men nog de Driekoningen-
koek met een boon. ’Wie die vindt mag als zwarte koning 
langs de deuren’. In Margraten en Houthem-St. Gerlach 
’maakt de bakker een soort koek van krentenbollen met een 
hazelnoot erin. De vinder daarvan wordt met een deels ver-
brande kurk zwart gemaakt, ter herinnering aan de zwarte 
koning, geen teken van slavernij’.

Men kent nog enkele liedjes. In Kinrooi, Molenbeersel, 
Gruitrode, Hasselt en As-Niel:

Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwen hoed.
Mijn ouwe is versleten, mijn moeder mag het niet weten.
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.

Indien een deur niet wordt opengedaan of als mensen niets 
geven, wordt er in Hasselt gezongen:

Hoog huis, laag huis, er zit een gierige pin in huis.

In Maastricht luidt het:

Drei keuninge, drei keuninge, geef miech ’ne nuien hood.
Mienen ouwe is verslete, miene vajer maag ’t neet wete.
Drei keuninge, drei keuninge, geef miech ’ne nuien hood.

Nog ein paar goje:
Ein vrouw die óngesjtèld is moog geine sjlaagroum kloppe. 
”Roum sjluit neer”, meinde men. 
”Maandstonden maken de vrouw onrein, niet in lichame-
lijke zin, doch zo dat zij tot een wereld behoort die geen 
gemeenschap mag hebben met de overigen”.
Dokter Jonctys (1638) in Verhandelingh der tooversieckten: 
”Dat de vrouwen hare natuyrlicke sieckten hebbende de 
spieghels bevlecken.”
Oet ’t Daghet (1896): ”De sauzen schiften, de melk draait, 
‘t ingelegd zuur beschimmelt en de wijn verzuurt, bij het 
aftrekken.”
In Afrodisiacum ónger Overstuurmakende krachten: ”Een 
meisje dat de menses heeft mag zich niet verschonen, zij 
moet zich ook niet kammen en geen hete dranken drin-
ken.”
Es oetsjmieter nog gevónje (kabinet): ”Went ein jóng vrouw 
van häöre awwe man aaf wilt zou zie zien gesjlachsdeile mit 
menstruatieblood in mótte sjmaere, dan krimpt alles weg.” 
“Zij is magisch gevaarlijk.”

H. Casilda (9 april): 
Patrones van menstruerende vrouwe. Haet genaezing veur 
häör bloedvloeiing gevónje bie de bade van St. Vincente. 
H. Gervatius v. Milaan (19 juni):
Bloedinge. 
H. Lucia van Syracuse (13 december): 
Vrouwekwaole. Vrouwluuj droge nog tot nao de oorlog ein
Luciadräödje, ein road vaemke, taege zjwaor bloodverlees.
Maria:
Alle vrouwekwaole.
Marta van Betanië (29 juli):
Bloedinge. Hoesvrouwe.
Sabina van Rome (29 augustus): 
Bloedinge. Hoesvrouwe, maedjes.
Veronica van Jeruzalem (4 februari): 
Bloedinge. Aangerope door vrouwluuj die ónregelmaotig 
menstuere
Wolfgang van Regensburg (31 oktober):
Aangerope taege bloedinge, miskraom, boekpien, ónvruch-
baarheid bie vrouwe.

Annie Schreuders-Derks
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Venlo heeft een eigen Dreej Keuningeleed, uitgebracht 
door comité Kinderfeesten. Eerste couplet:

We zitte allemaol rónd de taofel
de kóffie steit al dampend klaor.
In ’t midde steit dae verse kook
dae zuut d’r lekker oet, ech waor.

In die koek zitten drie bonen verstopt, waarvan één don-
kere koffieboon. De ongelukkige die die aantreft wordt 
zwart gemaakt en moet de rest van de avond zwarte ko-
ning zijn. Wat dat dan verder inhoudt, zegt het liedje niet.

Op de vraag naar bekendheid van Verloren Maandag/
Koppermaandag (de maandag na Driekoningen) ant-
woordt alleen de respondent uit Hasselt positief: ’Op Ver-
loren Maandag wordt verloren maandagbrood gegeten’.

Alle andere antwoorden zijn beschrijvingen van hoe het 
vroeger ging. Met tastbare spijt vertellen respondenten 
over gebruiken als ’Sterzingen’ door kinderen die zich 
voorbereidden op de Plechtige Communie in Molenbeer-
sel. De geldelijke opbrengst was voor missionarissen en 
snoep werd gedeeld onder alle sterzangers. In Weert was 
er tot een jaar of vijf geleden in de St. Martinuskerk nog 
een Driekoningendienst met daarna in de binnenstad een 
Driekoningenstoet met drie koningen, kamelen etc. In 
Heerlen vermoedt men dat door de komst van de mijnen 
veel plattelandsgebruiken verloren zijn gegaan. Een res-
pondent uit Echt meldde nog aan een deurpost de letters 
20-CMB-15 gezien te hebben, maar dat was over de grens 
in Gangelt. Kortom: Driekoningen is een snel verdwij-
nende traditie in onze contreien.

Riky Simons-Julicher

Kretse en wil kem

In de natuur zint bès waal väöl plante die diech ongevraog 
traktere op sjrième op erm en bein. Dat doon neet allein de 
gemein deun van de roazesjtroek meh ouch de geniepige klein 
sjtekelkes op de brièmsjtengel. In de Limburgse taal kènne v’r 
zelfs wil plante die v’r kretse neume. Ze doont hunne naam 
ièr aan mèt hun groate, sjtekelige zaoddoaze die hoag boven 
’t ander (ón)kroed 
oetsjteke. Plökke 
zónder ziech te 
kretse ies bekans 
ónmeugelik, want 
ouch de sjtengele 
ziete vol sjtekele. 
Ze greuje tot 150 
cm, de bleuj ies 
lila, van juli tot 
september. De 
volksnaam krets 
ies mekkelik te 
begriepe (en te veule) en natuurlik woort mèt die kret-
se ouch gepoets, ’t waor hièl gebrukelik um dao kroeke 
en mèlkskanne mèt zuver te sjoere. Daovandan ouch de 
volksnaam kannebeursjtel.   

Dipsacus in ’t ièrsjte deil van de weitesjappelike naam 
Dipsacus fullonum beteikent “doorsj höbbe”. Dat haet te 
make mèt de sjtand van de blaar, die in de oksel mèt de 
sjtengel ’n soort kumpke vörme, woa-in nao ’n regebuuj, 
water blief sjtoon. Veugelkes en ander klein bièskes doon 
ziech dao te good aan. Sómmige luuj zoge dao ’n Venusbad 
in, ze geluifde dats te van dat water ’n sjoan hoed kreegs 
en ouch vlekskes en sjprotele (sjproete) weg koes wèrke. 
De plant sjpaarde ziech regewater op, waor deursjtig dus, 
woort geconcludeerd. Me dach ouch dat ’t voch de krach 
van wiewater houw, de plant kreeg daorum de volksnaam 
wiewatersjbekske. Andere lete ziech inspirere door de gelie-
kenis mèt ’ne wie-
watersjkwas en 
zagte wiewatersj-
beursjtel. ’t Water 
zou ouch helpe 
tege vrattele en 
óntsjtoke ouge.

Bleujende kretse (foto natuurverhalen.nl)

kleinborkel.wordpress.com
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De Nederlandse naam kaardebol kump van ’t Latiens car-
duus (diestel) en wies nao de dieke, sjtekelige bol, dae veult 
es ’ne sjtieve beursjtel. De volksnaam kaardediestel ies wat 
dat betref döbbelop. 
Um wol en ketoen te kaarde gebruukde me vreuger de gedruè-
gde blome (zaodböl) van de  gekweekde soort weverskaarde, 
Dipsacus sativus (sativus=wat gezièjd weurt), dae aan ’t begin 
van de 19de ièw veur dat doel nog in groate hoeveelhede woort 
geteeld rond Aelse (Elsloo), Ulesjtraote en Vaols. Mèt hölp van 
de sjtekelige böl woorte plantevezels oetgeploze, dat waor ech 
’n gedöldwerkske. Um die rae wèrkde me beter mèt ’ne houte 
kamp, woabie ’n lödderke kaar-
deböl in ’n houte frame geklemp 
zoot of  mèt ’ne kaardebeursjtel 
dae ’n riej böl op ’n iezere pen 
houw ziete. 
’t Twiède deil in de weitesjap-
pelike naam van de inheemse 
soort ‘fullonum’ beteikent ‘van 
de volder’, dat verklaort de 
volksnaam vollersjkroed. Volle ies ’n bewèrking um graove 
wol te sjtampe en vol te make (vervilte) mèt es resultaat ’n 
dieker, vaster weefsel. De familienaam Vollers of Voldersj 
herinnert aan dat ambach. Nao ’t volle woorte lake en dè-
kke nog gekaard of gekemp um ’t wir wöllig en zach te 

make en dat gebeur-
de ouch mèt kaarde-
böl. Dat de Romeine 
dat al dege, bewies 
’n wandsjildering in 
Pompeï.
Hekse zouwe de bol 
es kamp höbbe ge-

bruuk.
Dao besjtoon ouch kleiner soorte kaardeböl, die zeldzamer 
zint en allein in Miede-Limburg meh miè nog op de kalk-
grónd in Zuud-Limburg in ’t wild veurkómme, dao zègke 
veer ‘wil kem’ tege. Veer zeen wir de link mèt ’t kemme van 
vezels en dat woort vreuger ouch gedoon mèt dees zaod-
böl, die kleiner en rónner zint es van de groater soortge-
noot. De bleuj vèlt in juli-augustus mèt ’n crèmekleurige 
bol bloom. Qua oetzeen liekene ’t zjuus diestele, meh ze 
huère neet bie die categorie. De weitesjappelike naam ies 
Dipsacus pilosus. Pilosus beteikent haorig, hie mèt sjtekele. 

Van de gedruègde plante maakde me vreuger ’n op indi-

go liekende blauw kleursjtof. Allebei de soorte sjtoon sjoan 
in ’n druègboekèt. Daoveur were ze sóms in waterverf ge-
kook um diverse kleurtinte te kriege. De plante zint lang 
houdbaar, meh in hun natuurlike vorm in de wintertuin 
missjtoon ze zeker ouch neet. In de volkse iconografie rónd 
Sint Blasius, woort de bol gebruuk es foltertuug. 

Els Diederen

”Die priesvraogfoto in Nuutsbreef 18 is gemaaktj in de 
buurt van de Ruiver. Elly en ich wore aan het fietse en kwo-
me dao op waeg nao Sjteil naeve. We kóste ós zelf get te 
drinke pakke of make, oetröste in een gezellig häöfke en 
keke nao eine kantj oet op de Duitse grens. Dao waas nog 
waal ein tuinhuuske mèt ein praoper wc as service! En as 
dank väör al det goods woors se vrie väör ein biedrage in 
ein pötje te doon. Het thema róndj deze gastvrieje herberg 
waas ‘de koe.’ Dao loog informatie äöver het thema klaor 
en väör wichter waas d’r sjpeelgood det get mèt het thema 
vandoon haaj. Efeng, het waas ein charmant en prachtig 
project en det höbbe we ouch in het gastebook gesjreve”.
Dit sjrieftj Frits Criens bie zien antjwoeard. En daomèt zitj 
d’r gans good.

Ouch Henk Giesbers haet ’t good gezeen. Hae sjrieftj: ”De 
plek van de foto is neet lestig. Dees foto is genaome op 
de euvergang van de Polderswaeg en de Koelsewaeg bie 
de boerderij van de femilie Boonen. Volges mich ligk dees 
boerderie nog juus in de gemeinte Beesel”.

En ’ne derdje inzender dae ’t Oetblaoshuuske ouch wis te 
vinje, waas Toine Ambaum.  

Alle drie proficiat! Ein Platbook zal waere toegesjiktj.

Den noe de noew (lestiger?) vraog: ”Woea is dees foto    
getrokke?” Oplossinge nao redactie@veldeke.net.
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VERSE PROEMEVLAAJ

Dao waert steeds mieër gekald äöver gezóndj aete. Neet te 
väöl kalorieje, niet väöl sókker, vèt is neet good. Waat maag 
waal nog en waat maag neet? Soms dinks se det niks mieër 
maag as allein mer det gezóndj aete. Mer doe èts toch ouch 
ómdet ’t good smeuktj. 
En is det aete van vreuger den neet mieër good? As we kalle 
äöver oos vlaaj: maag die waal nog, of is die opèns ouch 
neet mieër gezóndj?
Tja, as se vlaaj èts mèt van alles d’r op en d’r aan, slaagroum, 
sjoem, sjókkelaat, neutjes en nog mieër van det spul, den is 
det nateurlik neet zoeë good väör de lien. Mer det is ouch 
eigelik gein vlaaj mer taart. Det is good veur eine kieër, as se 
bezeuk höbs mer väör gewuuen daag neet zoeë verstenjig; 
dao bin ich ’t hieëlemaol mèt ins. 
Mer is den al oos vlaaj neet good? Nae, nateurlik neet. Oos 
echte proemevlaaj is ech good aete. Gewuuen vlaaj van 
gesdeig mèt neet te väöl d’r in. En den verse proeme d’r op. 
’t Lekkerste zeen ringelotte (reine claude). Det zeen proe-
me die in de naozomer riep zeen. Ze zeen greun mèt ein 
klein raoze wengske. Ze zeen hieël zeut. Det weite de wèspe 
ouch. Daoróm mós se altied oplètte ónger eine ringelotte-
boum, want dao kan ’t barste van de wèspe. Soms zitte ze 
in ein ringelot!
As se vlaaj maaks mèt die ringelotte of anger zeute proeme, 
hoofs se gaar geine sókker d’r op te doon, zoeë zeut zeen 
die proeme. En den waers se dao ouch ech neet diek van. 
Daoróm: ein recept van verse proemevlaaj.

Proemevlaaj mèt verse proeme

Deig:
1 dl mèlk
15 g ges
250 g bloom
20 g bótter  
5 g sókker  
bitje zaot
paneermael
1 kg zeute proeme

Maak de mèlk ein bitje werm.
Doot de ges in ein kumpke en doot dao ein bitje van die 
mèlk bie. Reur det doorein.

Doot de bloom in eine kómp en doot de sókker en de bót
ter d’r bie. Maak ein kuulke in de bloom en geet de ges 
dao-in en doot de res van de mèlk d’rbie. Strui ’t zaot langs 
de boetekantj. Mingel den dao eine deig van. Is dae te slap, 
doot d’r den nog get bloom bie. Doot eine dook äöver ’t 
deig en laot ’t rieze tót ‘t twieë kieër zoeëväöl is. Zèt ‘t op 
ein werm plek, zoeë-as in de zón.

Mingel ’t weer door. Strui get bloom op de aanrèk en rol 
’t deig oet. Vèt de vlaajplaat in en lèk ’t deig d’r in. Zèt de 
randj op en rol dae baovelangs aaf. Prik de baom in mèt ein 
versjet en laot de vlaaj weer rieze.
Maak de proeme sjoeën, snie ze door en haol de pit d’r oet.
Strui äöver ’t deig get paneermael en lèk dao de proeme op. 
Lèk ze mèt ’t vel nao ónger en lèk ze hieël diek taegenein 
aan. 
Werm de aove op 220˚C en zèt de vlaaj d’r in. 25 menute 
bakke. Kiek nao 20 menute effe of de vlaaj al good is.
As de vlaaj broen is: ze oet de aove haole, en haol ze oet de 
vorm.
As se ein vorm gebroeks woeë de randj van aaf geit, is det 
ein stök mekkeliker.
Doot de vlaaj op een heurtje en laot ze net kaod waere. 
En den zoeë vlot mäögelik aete. 2 stökke maag ouch, meh 
miene mins ètj d’r ouch waal drie!

De foto (Luiz Oliveira) en ’t recept staon ouch in: 
Leer Limburgs koken, 
Netty en Peetjie Engels, 2012 
uitg. TIC, 112 blz., ISBN 978-90-78407-93-5
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hand van archiefonderzoek dat er in die tijd zo’n veertig 
vaktermen in gebruik waren. Een aantal woorden uit zijn 
lijst zijn:

adit, aat, acht, ath - afvoerkanaal voor het mijnwater, dat 
uit de mijn naar boven is gepompt
berstinghe, overganck - breuk
coolschag(t), kolschag - mijnschacht
ganck ende strank - kolenader, kolenlaag
geriss - hele fijne kolendeeltjes
hond - korf waarin de kolen uit de mijn werden opgehaald
schleiffer - sleper, hulp van de houwer

Rond 1900 kwam in Limburg de grootschalige steenkool-
mijnbouw op gang. In verschillende gemeentes werden 
mijnbedrijven opgericht en de bevolking van die plaatsen 
groeide daardoor stormachtig. De mijnbedrijven waren 
in deze periode steeds op zoek naar personeel. Dat werd 
voor een groot deel gevonden in het Duitstalige buiten-
land, met name in de mijnen die rond Aken gevestigd 
waren. Maar ook verderop in Duitsland werd personeel 
geworven. Zo was het dan ook niet verwonderlijk dat in 
de eerste decennia van de exploitatie de voertaal op veel 
Limburgse mijnen het Duits was. Dat was bijvoorbeeld 
het geval op de Oranje Nassau II in Schaesberg en op de 
mijn Laura in Eygelshoven.
Dat het leidinggevend personeel van de bedrijven Duits 
georiënteerd was had twee oorzaken. Ten eerste was er aan 
het begin van de twintigste eeuw in Nederland nog geen 
mijnschool waar opzichters konden worden opgeleid. Wel 
bestond er in het naburige Duitsland, in Bardenberg en 
later in Aken een mijnschool. Veel opzichters in de Lim-
burgse mijnen met hun technische kennis en hun Duitse 
terminologie kwamen van deze school. Pas in 1913 werd 
er in Heerlen een mijnschool opgericht. Maar de Duitse 
invloed op de vaktaal bleef sterk, want ook op deze school 
werd bijvoorbeeld nog lang van Duitstalige vakliteratuur 
gebruik gemaakt.
In 1898 publiceerde Franz Büttgenbach een Duitstalig 
boekje waarin hij probeerde aan te tonen dat de mijnbouw 
in Kerkrade tot de oudste van Europa gerekend moet wor-
den. In deze publicatie was ook een lijstje van ongeveer 40 
termen opgenomen waarover Büttgenbach schreef dat ze 
in het Kohlenländchen (zo werd het gebied rond Kerkrade 
toen genoemd - TvdW) nog uitsluitend door de oudere 
mijnwerkers werden gebruikt. Büttgenbach was ervan 
overtuigd dat deze vaktermen onder invloed van het Duits 

Het zal niemand ontgaan zijn dat 2015 in Limburg is uit-
geroepen tot Jaar van de mijnen. In 2015 is het vijftig jaar 
geleden dat toenmalig minister Den Uyl aankondigde de 
kolenwinning in Limburg te stoppen. De mijnbouw heeft 
een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van 
Limburg in de twintigste eeuw. Tienduizenden mannen 
werkten in het bovengrondse en ondergrondse deel van de 
twaalf mijnen die Limburg heeft gekend. De mijnbouw-
industrie had, net als allerlei andere bedrijfstakken, een 
eigen vaktaal die in de loop van de tijd was ontstaan en 
waarvan de ontwikkeling met het sluiten van de mijnen 
begin jaren 70 van de vorige eeuw tot een abrupt einde 
kwam. 

In de loop van de tijd werd er regelmatig aandacht besteed 
aan de taal van de mijnwerker. Zo schreef Winand Rou-
kens er rond 1940 al over in het tijdschrift Veldeke. Rou-
kens ging in zijn bijdrage vooral in op de vaktaal van de 
mijnwerker uit de pre-industriële fase van de Limburgse 
mijnbouw. Het gebied rond Kerkrade kende namelijk een 
lange mijnbouwtraditie. Al in de middeleeuwen werden 
daar steenkolen gedolven. Dat was mogelijk omdat de 
steenkoollagen in het dal van het riviertje de Worm aan 
de oppervlakte kwamen. Vanaf de dertiende eeuw gingen 
de kolendelvers ook lagen op grotere diepte ontginnen 
en ging men met behulp van schachtjes de ondergrond 
in. De koolgroeven werden aanvankelijk geëxploiteerd 
door particuliere kolengravers die in documenten met de 
woorden Koelgrevere of Köhler werden aangeduid. Rond 
1740 nam de abdij Rolduc één van deze mijnbedrijven 
onder eigen beheer. Men begon toen ook met de verbete-
ring van de technische uitrusting van de mijn. Vooral de 
afvoer van het mijnwater werd grondig aangepakt, want 
doordat er toen op grotere diepte werd gewerkt, ontstond 
er ook meer watertoevloed. Roukens constateerde aan de 

De woordenschat van de Limburgse mijnwerker
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snel zouden verdwijnen en na enige generaties nog nauwe-
lijks bekend zouden zijn. Een aantal woorden uit de lijst 
van Büttgenbach zijn hieronder in zijn eigen spelling weer-
gegeven; de opmerkingen in cursief zijn door de auteur van 
deze bijdrage als toelichting toegevoegd:

Kull - steenkoolmijn
Meesterkneët - Opzichter
Gezüg - Gereedschap van de mijnwerker

Vuhshammer - Handhamer; letterlijke vertaling: vuisthamer
Berg - Bovenzijde steenkoollaag
Wank - Onderzijde steenkoollaag; letterlijke vertaling: wand
Magerang - Ongesorteerde schachtkolen
Stipp - Ondersteuning, stijl
Wenkbahn - Luchtgalerij; letterlijke vertaling: windbaan
Kulkutsch - Mijnhoed, -pet
Dat Schwartze - Steenkoolpijler, de kolen die afgebouwd 
gaan worden; letterlijke vertaling: dat zwarte
Vüër - Mijngas
Aftreck - Losvloer (bij de schacht)
Onduëgt - Storing in de steenkoollaag; letterlijke vertaling: 
ondeugd

Bläg - Drinkbus; letterlijk ‘blik’; 
de dialecten in dit gebied hebben 
de Hoogduitse klankverschuiving 
ondergaan; vgl. het Hgd. Blech

Doordat de mijnwerkersvaktaal 
aan het begin van de twintigste 
eeuw sterk doordrongen was 
met Duitse woorden, ontston-
den er al snel geluiden om die 
Duitstalige termen te vervangen 
door Nederlandstalige. Dat was 
ook wel begrijpelijk want de 

spraakverwarring ondergronds zorgde vaak voor onveilige 
situaties omdat men zich onderling niet begreep. De vraag 
naar een Nederlandstalige terminologie kwam met name 
van de Staatsmijnen. Die waren, zoals de naam al zegt, in 

1902 opgericht door de Nederlandse staat om een tegen-
wicht te vormen tegen de particuliere mijnen die door-
gaans in het bezit waren van buitenlandse bedrijven. Bij 
de Staatsmijnen mochten in eerste instantie dan ook geen 
buitenlanders tewerkgesteld worden en wilde men ‘buiten-
landse invloeden’ tot het minimum beperken. Er werden 
dus al vanaf 1920 lijsten en naslagwerken ontwikkeld waar-
in de Duitstalige termen werden afgekeurd en Nederlandse 
alternatieven voor die woorden werden gesuggereerd. De 
meest bekende daarvan waren wel de Mijnbouwkundige 
Nomenclator die in 1949 werd uitgebracht door het ‘Geo-
logisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en 
Koloniën’ en de Woordenlijst Mijnbouwkunde van de Cen-
trale Taalcommissie voor de Techniek (C.T.T.) uit 1952. 
In 1989 werd de mijnbouwtaal in de beide Limburgen 
vastgelegd in een aflevering van het Woordenboek van de 
Limburgse Dialecten (WLD). Het gegevens voor dit deel 
werden verzameld met behulp van een uitgebreide vragen-
lijst die door tientallen mijnwerkers werd ingevuld. Op ba-
sis van dit materiaal bleek dat het lokale dialect nauwelijks 
invloed had gehad op de vorming van de mijnwerkerstaal 
in Limburg. Ook kon worden geconstateerd, dat het proces 
van overgang van Duitse naar Nederlandse mijnbouwter-
men in de Limburgse mijnen nog niet volledig gerealiseerd 
was. Uit het materiaal van het Woordenboek van de Lim-
burgse Dialecten was verder af te leiden dat dit proces bij de 
Staatsmijnen, in mijnen als de Emma en de Maurits, het 
verst was voortgeschreden. Bij de meer oostelijk gelegen, 
particuliere mijnen, zoals de Domaniale en de Willem-Sophia 
in Kerkrade en de Laura en Julia in Eygelshoven, was het aan-
deel opgetekende Duitse termen aanmerkelijk hoger. 
Als afsluiting van deze bijdrage zijn hieronder een aantal 
voorbeelden van mijnbouwtermen met een Duitse achter-
grond bijeen gezet. Zij werden, zoals gezegd, vooral opge-
tekend in de mijnen in de Oostelijke Mijnstreek, maar wa-
ren deels uiteraard ook bekend op de koele in de Westelijke 
Mijnstreek.

abbauhammer, abberhammer (zn) d’r - luchthamer waar-
mee kolen los worden gemaakt
auwe (zn) d’r - ontgonnen gedeelte van een pijler
baan / grónksjtrek (zn) de / zoal (zn) d’r - grondgalerij, 
mijngang aan de onderzijde van de pijler
berg (zn) d’r - dak van een mijngang
bevare (ww) - de schacht controleren
bów (zn) d’r - ijzeren of houten ondersteuning in een pijler
bróch (zn) d’r - breuk in het gesteente
durchbróch (zn) d’r - waterdoorbraak
flöts (zn) ’t - steenkoollaag
gezenk (zn) ’t - daling, dalende mijngang
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hengebank (zn) de - plaats waar de mijnwagens uit de 
liftkooi worden gelost
hootsbaan (zn) de - toevoergalerij voor hout
ibróch (zn) d’r - wigvormig gat in het gesteente (bij het 
schieten)
i-vare (ww) - ondergronds gaan
kap (zn) de - bovenste deel van een ondersteuning tegen 
het dak
koaletsóg (zn) d’r - kolentrein
kontrolboed / kontrol (zn) de - gebouw waar de mijnpen-
ning werd afgehaald en ingeleverd
kweersjlaag (zn) d’r - dwarsgang, dwarsgalerij
lófsjtieger / wettersjtieger (zn) d’r - opzichter belast met de 
ventilatie ondergronds
lot (zn) de - luchtkoker, ventilatiebuis
mark (zn) d’r - mijnpenning
marksjeider (zn) d’r - mijnmeter
moenietsiejoeën (zn) d’r - springstof
obersjtieger (zn) d’r - hoofdopzichter
oetvare (ww) - van ondergronds naar bovengronds gaan
pantser (zn) d’r - mechanische kolentransporteur
revier (zn) ’t - ondergrondse afdeling; de afdeling controleren
roetsj (zn) de - schudgoot
sjlambazeng (zn) d’r - slikbassin
sjlepper (zn) d’r - sleper, ongeschoolde arbeider ondergronds
sjpreits (zn) de - schoor tussen twee ondersteuningen
sjtieger (zn) d’r - opzichter
sjtoeët (zn) d’r - zijwand, doorgaans van een galerij
sjtreep (zn) d’r - pijler, plaats waar de kolen worden gewonnen
sjtrek (zn) de - galerij
sjwel (zn) de - dwarsligger, biels
tsoeghoep (zn) d’r  - takel
vaarsjtieger (zn) d’r - meesteropzichter
vöädere (ww) - kolen delven
wettering, wetteróng (zn) de - toevoer van verse lucht 
ondergronds
zeelvaat (zn) de - personenvervoer per lift
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 Waat gedaon es det inzinge hie neet gekósj haaj?
“Den woeare wae beej de mam van Maud in Brach gaon 
zitte. Mer ’t is natuurlik hieël fijn det ’t waal ging”. 

Is det gein probleem det gae zoea wied vanein aaf (Ug-
chelen, Venlo, Epen) woeantj óm same te oefene?
“Soms is det waat lestig jao, doe bès neet in ’n half eurke 
bie mekaar. Wae höbbe ’t groeate vuuerdeil, det wae ’t her-
stikke gezellig höbbe op de repetities. Wae treffe ós toch 
altied weer. Gewuuen ruum op tied planne, haha!”

Verleje jaor höbtj gae uch same gevónje es trio en zeetj 
daonao mèt ’Op Geveul’ gaon toere door Limburg. Waas 
de direkte aanleiing eders solo-optraeje op de LiLiLi-daag 
in Remunj in 2013 of breujdje d’r al ieërder get?
“Nae, daen daag waas ech de trigger, wae kèndje ós van 
tevuuere nog neet. Nao dae bewusdje zóndigmiddig begós 
bie Maud van alles te kriebele. Het haet toen ’t initiatief 
genómme óm bie-ein te gaon zitte mèt z’n drieje. Doe wèts 
natuurlik noeat wie zoeaget oetpaktj, mer ’t klikdje geliek 
zoea good det wae eigelik neet anges kóste den deze waeg 
in te slaon”.

Kriegtj dae suksesvolle tournee nog ein vervolg dit jaor?
“Zeker! Op 4 april staon wae vuuer de lèste kieër mèt dees 
vuuerstèlling in Theater De Klimboom in Zumpelveld. 
Daonao gaon wae naodinke uuever ein vervolg”. 

Gae sjrieftj eur eige leedjes. Ouch los vanein. Höbtj al-
lemaol ein drökke baan en/of gezin d’rbie. Det vreugtj 
discipline. Wie regeltj gae det?
Linda: ”Ich wirk drie daag in de waek es docent Pedagogiek 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daonaeve 
höb ich ein dochter, Joes, van twieë jaor. Op de momente 
det Joes slieëptj of bie de peuterspuuelzaal is, pak ich mien 
gitaar en gaon  oefene en sjrieve. Soms is ’t bès lestig óm 
allemaol die bel hoeag te haoje, dao geit ós leedje ouch 
uuever: Ich wil alles tegeliek”.
Dyanne: ”Ich höb ’t get mekkeliker. Höb gein kindjes, dus 
ich höb mieër vrieheid. Ich wirk es muziekdocent op het 
Sophianum College in Gulpe en kan det super combinere 
mèt mien zangactiviteite. ’t Is inderdaad good planne, mer 
dao wins se aan”. 
Maud: ”Ich hob twieë kiendjes, Arje van 5 en Loek van 
3. Ich höb ’t groeate vuuerdeil det meziek make sinds ein 
jaor noe ech mien werk is. Dae stap make woor hieël span-
nendj, mer tegeliekertied geweldig!
’t Beteikentj det ich muzikaal aan ’t ongernumme bèn 
(leedjes sjrieve, oefene, organisere, vuuerbereie) es de jón-
ges nao sjoeal of de opvang gaon. ’t Beteikentj ouch det ich 
dinger soms net get zakeliker bekiek. Ich mót d’r gewuuen 
mien raekeninge van betale”.

Det aanein kalle van leedjes en inspuuele op waat sprae-
kers zègke op ’ne aovendj geit bedreeglik gans vanzelf. 

MÈT GEVEUL

Es ich vriedig 27 februari óm vief oor 
mèt mien pakkenoeate ’t kestieëlke Aod 
Bögkeme in Gratem bènnetraej, huuer 
ich Maud Wilms, Linda Zijlmans en 
Dyanne Sleijpen gelökkig al volop zinge. 
Det waas noe ouch krek de bedoeling. 
Ze haje gevraogdj of ze ruum vuuer de 
presentatie van ’t Jaorbook 2014 nog get 
móchte repetere. Óngertösse stèl ich get 
vraoge, woea-op zie spontaan reagere: 
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ouch neet ómdet ich ein bepaoldj woeard bevuuerbeeldj 
moeëjer vinj klinke. Ich vinj ouch des se es arties die vrie-
heid moogs höbbe. ’n Groeat vuuerbeeldj vuuer mich, Pe-
ter Beeker, duit det ouch. Dae zingtj neet Mien hert duit 
pien, mer Mien hart duit pien. Ich vinj ’t sjiek det hae die 
keus maaktj ómdet det wäördje mesjien baeter bie hum of 
bie ’t leedje pèsj”.
Dyanne: ”Ich sjrief mien leedjes in ’t… ja… uh… in ’ne 
óngerein van Ieëper en Valkebergs plat. Pap en mam kóm-
me van Valkeberg, mer ich bèn geboeare in Ieëpe. Dus, es 
g’r mich huuertj zinge en g’r dinktj… det is gein Ieëper 
plat, den höbtj g’r hieëlemal geliek. Ich sjrief in ’t dialek 
woea-in ich dink. En det is ’n mengelmoesje”. 
Maud: ”Ich dink det eder dialek aan verangering óngerhe-
vig is, net wie eder taal. Det hèltj ’t laevendjig. Det ich ’t 
neet sjrief wie ’t mót of aaf en toe aafwiek mèt ’n woeard; 
dao höb ich zelf gein las van. ’t Mót vuueral sjoean klinke. 
’t Is ouch een kreatief proces, det spuuele mèt taal. Ich zeen 
dialek vuueral es ein ’spraektaal’, daoróm lieëntj ’t dialek 
zich ouch zoea good vuuer te zinge”.

Mesjien höbtj gae solo al dèkker opgetroeaje op loka-
le Veldeke-aovendje. Kèntj gae Veldeke es vereiniging? 
Waat zaet Veldeke  uch? 
Linda: ”Ich kèn Veldeke good, höb waal dèkker dinger 
gedaon vuuer Veldekekrink Venlo. ’t Is prachtig det dees 
vereiniging zich zoea inzètj vuuer ’t vuuerbestaon van ós 
sjoean Limburgse dialekte. Ik draag Veldeke den ouch ein 
werm hert toe en hoeap det hie uuever 500 jaor nog altied 
volop plat weurtj gekaldj. Zoea wie Ton Engels ’t prachtig 
haet besjreve: Kal toch plat! Vanoet de kaoje douche in ’t 
werme bad”. 
Dyanne: ”Ich bèn zelfs sinds kort lid van Veldeke!” 
Maud: ”Ich höb altied genoeate van mien optraejes bie Vel-
deke. Ich wis van tevuuere det d’r ’n loesterpubliek zooj 
zitte, en det zingtj zich gewuuen te gek. 
’t Liektj waal altied det ’t ’n vereiniging is vuuer ’de get 

aojere’ (zèk ich det netjes ge-
nóg?) Es det ouch ’t beeldj is 
vuuer angere provinciegeno-
te, den is ’t lestig óm d’r deil 
van oet te make. Mer mèt 
nog een paar ’Dyannes’ d’r 
bie, hooftj g’r uch dao neet 
drök óm te make…”

Har Sniekers

Mer zoea vanzelf is det natuurlik neet. Zoeaget vreugtj 
vuuerbereiing en óngerlinge aafstumming. Is det Maud 
zien werk?
”Det doon we ech mèt zien drieje. ’n Aantal dinger zeen 
aafgesproeake, mer hieël väöl van waat wae vertèlle is spon-
taan en geïmproviseerdj. In oos samewirking geit det eige-
lik vanzelf. ’t Kan vuueral ouch doordet wae väöl mèt ein 
kalle en mèt ein ómgaon. Wae weite waat bie ós alledrie 
laeftj, woeadoor se mekkelik kóns inhaoke en ’t zoea hieël 
persuuenlik make”.

Beginnendje artieste zinge al gaw leedjes in ’t Ingels. 
Den volgtj ’t Nederlands. Daonao kómme ze thoes in 
de modertaal. Wie is det bie uch verloupe in de nog vrie 
korte zangcarrières?
Linda: ”Es ik vuuer michzelf spraek, begós det inderdaad 
in ’t Ingels. Mer al vlot kwaam ik d’r achter det ik mich 
toch ’t bèste kós ute in mien modertaal. Vanaaf det mo-
ment heb ik noeats mieër ’n Ingels leedje gemaaktj, haha!”
Dyanne: ”Ouch ich bèn in ’t Ingelsj begós. Toetdet miene 
opa uueverleej en d’r oet ’t niks ’n Limburgs nummer ónt-
sting. Dit twieë jaor later gespuueldj vuuer publiek en waat 
bleek… de Limburgse leedjes raakdje de luuj. Toen waar 
mien keus gaw gemaaktj!” 
Maud: ”Ich begós ouch in ’t Ingels. Ich verhoesdje nao 
Apeldoorn vuuer mien werk  en toen misdje ich ’t plat kalle 
zoea, det ich wie vanzelf in ’t dialek ging sjrieve. Noe kiek 
ich vuueral nao ’t verhaol det ich wil vertèlle. Soms kumtj 
det baeter uuever in ’t dialek, soms staon de wäörd baeter 
in ’t Nederlands, en aaf en toe jus in ’t Ingels”. 

’t Is vanaovendj ’ne Veldeke-aovendj. Dus alles in oos 
eige taal. Kóntj gae eur eige tekste ouch good sjrieve in 
de plaatselike spelling?
Linda: ”Ich sjrief mien leedjes in ’t Venloos dialek, mer in 
alle ieërlikheid haoj ich weinig raekening mèt de spelling. 
Ich sjrief op geveul en meistal kloptj det waal, mer soms 
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Column

Tadah: 2016 wordt het Jaor van de Limburgse Dialekte. 
Eind vorig jaar hoorde ik daarvan, van het jubileum van 
Veldeke en het idee een jaar van ‘de’ Limburgse dialecten 
uit te roepen. Ich woor verpoepzak, down. Kleine depres-
sie. Ook omdat ik net naar een bijeenkomst van streekta-
lers in Drente was geweest, waar je haast struikelde over 
boeken, bundels in het Drents, Gronings en een dikker 
wordende stapel Twents. Waarom bij ons dan dat dialec-
ten? Het woord dialect heeft toch een zeer negatieve klank? 
Anders gezegd: het zich ‘intellectueel deel van Nederland’ 
noemende völkske denkt dan aan achterlijk. Daar kun je 
onder gebukt gaan (ik voel nog mijn rug), je kunt ook met 
Gé Reinders denken: dat is hullie probleem. 

Waar het me wel (nog) om gaat: waarom de formulering 
DE Limburgse dialecten? Ik had gehoopt: Jaor van het Lim-
burgs. Allei: jammer maar ik doe mee. Ik zou verder con-
tent geweest zijn met Jaor van ’t Limburgs dialek, liever: 
van ONS /oos dialek, maar nee: DE dialecten. 

Wel wil ik even ingaan op het meest gehoorde argument: 
er bestaat geen Limburgs. Dat is natuurlijk kwatsj. Het 
Limburgs bestaat wel degelijk. Waarom spreken we anders 
van de Raod veur ’t Limburgs? Bedoeld is natuurlijk: er is 
binnen het Limburgs geen duidelijke eenheid, en dus zou 
het Limburgs niet bestaan? Eén opmerking: HET Neder-
lands bestaat in die zin ook niet, want er zijn heel  wat 
varianten, al of niet door Onze Taal toegestaan. Er staan 
duizenden woorden in de v. Dale die als gewestelijk worden 
beschouwd – knoteren bijvoorbeeld. Wie kent dat buiten 
Limburg? Heel wat varianten worden steeds meer geaccep-
teerd, vooral door taalkundigen. Wie dus vindt dat Oos 
Taal niet bestaat, prima: dan is het hún taal. Ik heb geen 
ZIN meer me daarover verder te depresseren.  

Wim Kuipers

Website Limburgse Dialecten vernieuwd

Streektaal leeft in Limburg. Je hoort het overal. Op straat, 
in de muziek, op het toneel en bij de regionale zenders. Je 
leest het in reclame-uitingen, op plaatsnaamborden en in 
diverse media. Het Limburgs is vitaal en vervult, ondanks 
alle invloeden van het Nederlands, nog steeds een essentiële 
functie in het maatschappelijke en sociale leven. En niet al-
leen voor Limburgers op leeftijd. Ook onder jongeren blijft 
de streektaal onverminderd populair. Berichten in moderne 
media als Twitter en Facebook zijn doorspekt met allerhan-
de varianten van het Limburgs. Soms levert dat vragen op. 
Hoe schrijf je bepaalde woorden en wat zijn de verschillen 
tussen de dialecten? Antwoorden op deze en andere ‘väöl 
gesjtelde vraoge euver ’t Limburgs’ vind je op de website 
www.limburgsedialecten.nl. De website bestond al langer, 
maar is recentelijk helemaal vernieuwd en heeft nog meer 
functionaliteiten gekregen. 

Wat is het Limburgs eigenlijk?  Wat is het verschil tussen 
een taal en een dialect? Wat zijn typische kenmerken van 
het Limburgs? Hoe oud is het Limburgs? Is het verstan-
dig om dialect te praten met je kinderen? Op de website 
www.limburgsedialecten.nl vind je de antwoorden. Het is 
het startpunt voor iedereen die meer wil weten over het 
Limburgs als streektaal en het schrijven in het Limburgs. 
Ook vind je er informatie over lesmateriaal voor middelba-
re scholen. Een nieuwe functie is de dialectkaart van Lim-
burg die de belangrijkste kenmerken van de verschillende 
dialectgebieden in Limburg in kaart brengt en een aantal 
Limburgse dialecten laat horen aan de hand van geluids-
fragmenten. De verschillen tussen de Limburgse dialecten 
zijn ook te horen via de geluidsdatabank. De website is in 
twee talen te raadplegen, in het Nederlands en in het Lim-
burgs.

www.limburgsedialecten.nl is een initiatief van het Huis voor 
de Kunsten Limburg i.s.m. de Raod veur ’t Limburgs, Veldeke 
Limburg en de Provincie Limburg. 
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Het dorp en de wereld
In 2015 bestaat Rowwen Hèze dertig jaar. De dialectband 
begon als Engelstalig bandje in de Peel, maar is in korte tijd 
uitgegroeid tot een van de grootste acts in de Nederlandse 
popmuziek. Nummers als Bestel mar, De neus omhoeg en 
Limburg (Kwestie van geduld) worden door het hele land 
uit volle borst meegezongen en Rowwen Hèze speelt met 
regelmaat op de grote Nederlandse festivals. 
Die populariteit is extra uniek tegen de achtergrond van 
globalisering en internationale betrekkingen: Nederland 
heeft nog steeds een zwak voor Rowwen Hèze, opgericht 
in het Limburgse America, met teksten in dialect over Lim-
burg, de Peel en dorpscafés. 
Kortom: de dialectband 
dendert ongehinderd voort, 
want: ‘Rowwen Hèze is voor 
de eeuwigheid’, aldus Jack 
Poels. Dat wordt in 2015 
groots gevierd, met onder an-
dere een boek en een exposi-
tie. Zowel in de jubileumten-
toonstelling als in het boek 
wordt een beeld geschetst van 
Rowwen Hèze: over Lim-
burgs leven en Limburgs lul-
len, over muziek, poëzie en 
streektaal en met uitgebreide 
aandacht voor aanstekelijk regionalisme.

Het dorp en de wereld, over dertig jaar Rowwen Hèze
Leonie Cornips & Barbara Beckers (redactie)
264 p. | paperback | 19 x 22,5 cm | geheel in kleur
ISBN: 9789460042027 | prijs: € 19,95

Vanaf mei is in het Limburgs Museum in Venlo een ten-
toonstelling te zien over dertig jaar Rowwen Hèze. 

Cursusse êrg in trék 

in ’t Wieërter lând
 
Vör ’n vereîniging di-j ’t instândhaoje van ’t dialect as 
doelstélling hieët kujje uch gelökkig priêze mét de groeëte 
towloup oppe cursus Laeze en Schriêve. Vanaaf ’t vuuërig 
jaor és ’ne flînke wachtliêst ontstânge en det waas de rieëje 
det ve in dit vuuërjaor twieë groepe cursiste hebbe gehadj.
In fibbrewari/mieërt begoste vieftieën leefhebbers oonger leî-
jing van ‘meîster’ Jan Feijen enthousiast aan de serie van zieëve 
aovendje, woeëvan de uutkomst mós zeen det ze allemaol ’n 
eîge meîsterwêrk koste schriêve. Nao e paar correctieróndjes 
haje ze ’t al rap oonger de kni-j.
De volgendje groep dae aanschoeëf in aprîl/mei bestóng uut 
twelf persoeëne. Doeër femiêlie-umstandighede móste d’r dao-
van e paar aafhaoke mer de ânger gînge vôl iêver doeër. Ouch 
di-j haaldje de indjstreep.
Um aan dieës twieë groepe cursiste gezamelik de getuûgschrifte 
uut te reike haje ve ’ne speciale aovendj belagdj op 10 juni. 
’ne Bómvolle zaal mét cursiste, eîge aanhang en Veldeke-lede 
kwoom loestere waat ze d’rvan gebakke haje. 
E groeët aantal cursiste loos zien eîge meîsterwêrk vuuër en 
d’n inhaod daovan vari-ieërdje van licht filosofisch tot humo-
ristisch. Ofschoeën beej ’t vuuërdrage de kwaliteit van (fout)
schriêve neet te huuëre és, waas dao inne cursus zelf neteurlik 
op gelétj.

De basis van dialect schriêve 
(en zieëker in ’t Wieërts) és 
um de hoedjes, streepkes en 
pûntjes good te kunne han-
tieëre. Daovan gebroêkdje 
cursiste Lijsbeth Schroijen ’n 
ludieke towpassing doeër 
cursusleider Jan Feijen te 
‘versiere’ mét ’n hoedje, plek-
streepkes en pûntjes. ’t Waas 
’nen êrg geslaagdje aovendj 
dae nog ’s muzikaal woeërt 
opgefleurdj doeër Aldje Hen-

drix det de lidjes van Beppie Kraft prachtig kân imitieëre.
’t Mieëst hoeëpvolle aan ’t hieël gebuuëre és det de cursiste 
doeëreîn vreej joonk wore. De vraog nao ’ne vervolgcursus 
waas ’t volgendje positieve elemênt.
De now lichting cursiste stieët alweer te treêpele!

Jan Moonen

Ouch in anger kringe waere dit naojaor weer (vervolg)cususse 
Laeze en Sjrieve gegaeve.
Kiek vuuer deilname, data enz. op häör eige (sub)site. Te vinje op 
de hoofsite van Veldeke: www.veldeke-limburg.nl.
In Venlo zeen ze op 8-15-22-29 sept. en 6-13-20-27 okt. 
www.veldeke-krink-venlo.nl.
In Hasselt startj de cursus in okt. Kiek op www.veldekehasselt.be.
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Op 16 juni lanceerde het Meertens Instituut een nieuwe 
databank: de electronische Woordenbank van de Neder-
landse Dialecten (eWND). Het doel van de eWND is om 
zoveel mogelijk dialectwoordenboeken digitaal beschik-
baar en doorzoekbaar te maken. Zowel taalkundigen als 
taalliefhebbers kunnen straks alle belangrijke Nederlandse 
dialectwoordenboeken op één centraal punt raadplegen.

Taalkundige Nicoline van der Sijs werkt al jaren samen 
met een leger aan vrijwilligers. Op die manier stampt ze in 
korte tijd grote digitaliseringsprojecten uit de grond. Denk 
aan de gedigitaliseerde versies van de Statenbijbelvertaling. 
Maar ook de Etymologiebank, waarin meerdere etymo-
logische publicaties zijn samengebracht. Deze trok sinds 
de onlinegang in 2010 zoveel bezoekers, dat Van der Sijs 
bedacht deze formule te herhalen voor dialectwoordenboe-
ken: ”Er is blijkbaar een groeiende behoefte om veel gege-
vens op één plek te kunnen raadplegen.”

De gelanceerde databank bevat zowel oude als jonge dia-
lectwoordenboeken. De oudste bron is een woordenlijst 

van het Haags uit 1780, vertelt Van der Sijs. De jongste is 
nu het Thoears Woeardebook (woordenboek van het Lim-
burgse Thorn) uit 2012. Maar wellicht komen daar nog 
oudere of jongere woordenboeken bij, want de invoer gaat 
na 16 juni gewoon door. ”We zien wel hoe ver we komen”, 
lacht de hoogleraar.

Tijdens dit project deed ze ook onverwachtse ontdekkin-
gen. Zo kwam ze laatst allerlei woordenlijstjes tegen in de 
Driemaandelijkse bladen, over het volksleven in Oost-Ne-
derland, en kreeg ze een klein Zeeuws woordenboekje in 
handen gedrukt. Ook doken er manuscripten op die nooit 
eerder gepubliceerd waren, vertelt Van der Sijs: ”Er be-
staat  een manuscript van de derde druk van het Groningse 
woordenboek van Molema, met allerlei handgeschreven 
aantekeningen die nooit zijn gepubliceerd. Die hebben we 
nu beschikbaar gemaakt. Molema heeft ook een Drents 
manuscript gemaakt dat nooit eerder gepubliceerd was. 
Ook stuitten we nog op een typoscript van een Venloos 
woordenboek.”
Kijk op http://www.meertens.knaw.nl/dialectwoordenboeken/

Dialectwoorden in een nieuw digitaal jasje

Odile Wolfs Fonds

Het Odile Wolfs Fonds is in 2011 ingesteld door de Raod veur ’t Limburgs en wordt door de Raod beheerd. Doel van het fonds is het 
verstrekken van subsidies ten behoeve van projecten die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de aandacht voor en de 
interesse in de Limburgse streektaal en de dialecten daarbinnen. Het fonds richt zich nadrukkelijk op projecten uit kleinere Limburgse 
gemeentes en kernen, omdat lokale activiteiten op het vlak van de streektaal en de dialecten daar minder kans hebben te renderen 
vanwege het beperkte afzetgebied. Onder kleinere gemeentes wordt hier verstaan een inwoneraantal van maximaal 15.000 personen. 
Betreft het een kern binnen een gemeente, bedraagt het maximum 5.000 inwoners.

Een subsidieaanvraag voor het Odile Wolfs Fonds dient behalve de gegevens van de aanvrager en de aard van de financiële ondersteu-
ning een gemotiveerd projectplan en een begroting te bevatten. Een aanvraag dient uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het 
betreffende project schriftelijk te worden ingediend op het volgende adres:
Raod veur ’t Limburgs, p/a Postbus 203, 6040 AE Roermond 

Oplossinge van blz. 11

Klamien: kamer met stookplaats (woor-
denboek Gennep).
Remo: kleine wervelwind, Frans re-
mous, onder meer: woeling, draaikolk.
Hoonderderm: muur of vogelmuur, 
een kruipende plant die kippen dol-
graag lusten. In veel Limburgse dialec-
ten mier genoemd.
Leis: teugel, leidsel (leis!, om te lei-
den…), toum (toom).

Kollebet: miskleun, misslag 
(Vlaams-Limburg, uit het Frans: quo-
libet).
Taat: boterham (Kerkrade).
Seem: mergelsteen op metselmaat ge-
zaagd en geschaafd (wdb. Valkenburg). 
Hich: handvat, heft van bijvoorbeeld 
ein heep.
Lurme: geultjes, gleufjes, barsten in een 
vloer, 
Evie: wilde haver, ook vluughaver.  
Larp: homp brood of vlees, eine sjtómp.

Mottek: zware hamer in de mijnbouw, 
voorhamer; meegebracht door Poolse 
koempels.  
Baloon: een van de vele namen voor de 
merel; nevenvorm van meloon. 
Kentralie: verkeerd (woordenboek 
Helden, denk aan Frans contraire:  
tegenovergesteld, in strijd met).
Fratsele: wordt gezegd van schoenen die 
wat te groot zijn, die floetsje of fakke.

Wa(at) zaet ’r.
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PRESENTATIE PLATBOOK 14: GRENZE

”’t Kan gein toeval zeen”, zaet Paul Weelen: ”14 juni, 14.00 
oor, Platbook 14”. 
Bookhanjel Dominicanen in Mestreech is de sfeervolle 
plek vuuer de presentatie van alweer Platbook 14. ’n Frisse 
bloomlaezing proza en poëzie oet ’t ingesjikdje werk van 
dialeksjrievers van Venroj toet Wieërt en van Remunj toet 
Kirchroa. 

Streektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard duit oet de 
deuk det vanaaf ’t ieërste Platbook (in 2008) zoea’n 160 
versjillendje auteurs ’n podium höbbe gekrege in dees 
reeks. Hae vreugtj: ”Zeen d’r auteurs vanaaf häör debuut 
in Ieëstelinge (Platbook 2, in 2009) ouch blieve sjrieve?”
”Jao zeker”, geuftj hae es antjwoeard en neumtj inkel dèk-
ker gebloomlaesdje sjrievers. ”Mèt name Leonne Cramers 
oet Zitterd-Gelaen haet de smaak te pakke gekrege. Zie 
steit vanaaf deil 2 in alle Platbeuk. Ouch vandaag weer”, 
vertèltj Ton aan de fieftig aanwezige. Hae zaet ouch det inj 
dit jaor ’t vieftieëndje deil zal oetkómme. 

Den geuftj hae ’t woeard aan redacteur Ria Oomen-Ruijten, 
die vertèltj wie zie ’t thema ’Grenze’ zuut: ”Ein grens 
is mier es allein de sjtreip dee ós oos nationaliteit guf. 
Grenze zègke ouch get euver de meneer wie weer ómgaon 
mit oos laevesfase van jong nao oud, van laeve en doad. 
Grenze sjtelle doon weer es weer oos gedraag bepaole nao 
anger luuj toe, mer ’t is ouch de meneer worop weer zeen 
opgevoedj, grenze sjtelle haet dus ouch alles te make mit 

’t respect det se höbs veur anger miense”. En wiejer: ”Van 
de 100 inzendinge höb ich ech genaote. Ich höb mich 
neet allein geamuseerd mit de sjoon verhaole en gedichte, 
ouch woor ich vaak gereurdj bie ’t laeze”.

Zie kriegtj ’t ieërste exem-
plaar door Ton oetgereiktj 
woeanao John Hertogh, Jo 
Kostons, Leonne Cramers, 
Petra Stevens (noew), Felix 
Stelten, Lewie Pluijmen (84 
jaor!) en Marjo van Es häör 
inzending vuuerdrage.

Platbook 14: Grenze is te 
koup bie de Limburgse 
bookhanjel of te bestèlle in 
de webshop van het Huis 
voor de Kunsten Limburg. 
Dao zeen ouch de dertieën 
vuuergaondje edities nog te 
kriege. De publicaties koste € 9,90 per stök (excl. verzend-
koste). Kiek vuuer mieër informatie uuever Platbook op 
www.limburgsedialecten.nl.

Platbook weurtj oetgegaeve in 
opdrach van het Huis voor de 
Kunsten Limburg en kumtj 
toet standj in samewirking mèt 
Veldeke Limburg, 
de Raod veur ’t Limburgs, 
Stichting LiLiLi, oetgaeverie 
TIC en Wim Kuipers.

  

Titel: Platbook 14 
Ondertitel: Grenze
ISBN: 978-94-91561-54-2
Prijs: € 9,90
Redactie: Ria Oomen-Ruijten

Foto’s presentatie: Jan Sjure
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Groet Mestreechs Dictee 2015

’t Groet Mestreechs Dictee vaan Veldeke Krink Mestreech is 
mèt e gemiddelde vaan 42 foute per persoen beter gemaak 
es verleie jaor. In totaal naome mie es 100 persoene deil aon 
’t dictee, zoewel individueel es in grópsverband. 

D’n 33-jaorege Egidius Cratsborn is mèt mer 5 foute de 
winner vaan de twelfde editie vaan ’t Groet Mestreechs Dic-
tee. Daomèt heel heer Anne van den Broek-Leenders
(8 fout) vaan häör derde euverwinning aof. Ria Vernooij-
Nelissen maakde ’t podium compleet mèt 16 fout. Bij de 
gróppe wón de femilie Bovens veur d’n twiede kier achterein. 
D’n teks vaan ’t dictee woort dit jaor gesjreve door de 
Mestreechse sjrijver Will Wintjens, dee veuraof aongaof tot 
ederein ’t dictee mós kinne mètsjrieve. 
Veurbeelde vaan Mestreechse wäörd boebij väöl deilnum-
mers de fout in gónge waore ’broetskleid’, ’clojnspekske’ en 
’twiedehandspetikske’. 
’t Verhaol, dudelek veurgedrage door Hortense Brounts, de 
veurzitter vaan Veldeke Krink Mestreech, góng euver ’t op-
ruime vaan de carnevalskörf.
Neve de 75 fanatieke deilnummers, sjreve 25 enthousiaste 
persoene ’t dictee mèt ’veur spek en boene’. Ze kaome deveur 
oet ’t Mestreechs neet zoe good te beheerse um veur de prijze 
te goon. Zie kóste nao aofloup hun dictee zelf corrigere aon 
de hand vaan d’n dicteeteks.

De volgende editie van ’t Groet Mestreechs Dictee zal op 
zoondag 20 miert 2016 plaotsvinde.

Weer twie plaquètte gelag in Mestreech.
 
Veureg jaor heet Veldeke Mestreech uuch laote wete tot veer 
pin hawwe. Dat klop!
Oondertösse is Mestreech weer 2 plaquètte rieker. Op die 
plaquèt vint me weer ’nen oetlègk boerum dat beeld dao 
steit en wee ’t gemaak heet en … wee de plaquèt heet be-
taold.
Veer herdachte in 2014 tot ’t 100 jaor geleie waor tot d’n 
Ierste Wereldoorlog is begós.
Dao is e mónnumint aon ’t Aldenhofpark veur de Franse 
die hei in Mestreech tösse 1914 en 1918 zien gestorve. De 
provincie Limbörg en de gemeinte Mestreech höbbe dao ’n 
plaquèt geplaots. In aonwezegheid vaan d’n ambassadeur 
vaan Fraankriek in Nederland, Laurent Pic, de gouverneur, 
de börgemeister en mèt gezang vaan de Mestreechter Staar 
is dees plaquèt oonthöld op 15 oktober 2014.
Meh dao zien ouch Mestreechtenere die persoenleke fieste 
herdinke. Eduard en Valence Disch-Sonnen waore 12 de-
cember 2014 40 jaor getrouwd. Zij höbbe ’n plaquèt ge-
plaots bij Levensvräög vaan Willem Hofhuizen tegeneuver 
’t awwershoes van Eduard Disch op de Groete Lurestraot. 
Naomes de gemeinte Mestreech naom wèthawwer Mieke 
Damsma dat aon.
Neet allein de Veldeke Krink Mestreech is blij mèt de 
broonze ‘vizietekeertsjes’, meh ouch de gemeinte deit me 
dao e plezeer mèt. Dao ligke noe al 19 stöks, me zouw al 
’n wandeling kinne make vaan de ein nao de aander! Veer 
hope tot nog mie Mestreechtenere of ‘boetelenders’ get 
goon herdinke, dao zien nog beelde genóg.
Laot ’t us mer wete, veer regele ’t mèt plezeer, es geer mer 
wèlt betaole. Dat bringk mie op es rinte, umtot eure naom 
in Mestreech noets mie vergete weurt!
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Genete in de Zorgcentra

Eder jaor, nao de regiofinales van de declamatiewedstried in 
Ech en Zöstere, nuuedigtj de Krink Ech de kènjer oet, die op 
die finales in de prieze zeen gevalle. 
En teves ouch de kènjer die zelf (of mit aojers/groataojers) ’n 
gedich höbbe gemaaktj en dit höbbe väörgedrage. Die jónges 
en maedjes waere den gevraogdj väör ’n optraeje in ein van de 
zorgcentra: Vastrada in Zöstere of de Egthe in Ech.
De väördrachte waere gehaoje väör de bewoners van ’t zorg-
centrum en väör belangstèllendje van boetenaaf. Dao is meistal 
väöl belangstèlling väör.
De bewoners loestere en kieke gaer nao de kènjer die väördrage 
en ’t dialek spruk hun bezunjer aan. 
Väör de wènnieërs is ’t ouch sjoan weer effe in de be-
langstèlling te staon mit hun gedich. Waat opvèltj, is det 
’t bie dees gelaegeheid dök baeter geit es bie de finale. 
Mesjien ómdet de spanning minder is en de waardering groat. 

Dit jaor woor ’t döbbel genete. Want in allebei de zorgcentra 
wore ouch bewoners, die spontaan ’n gedich oet hun geheuge 
opzachte, wie zie det vreuger van boete hawwe gelieërd. En dat 
wore bepaoldj gein korte versjes!

Veldeke Krink Ech is blie op dees meneer ’t dialek ouch bie 
de aojer minse laevend te haoje. En de zorgcentra zeen deze 
middig of aovendj es ’n gooj invölling van hun activiteitepro-
gramma.

De ouge good de kos gaeve…

Det woor nog mer ein van de ruum sevetig spreuke en 
gezèkdjes die Piet Aben, bestuurslid van Veldeke Krink 
Ech, verzameldje róndj ’t thema oug. 
Zelfs waem väöl spraekwäörd kèntj, haet d’r gein idee van 
in wieväöl oetdrökkinge bönne oos Limburgse taal dit be-
langriek óngerdeil van oos lief ’n rol speeltj. Pas es se ze 
zuus, krigs se de herkènning.
Piet woor ouch in Belsj-Limburg op zeuk gegange väör 
zien verzameling.

’ne Plaatselike opticien woor zoa ónger de indrök, det hae 
róndj vastelaovestied ’n speciaal etalaasj haet laote make 
mit ’n groat aantal van dees oetdrökkinge.
Of de luuj mieë nao de kaertjes mit oetdrökkinge höbbe 
gekeke es nao de brille… det wete w’r neet.
Mer in elk geval hoofdje m’n zich neet te vervaele es m’n 
dao in de zaak mós wachte.
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OET ’T HERT

Ontelbare hartverwarmende 
reakties ontving Lisa Naus op 
haar eerste dichtbundel Alles 
is leefde, in november 2013 
uitgebracht en nog steeds 
gevraagd. Ook op de voor-
dracht van gedichten wordt 
enthousiast gereageerd. Het 
dialectvirus is nog volop ac-
tief bij Lisa, vandaar op zeer 
korte termijn de verschijning 
van een tweede bundel, genaamd Oet ’t hert. 

Opnieuw gedichten in Limburgs dialect, over uiteenlopen-
de onderwerpen. Filosofisch getint, met een kwinkslag op 
het eind of helemaal op de humoristische toer. De hoop, 
dat ook deze gedichten de weg vinden naar degenen die het 
dialect een warm hart toedragen, is Lisa’s stimulans. Ze wil 
herkenning oproepen en op die manier de lezer tussen de 
regels door ontmoeten. 

Het formaat van de nieuwe bundel is gelijk aan de vorige, 
15 x 21 cm, met weer 63 pagina’s gedichten en bijpassen-
de kleurenillustraties. Ook dit keer – om de prijs voor een 
breed publiek acceptabel te houden – een uitgave in eigen 
beheer. Oet ’t hert is voor € 10,00* te bestellen via 
telefoonnummer 06 123 18 995 of via mail lisa.naus.2010@
gmail.com. 
Verdere info: www.lisanaus.nl
*Verzendkosten binnen Nederland € 2,75 per boekje.

Wim Donners oet Zitterd haet in eige 
beheer ’ne dichbundel oetgegaeve mèt 
gedichte in ’t Nederlands en dialek. Ge-
interesseerdje kónne dae bie hum be-
stèlle:
Wim Donners
Gelderhof 25
3136 CC Sittard
06-29125261

Wae krege ’ne vrintjelike mail van Phil Schaeken mèt de 
vraog ’te bekieke es d’r ruumdje is mien zomers gedich 
te publicere’. Woearóm neet, wae verlange toch allemaol 
nao de zomer. Jao toch..?

Went ich Renoir waar

Ich zou miene sjildersaezel
boete zètte, in d’n haof
en mit oranje, gael, gruin en broen
lente- en zomerkleure menge,
de zón laote sjiene, wermte touvere.

Ich zou mich lekker röstig vuile,
niks óm ’t lief, of eigelik alles,
de luuj de natuur laote pruive,
zalig zènge euver veugel, bloume, wolke
en ein blaw lóch, went ich Renoir waar.

Ómdat ich aevel Phil Schaeken bèn
perbeier ich mit weurd te sjildere,
de weurd zeen mien verf, mien kleure,
’t papier is miene sjilderdouk
wo-op ich ’t laot gebeure.

    Phil Schaeken

De volgendje beuk zeen nog tieënge verzendkoste te 
kriege bie Ria Corstjens via ’t boekenfonds van ’t Huis 
voor de Kunsten:

-  Een eeuw Limburgse 
dialectologie (1996); 
-  Asterix: ’ne gansen toer 
(1998);
-  Riek van Klank (2007);

-  Lèste Wäörd (2014). Dit 
book kostj € 10,00.
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In Memoriam 
Op 19 fibberwarie is mevrouw 
Jeanne van Kraay-Apeldoorn 
euverleje.
Zie haet jaorelank de schoeënste 
gedichte gemak veur de kinder van 
de declamatiewedstrieje in Venlo.

Weej zien dao zier dankbaar veur en 
halde eure naam altied in iere.

Jan Goossens 85 jaar

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor 
Limburgse Dialect- en Naamkunde op 16 mei in Aldeneik 
heeft het bestuur erevoorzitter Jan Goossens wegens zijn 
85e verjaardag in het zonnetje gezet. 
De emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 
Leuven en de universiteit van Münster is nog steeds een 
autoriteit op het gebied van historische taalkunde, dialec-
tologie en middeleeuwse literatuur.
 

Het eerstvolgende 
congres van de VLDN 
heeft weer plaats in 
België, meer bepaald 
in As op zaterdag 28 
november. 
Het thema is: 
“Dialecten, namen 
en geschiedenis in de 
Oeter- en Ittervallei”. 
Nadere details zijn 
nog niet bekend.

Óm alvas te notere:

19 september 2015:    Kringekontakdaag   Heële

19 november 2015: Symposium Taalkunstenaars in de dop Sittard

26 november 2015: Algemein Lejevergadering  Remunj

21 februari 2016: Fieëstelike start Jubileumjaor  TheaterHotel De Oranjerie in Remunj

Ieërevuuërzitter Veldeke Wieërt gestôrve

Ein vanne oprichters van Veldeke krînk Wieërt, Piet Her-
mans, és op 22 juni gestôrve oppe laeftiêd van 85 jaor.

Piet hieët hieël völ vör Wieërt en Veldeke beteîkendj. In 
1978 richdje hae, same mét e paar ânger prominênte 
Wieërter minse, de Veldeke krînk op. Inne dao-op vol-
gendje jaor hieët hae enorm völ energie gestoeëke in ’t vast-
légke van gegaeves, van gezagdjes tot beejname, um di-j in 
bookvôrm uut te gaeve mét as hoeëgtepûnt de uutgaaf van 
’t Wieërtlands Woeërdebook in 1988. 
’t Waas ’nen hieële plezerige mins um mej same te wêrke, ge 
kosj mét hem gein ruzie kriêge.
Ouch ânger vereîniginge binne Wieërt koste tieëntalle jaore 
op zienen inzét raekene. Hae zat hieël völ fietsroutes uut 
in ’t Wieërter lând, organizieërdje de fietsveerdaagse, de 
zwumveerdaagse, Super 5 (5 soeërte vreejetiêdssport) en 
zoeë mieër.
Zien dialectkolomme inne regionaal gezétte zeen neet te 
télle en ouch daodoeër was hae ’ne fanatieke promotor van 
oeës streektaal.

Vae verleeze in Piet Hermans ’ne groeëte vuuërgênger woeë 
ve gruuëts op zeen.
Jan Moonen

Ieërevuuërzitter 
Piet Hermans 
(rechts) kriegtj 
in 2013 
de nowwe 
woeërdeliêst 
‘Zoeë kalle 
vae’ uutge-
reiktj doeër de 
tieëgewoeërdige 
vuuërzitter Jan 
Feijen.
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Asselt. Gemeinlik geit me d’rhaer óm nao de Maas te 
kieke of d’rop te vare, de zón ónger te zeen gaon, aan te 
lanje op ein van de terrasjes, ’t kèrkske of ’t museum te 
bezeuke.

De aankondiging van ein Noormannesjpeel op ’n wei biej 
det aad Romaans kèrkske belaof dus ech get apaarts. Den 
zorgs se op tied veur ’n kaertje op 19, 20 of 21 juni. Kösses 
mit, want ’t publiek zit op houtere tribunes mit plaats veur 
600 man, sjteit oppe site. De ómgaeving zuut d’r beheurlik 
middeleews oet mit allerhandj bouwsels. ‘In den vleezighen 
vaarsch’ hèt de herberg wo ’t verhaol zich aafsjpeelt. 70 fi-
gurante zorge veurdet ’t begint det d’r al genóg te kieke is: 
sjpelende kinjer, vrouwluuj die de was doon in de Maas, 
angere die dao ’n vèske oethaole, dobbelende mansluuj, 
’ne manjevlechter: ’n kompleet dörpslaeve. Jaomer det ’t 
net begint te raegene es ’t sjpeel mót beginne, dae eerste 
aovindj. De organisatie haet aan alles gedach en d’r waere 
plastic poncho’s oetgedeild. Regisseur Resi Coumans reup 
óm det parapluje ech neet moge, den zeen de luuj achter 
dich nieks meer. 
De kern van ’t verhaol kump d’r op neer det zón 1130 jaor 
geleje Noormanne häör kamp opsjloge in Ascloha, noe 
Asselt, en van dao-oet rouftochte óngernaome in de wiej 
ómgaeving. De Frankische keuning wooj dao ’n inj aan 
make en sjtuurde ’ne óngerhanjeleer óm te kómme toet ’t 
Pact van Asselt. Det lökde en de Noormanne vertrokke nao 
twee jaor weer oet Asselt.

Teks- en liedjessjriever Ton Custers ging mit dit gegaeve 
aan ’t werk en bedach personages in situaties die zo mer ech 
gebeurd zoje kènne zin. Natuurlik óntsjtaon d’r romances 
en mótte de Noormanne geammezeerd waere door de be-
volking van Ascloha. Gevochte waert d’r ouch.

De grótste verrassing is det die Noormanne geweun ’t plat 
van Zjwame/Remunj kénne kalle! Ton haaj nag euverwaoge 
die Hollands te laote sjpraeke, mer dao toch mer van aafge-
zeen. Prachtige wäörd krieg ’t publiek te heure: repkedepeu, 
zich begaje, rampetampe, santekraom, bäöke, ’n plaetje van ’n 
maedje. En geveulige liedjes wie de solo van de moder van 
Reinhilde: Wo blief de tied, alles ging geweun weer door, net 
es of ’t gister woor, en ouch rauwere liedjes op middeleews 
aandoonde meziek, wie ’t duet van Sigfried en Mathilde:
Jao, want veur lege en bedrege en veur sjnaje en begaje wo ’t kènt
Det hoedele, bezoedele, det moele en det voele, jao det wènt
Laot angere mer jäöke, óm ós bäöke en doon wie det ’t heurt
Veur blieve rampetampe, sjlaon en sjtampe, waat d’r ouch gebeurt.

Jaomer det mer 1800 luuj (drie keer oetverkoch) dit sjpeel 
höbbe kènne zeen. Es aan initiatiefnummer Vic Mostert 
waert gevraog of hiej nag ’n vervolg op kump, hèlt hae die 
meugelikheid waal aope. Nag ’n truukkómmend volkscul-
tureel gebeure naeve Passiesjpele, Draaksjtaeke en Heilig-
domsvaart in dees regio zooj sjoon zin.

Riky Simons-Julicher

’t Pact van Asselt - Noormannesjpeel in Asselt


