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Op de feestelike viering van
90 jaor Veldeke Limburg aafgeloupe februari in Theaterhotel De Oranjerie in Remunj
is goevernäör Theo Bovens
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ÄÖPENING JAOR VAN DE
LIMBURGSE DIALEKTE - 2016
Es se es 90-jäörige vereiniging zón jaor oetreups,
heurt dao ouch ’n officieel äöpening biej. Die is gepland op zónjig 21 fibberwarie vanaaf 18.15 oer in
TheaterHotel De Oranjerie in Remunj.
Op dae daag treffe de hoofbesjtuurslede zich al oppe tied in
de foyer. Ze höbbe d’r dudelik zin in. De aafgeloupe waeke is
d’r erg väöl energie in gesjtaoke: oetneudiginge sjikke, extra
vergaderinge, aafsjpraoke naoloupe. Neet altied zoot ’t mit.
Mer tizzenaovindj sjteit ederein d’r mit ’n sjtraolend gezich
biej, klaor óm de gaste te óntvange. Eers dröppele die binne,
mer vanaaf half zeve höbbe de dames van ’t óntvangskómmitee d’r de henj aan vól. Ederein waert hertelik welkom
geheite, geweze wo ze de jas kènne aafgaeve en doorgesjtuurd
nao de óntvangsruumte veur ’n tas kóffie mit sjpeciaal jubileumgebekske. ’t Geit d’r geanimeerd aan toe es luuj oet de
ganse provincie zich dao treffe.
De bel maak dao veurluipig ’n inj aan en me zeuk zien plaats
op inne grote zaal.
Prizzentator Peter Schrijen oet Mesjtreech fillisiteert alle
aanwezige mit ’t 90-jäörig jubileum, lik oet waat de naam
V.E.L.D.E.K.E. oorsjprónkelik beteikende (Voor Elk Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid) en kondigt de sjtolse
Veldekeveurzitter Lei Pennings aan.

Ózze veurzitter verhaolt in ónvervals Broensoems euver de
intense verbónjeheid in dees provincie mit ós sjtreektaal; de
tied det veur ós daoveur sjaamde is gelökkig veurbiej. Hae
nump dialek neet de sjlaagroum oppe taart, mer juus de
baom d’rónger en al die waordebeuk gaeve ’ne talige femiliebandj.
Wie in 1997 ’t Limburgs es sjtreektaal toet op ’t hoogste
niveau erkènd en bevestigd waerde, zowaal maatsjappelik es
juridisch, en in 2002 ouch volkskultuur de titel immaterieel
erfgood kreeg, kóste dialek en volkskultuur óngerwerp van
sjtudie waere en veur ’n breid publiek toegankelik gemaak.
Achtereuver leune is d’r in 2016 ech neet biej: zörg is d’r
euver de veringelsing, euver ’t óngerwies in ós taal det nag
altied ónvoldoende is, de meertaligheid die nag neet algemein erkènd waert en euver de peutersjpeelzale wo gehak
waert aan de wortels van ós taal ómdet me dao meint veural
Hollands te mótte sjpraeke mit ós jóng kiendjes.
Same mit anger organisaties kómme toet ’n taalplatform
Limburg is de sjleutel óm die zörg te vermindere. Veldeke
zal ouch zichzelf krities taenge de lamp mótte haje. Is de
besjtaonde kringesjtruktuur nag van deze tied en wie bereike
veur de jeug, ós toekoms? Veldeke wilt aktief en vól ambitie
wiejer, zo belaof de veurzitter.
Den kómme veur biej ’t volgende óngerdeil: ’t besjermheersjap van Veldeke Limburg. Jo Hansen woor in zienne tied ’ne
veuraansjtaonde Limburgse kultuurdrager en toet 1984
besjermheer van Veldeke. ’t Is ’ne eretitel mit ceremonieel aspekte. Me verbintj zienne naam aan de sjtreektaal es me hiej jao
taenge zaet. Väöl miense weite det gouverneur Theo Bovens in
zien functie gèn gelaegeheid veurbiej leut gaon óm ’t dialek te
promote. Hae waerde den ouch unaniem door ’t hoofbesjtuur
veurgedrage óm de nuje besjermheer te waere. Lei Pennings
sjpeltj Theo Bovens de golje Veldekesjpang op, bedank ’m en
hèt ’m welkom in de Veldekefemilie. “Moge dees sjpang ’n teike
zin van eur verbónjeheid mit Veldeke Limburg.”
Gouverneur Bovens vintj ’t ’n groot veurrech in de vootsjpaore
van Jo Hansen te moge traeje. Eigelik is ’t ’n verdeenste van
zien pa en ma want die leerden-’m haje van zien modertaal, ’t
Mesjtreechs. Hae vertèlt det hae in 1992 in de gemeinteraod
van Mesjtreech zoot en zich dao same mit ’ne collega al sjterk
maakde veur o.a. tweetalige sjtraotnaambördjes. Ouch det hae
Limburg de meis interessante provincie vintj ómdet die Nederlandj grótter maak, wiewaal veur ouch euver de grenze haer
verbinjing mótte zeuke. Mer veural vanwaege ’t zelfbewuszin

2

Veldeke Nuutsbreef | nummer 21 | juli 2016

mit betrèkking toet ós eige taal, die veur mótte koestere en
besjerme.
’t Sjpraeke van dialek woor veur de sjtichters van Veldeke in
1926 ouch al de grótste gemeine deiler. Tensjlotte geit hae
nag efkes in op ’t begrip ‘plat praote’. Det bliek biej väöl
miense toch nag ’n banaal óngertoon te höbbe, ’n weinig
erudiete sfeer op te rope. Veur sjame ós gelökkig neet meer
veur ós plat, mer ’t veursjtèl van ózze nuje besjermheer is óm
in ’t vervolg neet meer plat mer ‘hoeg te praote’. Wovan akte.
Tied veur ós jubileumbook. Peter Schrijen kondig historicus
Luc Wolters aan, dae ’n indrukwekkende lies aan publicaties
op zienne naam haet sjtaon en in de sjöttewerreld gènne ónbekènde is.

Luc begint zien verhaol toet ós verbazing in ’t Hollands,
ómdet ze det biej hem toes kalde. Mer later haet d’r toch
Sumpelvelds geleerd. In det dialek nump hae ós in vogelvluch mit door ’t book.
Veur heure waat aan Veldeke veuraafging, te beginne biej
de 12e eeuwse dichter Henric van Veldeke, kómme biej de
Franse taalenquête oet 1807, Seipgens en Olterdissen.
Biej de oprichting in 1926 zote d’r allemaol notabele in ’t
besjtuur: ’ne notaris, kantonrechter, bankeer, en ’ne rechbankgriffier vormde ’t dageliks besjtuur. In de redaksie zote
priesters.
Luc haet heel get fotomateriaal ter besjikking, det ouch in ’t
book truuk te vinje is.
Wiejer geit ’t euver de tied van Oorlog en Bezetting wie Veldeke ’n grote aanwas haaj van nuuj lede. ’t Tiedsjrif woor ’n
klein vriejhave mit controversieel tekste in dialek en daodoor
veur de bezetter lestig te óngersjeie van de weitesjappelike
artikele die ’t besjtaonsrech gaove.

De bleujtied van Veldeke loog tösse 1945 en 1965. Det woor
de tied van de troebadoers, de declamatiewedsjtriede kwome
op en d’r woor aandach veur dialekóngerwies.
De jaore 1966 tot 1980 wore crisisjaore veur ’t dialek en
veur Veldeke. Dao zote gèn priesters meer in ’t besjtuur en
de redaksie. In ’t tiedsjrif waerde te väöl in ’t Hollands gesjreve. Waal woor d’r de oetgave van Mosalect in 1976 biej
’t 50-jaorig besjtaon.
Vanaaf 1980 woor d’r weer ’n oplaeving: de geiste waerde weer
riep gemaak, d’r woor muzikaal óngersjteuning van dialekbands, d’r wore sjriefwedsjtriede, vertalinge van Asterix.
’n Hoogtepuntj woor de erkenning van van ós dialek es
sjtreektaal in 1997, de benumming van de eerste sjtreektaalfunctionaris en in 2012 zelfs de leersjtool Taalcultuur in
Limburg aan de Universiteit Mesjtreech.
De periode van 1997 toet noe moge veur weer zeen es ’ne
bleujtied. Luc nump de laes- en sjriefcursusse die väöl belangsjtèllende trèkke, vertalinge van biejveurbeeld ’t evangelie, lesbreve veur de basissjole, declamatiewedsjtriede en
vergit vandaag vas nag ’n heel deil aktiviteite.
De toekoms van Veldeke is veur hem es historicus ’ne blik
in ’ne glaze ból. Det lèste hoofsjtök haet viceveurzitter Lei
Heijenrath den ouch veur zien raekening genaome.
Lei Pennings moog ’t eerste -in laer ingebónje ‘zóndigse’exemplaar aanbeje aan ózze besjermheer en hae bedank Luc
en de miense van de begeleidingskemissie die mitgelaeze
höbbe, ouch de
luuj die materiaal
höbbe aangeleverd, de sjrievers,
de vormgaever en
de drökker: alles
van eige Limburgse baom.
Gouverneur
Bovens op zien
beurt haop det
d’r neet te väöl gevreigel in ’t book sjteit, det ederein ’t zich
zal aansjaffe en zaet det hae ’t mit plezeer geit laeze.
Daomit kump ’n inj aan ’t officieel deil veur de pauze.
Nao de pauze is ’t tied veur de theaterveursjtèlling Limburgere 2.0.
Riky Simons-Julicher
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In memoriam Bert Kop
Ein waek nao zien lèste optraeje bereikdje ós ’t trieste berich det ’t dook vuuer Bert gevalle is.
Bert waas ein bekèndj gezich in de Limburgse tonieëlwaereldj. Zien gedreveheid, betrokkeheid en groeët hert
vuuer ’t tonieël en zien spuuelers zal gemis waere.
Op meisterlike meneer goof Bert es meister Hendrik van
der Velde (‘zèk mer Henk’) les aan de inburgeringsklas
van de theatervuuerstèlling Limburgere 2.0, die róndj de
festiviteite bie 90 jaor Veldeke nog in versjillendje theaters te zeen waas.
Veldeke wins zien familie alle krach óm dit verlees te
drage.
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Jo Hansenprijs voor Volkscultuur 2016 toegekend aan Paul Weelen
Es waardering vuuer zien iefere vuuer oos Limburgse taal en Volkscultuur nóm Paul Weelen
dónderdig 26 mei op ’n fieëstelike bie-einkóms in ’t stadhoes van Remunj
oet henj van gouverneur Theo Bovens de Jo Hansenpries in óntvangs.

Citaat oet ’t juryrapport: […Paul wordt bekroond voor zijn
veelvuldige inspanningen, bijna zijn leven lang al, in het
kader van de volkscultuur, in het bijzonder voor de Limburgse, die hij verrijkt heeft in de vorm van talrijke publicaties in het dialect, zoals: romans, musicals, gedichten,
liedjes. Alhoewel geboren in Canada, heeft Paul zich in zijn
jonge jaren al sterk geconcentreerd op Kerkrade en in het
bijzonder op zijn moedertaal het Kerkraads, ’t Kirchröadsjer
Plat. Als dertienjarige jongen stak hij reeds zijn licht op
bij de Dialekverain Kirchröadsjer Plat’van Hans Stelsmann.
Terecht kan men Paul de ‘Ambassadeur van het Kerkraads’
noemen, een dialect dat door zijn Ripuarisch karakter niet
erg toegankelijk is voor de doorsneeverstaander en doorsneelezer, maar door toedoen van Paul grote bekendheid
kreeg in het Limburgse land en daarbuiten. Het is de liefde
voor het Kirchröadsjer Plat die de laureaat gedreven heeft
tot grote inspanningen voor de Limburgse streektaal via
zijn uitgeverij TIC, de Stichtingen LiLiLi en LiDiLi, ‘de
LiLiLi-daag’, zijn hoofdredacteurschap van het tijdschrift
Veldeke, zijn muziek en zijn singer-songwriterschap. Door
het schrijven van romans in het Nederlands o.a. ‘De droom
van de minnezanger’ (2007) en ‘De Mercuriustapes’ (2015)
heeft hij grenzen verlegd waardoor hij ook buiten Limburg
als auteur bekendheid heeft gekregen…].
Oet de toespraok van gouverneur Bovens: […En het vraagt
natuurlijk voortrekkers, zoals Jo Hansen in zijn tijd, en laureaat Paul Weelen in deze tijd. Want Paul Weelen trok – en

trekt – in alle macht aan het dialect. Ook al stond zijn
wieg in het Canadese Calgary. Maar wie weet klonk het
Kirchroas juist daar wel met extra weemoed en passie. Zijn
ouders zijn immers niet voor niets teruggekeerd…].
De Stichting Jo Hansenprijs waerdje in 1987 opgerichtj door
’n gezamelik initiatief van de vereiniging Veldeke Limburg en
de Stichting EK/CS in Remunj. De stichting kèntj de pries
driejaorliks toe op vuuerdrach van ’n onaafhankelike jury.
De jury bestóng dit jaor oet Herman Crompvoets en Peter
Winkels. De pries is verneumdj nao Jo Hansen, dae oetzunjerlik väöl beteikendj haet vuuer de volkscultuur in de twieë
Limburge en ’t Rienlandj. De pries besteit oet ’ne rink mèt ’t
stadswaope van Remunj, ’n geldjbedraag van € 750,- en ’n
oeërkonde.

PRIESVRAOG PLAT OP SJTRAOT
Wae krege op de vuuerige vraog (Valkeberg) veer gooj inzendinge bènne van:
José Gerits ( Mestreech), Corry Stultiens (Wieërt),
Jan Maas (Mieëlik) en Gerard Dolders (Mestreech).
Nao loeëting geit Platbook 15 nao Corry Stultiens.
Waem wètj woeë de nuuj foto getrokke is?
Oplossinge nao: redactie@veldeke.net
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LIMBURGSE IDENTITEIT
Regionale identiteiten en Taalgebruik in Limburg
Prof. Dr. Leonie Cornips, hoogleraar aan de Faculty of Arts and Social Sciences van Universiteit Maastricht,
biedt in de zomer van 2016 een zomercursus aan binnen de Maastricht Summer School.
Tijdens deze cursus zullen cursisten meer te weten komen
over het verschijnsel ‘Limburgse identiteit’.
Is er zoiets als een Limburgse identiteit en wat behelst deze?
En wat is de relatie met het taalgebruik in Limburg? Hierbij zal ingegaan worden op de geschiedenis, het heden en
de toekomst van Limburg en hoe het taalgebruik de provincie vorm gegeven heeft.
Op basis van wetenschappelijke inzichten zal de cursus
specifiek ingaan op de manieren waarop taalgebruik betekenis geeft aan alledaagse plekken en uiting geeft aan gemeenschapsgevoelens van ‘wij’ en ‘zij’. Naast het lezen van
literatuur, zullen cursisten met enkele veldwerkopdrachten,
zelf op zoek gaan naar de talige constructies van Limburgse
identiteit(en).
De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in het
onderwerp.

Cursusperiode: 8 t/m 19 augustus 2016, dagelijks in de
ochtenduren. Op 11 augustus is er een ontvangst (met koffie) in het Gouvernement met rondleiding over de geschiedenis van Limburg en het Gouvernement. Aansluitend
geeft prof. Cornips haar college van die dag in het Gouvernementsgebouw.
Cursusprijs: € 500,-.
Cursuslocatie: De cursus vindt plaats in een van de binnenstadfaculteiten van de Universiteit Maastricht.
Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht op:
www.maastrichtuniversity.nl/summerschool.
Met vragen kunt u zich wenden tot summerschool@maastrichtuniversity.nl.

Docenten: prof. dr. Leonie Cornips en Lotte Thissen, promovenda in de linguïstische antropologie.

Soapserie PLAT!
Twieë Limburgse sjoeële fusere woeëdoor in ’t examejaor
’n noew klas óntsteit. ’n Klas mèt versjillendje culture en
achtergrunj. Wie gaon de lieërlinge dao mèt óm?
Det is ’t vertrèkpuntj van de Limburgstalige soapserie
PLAT! die in ’t naojaor via de online tv-zender VeldekeKids
te volge is.
De soapserie weurtj speciaal vuuer ’t Jaor van de Limburgse
Dialekte geproduceerdj. De regie is in henj van Natasja van
Tilburg.
Versjillendje personages treffe zich in dees klas en det bringtj
spannendje, ludieke mer ouch geveulige situaties mèt zich
mèt. De soapserie behanjeltj thema’s wie depressiviteit en
’t (verkieërdj) ómgaon mèt social media. De serie weurt
opgenómme bie ’t Blariacumcollege in Venlo-Blerick.
Boete tieëntalle Limburgse jóngere spuuele ouch inkele
bekèndje Limburgse volwassene mèt in dees dialekserie,

wie Katja Henz, Dally Paas, Joes Boonen, Marjolein Heijltjes, Henk Hover en Rob Dijcks.
De soapserie PLAT! is te volge via de Facebookpagina van
VeldekeKids.
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INTERVIEW mit Jos Schatorjé, direkteur van ’t Limburgs Museum
Ein van de leukste musea van Nederlandj is vandaag mien besjtumming. Ich höb ’n aafsjpraok mit Jos
Schatorjé, directeur van ’t Limburgs Museum in Venlo.
’t Museum is ein van de drie provinciaal musea in Nederlands-Limburg; de anger twee zeen ’t Discovery
Center Continium in Kirkraoj en ’t Bonnefantemuseum in Mesjtreech.
Sinds 2000 is ’t museum gevestig in ’n geboew det
óntwórpe is door de in Venlo gebaore architecte Jeanne
Dekkers. ’t Goltziusmuseum in Venlo verdween mit de
kóms van ’t Limburgs Museum. In juni 2011 waerde begós mit de boew van ’ne nuje zaal aan ’t museum. In de
kelder van de nuujboew wurt in augustus 2011 de aan de
Maasboulevard ontdèkde mikwe, ’n joeds bad, oet de 13e
eew geplaats. In 2014 maakde ’t museum bekind det dit
boewwerk geine mikwe is.

De wèrkkamer van Jos Schatorjé zuut d’r sjtrak oet. Twee
veerkantje kleurige sjilderieje aan de moer. ’t Bureau zuut
precies oet wie ’ne bureau van ’ne museumdirecteur droet
mót zeen. Väöl mappe, ’ne stapel beuk, sjerm mit los toetsebord en - heel verrassend - väöl fruit. Wurt dit allemaol
edere daag opgegaete, of is ’t opgesjpaard fruit van ’n ganse
waek? Geweun geine tied gehad veur det eppelke bie de
lunch? Ich bön ’t vergaete te vraoge...
Veer gaon kalle euver Jos zien loupbaan en zien taegewäördige functie van directeur van ’t museum. En natuurlik
ouch… euver dialek.
’t Gesjprek geit in ’t Limburgs. Jos sjprik Horsters. Hae is
gebaore in Hors. Ich sjtèl de vraoge in ’t Remunjs.
Jos vertèlt: “Ich höb altied al ’n zjwaak gehad veur ’t dialek,
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van vreuger oet al.”
Kint hae ’t Horsters ouch sjrieve?
“Ich sjrief dök in ’t Horsters dialek. Mien biedrages sjtaon
ouch in de gezet van D’n Dreumel, de vastelaovesvereiniging van Hors.”
’nen Dreumel is ’n loshangend dräödje in waefwerk. Hors
is ’n centrum gewaes in de textielindustrie in Limburg.
Kómme daoróm in Hors meer dialekte bie-ein?
Jos wèrk noe 36 jaor in Venlo. Eers, nao zien sjtudie, op ’t
gemeinte-archief van Venlo, van 1979 toet 1986. Daonao
bie ’t Goltziusmuseum. Dit waerde nao ’n sjtevige verboewing (1963-1965) op 3 juni 1967 door Marga Klompé,
toen minister van Cultuur, Recreatie en Maatsjappelik
Werk, officieel aopegesjtèld as historisch museum veur
sjtad en sjtreek. In det museum waerde ’n beeld gegaeve
van de gesjiedenis van de sjtad Venlo en häör omgaeving.
Daonaeve had ’t museum verzamelinge van Venloos tin,
zilver, porselein, en ’n verzameling keukesjpulle.
“In die periode 1979 toet 1986 is ’t plan veur ’n Limburgs
museum óntsjtange en oetgewèrk”, vertèlt Jos. In 1992 is
hae directeur van det nuuj Limburgs museum gewaore.
Mer eers nog get historie.
Mit ingang van 1 januari 1993 ging ’t Goltziusmuseum mit
’t museum veur Culturele Antropologie in Lummerich op
in éín organisatie: in Venlo. Vanaaf 1995 ware, in wisselende samesjtèlling, ouch collecties van ’t Mesjtreechse Bonnefantemuseum te zeen. Sinds 2000 is ’t Limburgs Museum
in ’t Julianapark in Venlo ’t óngerkómme van de aafdeilinge
Volkenkunde, Cultuurhistorie en Cultuurarchief van de provincie Limburg. In 2000 kreeg ’t museum dus det prachtig
nuuj geboew, vlakbie de sjtatie in Venlo.
Jos lich toe wie de opzat van ’t museum d’roet zuut:
“Veer höbbe d’rveur gekaoze óm in ’t museum ’t laeve van
de miens in Limburg te laote zeen. Det gebeurt aan de
handj van de aanwezige collectie van zón 35.000 sjtökker.”
’t Museum haet ’n rieke, oetgebreide archeologische collectie, wovan de aadste sjtökker oet ’t neolithicum kómme.
“Limburg is de meis Romeinse provincie van Nederlandj”,
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zaet Jos. “Logisch det det óngerdeil oet de Limburgse gesjiedenis väöl aandach krieg.”
De volkskundige collectie besjteit oet vastelaovessjpulle,
devotionalia, wèrktuge, keukesjpulle en kleiing. Wiejer haet
’t museum regelmaotig wisseltentoonsjtèllinge en aktiviteite.
In de theaterzaal waere dök historische films gedrejd.
“Veer probere as museum aan te sjloete bie aktueel gebeurtenisse in Limburg, wie ’t Draaksjtaeke in Beesel.
Dao make veer ’n echte femilietentoonsjtèlling ómhaer”,
aldus Jos. Det evenemente- en doelgroepebeleid dreug
mit bie aan de populariteit van ’t museum. Mer ’t is ouch
de meneer van vormgaeve en aandach veur cultuureducatie
die biedrage aan ’t sukses van ’t museum.
Ich vraog hem nao zien meining euver ’t subsidiebeleid
op ’t gebied van cultuur in Nederlandj. Väöl van det geldj
geit nao de Randjsjtad en neet nao de regio’s: get wo deputé Koopmans ouch dökker op wies. In de Randjsjtad
óntsjteit ’n euveraanbod, waat op d’n doer ouch neet
wèrk. Waat is de oplossing?
’t Antjwaord van Jos: ”Veer mótte as museum oos eige
regionaal functie blieve promote. Det is oze sjterke kantj.

Daomit óngersjeie veer ós van de res van Nederlandj. Interessant blieve veur bezeukers van binne en boete Limburg:
det is de boodsjap. Dan sjteis se ouch sjterker bie de subsidieverdeiling.”
In 2017 besjteit de Sjtichting Limburgs Museum 25 jaor.
Ich bön benuujd welke sjoon activiteite daoveur waere opgezat in Venlo. En ouch, of d’r meer geldj nao Limburg zal
kómme!
Yvonne de Vries

Fispernölle: ’t sjoeënste Limburgse waord van 2016
In samewirking mèt Media Groep Limburg is Veldeke in ’t kader van ’t Jaor van de Limburgse Dialekte op zeuk gegange
nao ’t leukste Limburgse dialekwaord en gezèkdje. Dao-op goof ’t 1250 inzendinge. Ein jury haet dao-oet e selectie van
100 wäörd en 30 gezèkdjes en oetdrökkinge gemaaktj. Dao kós weer op gestumdj waere. Dit sjoeënste Limburgse waord
is bekèndj gemaaktj op 6 juni in Servicebioscoop Royal in Ech. Vaerdig wie e kemuniejeske stóng bie de oetdrökkinge
boeëveaan.
In 2006 waas ouch al ins ein verkezing. Toen ging sjóttelsplak mèt de ieër strieke. Hie-ónger de toptieën óm te vergelieke.
2016

2006

1 fispernölle
2 versjangelere
3 zwaegelstekske
4 sjravele
5 gepaerdskeuteld
6 bóksebaom
7 höleuvertröl
8 kroekestop
9 pratsj		
10 spikkeleeriezer
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sjóttelsplak
esgodbleef
fispernölle
versjangelere
sjravele
sjnoebel
leveke
veuraeveväöl
ambras
aek
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ALGEMEIN LEDEVERGADERING
Ze passe allemaol inne Pierre Cuyperszaal van de
Oranjerie, de 25 kring- en hoofbesjtuurslede die 19
mei aafgereis zin nao Remunj veur de Algemein
Ledevergadering, die al óm 19.00 oer begint. Veurzitter Lei Pennings is get aan de late kantj, want
hae woor nag door ‘ne journalis achternao gezaete
en is ouch nag zienne bril vergaete.
Jaomer det Vènraoj en Haerle zich höbbe mótte
aafmelje veur dees biejeinkóms.
Wiewaal de agenda beheurlik vól is veur deze aovindj wilt
Henk Giesberts names krink Remunj nag twee puntje toevoge. Die waere medein mer behanjeld. In de Midde-Limburgse editie van De Limburger zin de insigste twee dialekcolumns gesjrap. Dao is al väöl commentaar op gekómme.
Veldeke Remunj wilt noe ’n door lede digitaal óngerteikende petitie indene det d’r sjtökskes in ein van de Limburgse
dialekte geplaats mótte blieve waere. De anger Midde-Limburgse kringe en Vènlo wille dit waal óngersjteune en mit oppakke. ’t Hoofbesjtuur zal ouch ’ne breef nao de gezet sjikke.
’t Tweede puntj van Henk betruf de LiLiLi-daag. Paul Weelen is de meugelikhede aan ’t óngerzeuke óm deze daag op
30 oktober weer in de ECI te haje. Dao zin sjrievers en
muzikaal intermezzo’s neudig van noord toet zuid en Veldekebreid. Aan de anger kringe waert gevraog name aan
te levere; die sjtaon dao neet ónwelwillend taengeneuver.
Henk krieg de verantjwaordelikheid inne sjoon gesjaove…
(inmiddels bekènd: geit dit jaor neet door).
Sikkertaris Yvonne de Vries waert bedank veur zien versjlage.
Dao-in vèlt te laeze det in ós vereiniging toch heel get gebeurt op ’n jaor tied. Pieter Ebus lich de jaorsiefers get toe,
veur de meiste aanwezige tejje kos. Jos Even kèn names de
kascontrolekemissie mitdeile det d’r gèn ónregelmaotighede
wore en zelfs sjpraoke is van get wins.
’n Nuuj besjtuurslid! Taalkundige Peter Klein oet Lemiers
moog zichzelf aan de vergadering veursjtèlle. Hae wilt zich
gaon insjpanne óm de samewèrking mit anger vereiniginge
te versjtevige.
Veldeke 90 jaor.
De veurzitter guf ’ne truukblik op waat gewaes is en waat
nag sjteit te gebeure. Feit is det d’r nag nootj zoväöl aandach
veur en publiciteit euver ’t dialek is gewaes. De waegsjaol
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geit aan ’t inj van ’t jaor vas positief oetvalle. Alle kringe
kriege dit jaor extra geldj óm ’n sjpeciaal activiteit te organisere. Allein euver de verkoup van ’t jubileumbook is me
nag neet zo content. Viceveurzitter Lei Heijenrath hèlt ’n
vurig pleidooi veur dit geweldige book, wo-in ’t talig aspect van ’t Limburgersjap oetsjtaekend in beeld is gebrach.
Dao waere nuuj activiteite óntplooid óm ’t book ónger de
aandach te bringe en de kringbesjture moge nao de vergadering allemaol ’n doos beuk in consignatie mitnumme.
’n Volgend heit hangiezer: de relatie lede - kringbesjture hoofbesjtuur. De kringe zin de basis van Veldeke en d’r is
meer wisselwèrking mit ’t hoofbesjtuur neudig. “De eilendjes zeuke nao verbinjing”.
’t HB geit eersdaags op ‘heisessie’ óm zich tegooj te bezinne
op zien rol. Aan de kringe de vraog óm veur 1 juli aan te
gaeve waat häör winse zin. ’n Paar waere al direk genump:
de contacte mit de provincie óngerhaje, wèrke in ’t belang
van de dialekte, de kinjeropvang benadere zodet die in
godsnaam weer dialek gaon kalle mit ós kiendjes.
’n Leuk óngerdeil van dees vergadering is altied ‘Berichte
oet de kringe’. Óm de beurt vertèlle die waat ze ’t aafgeloupe halfjaor zo-al gedaon höbbe en waat de planne veur
’t volgende zin. Veur heure euver: sjeurkalenders, laes- en
sjriefcursusse, euregionale dialekaovindje, dialekmèsse,
greun beukskes inne maak, ’ne battle veur drie sjole, diktees, cabaret, poëziewanjelinge, dialekworkshops, mazjerang, declamatiewedsjtriede, Kefee Veldeke, naojaorswanjeling, krismiddige of kersaovindje, facebookpagina’s,
kaokbeuk, plat op taofel, jeug-cd, de sjlumste Vènlonaer,
nuuj jeugdige besjtuurslede, ode aan Sef Cornet, enz.

Veldeke Nuutsbreef | nummer 21 | juli 2016

Ós kringbesjture verdene ’n danig cómpliment veur al häör
activiteite en de energie die ze dao-in sjtaeke!
Den wilt de veurzitter ouch nag get kwiet euver ’t transitietrajek veur ’t Hoes vanne Kunste. Dao gaon grote verangeringe plaatsgriepe, alles waert gecentraliseerd. Volges de net oetgebrachte Nota Immaterieel Erfgood van
gedeputeerde Ger Koopmans waere subsidies neet meer
automatisch toegekènd. Dao mót waere gedigitaliseerd,
verjónk, samegewèrk, alles toegankeliker gemaak. Volges
ózze veurzitter haaj ’t allemaol op ’n charmanter maneer

gekós, mer hae sjtèlt veur de zaak mer constructief op te
pakke en planne te make die passe in de nota. Wie biejveurbeeld ’t gesjpraoke waordebook det ónlangs in Thoor
is geprizzenteerd.
Intösse is ’t al 22.15 oer gewaes. De datums veur volgend
jaor waere vasgelag en op verzeuk van versjillende kringe
zal de volgende keer neet meer zo vreug begós waere.
Riky Simons-Julicher

NOTA IMMATERIEEL ERFGOED
De provincie heet ziene Nota Immaterieel Erfgoed geprizzenteerd en dat höbbe veer gewete! Aonvaankelek waor
dao ’nen houp verwarring euver wat noe in de Nota stoont
en wat oonderdeil oetmaakde vaan ’t advies vaan ’t bedrief
X-Cago, boebij deputé Koopmans um raod had gevraog.
Dao woort zelfs gesproke vaan ’t beröchde woord “belangenverstrengeling” umtot X-Cago gespecialiseerd is in digitalisering en de Nota digitalisering oetreep tot ein vaan
de speerpunte vaan touwkomsteg beleid. Wie ’t ouch is,
oeteindelijk is ’n aontal gerenommeerde instèllinge ’n deil
of hun ganse subsidie kwiet en weurde die cent noe in ’ne
pot gestop boe-op ederein mèt e good projek wat te make
heet mèt ’t Limbörgs erfgood, e beroop kin doen. Veldeke
Limburg hoof gelökkeg neet in te lievere en dao zien veer
blij um. Meh euver de gaank vaan zake is ’t lèste woord
woersjijnelek nog neet gezag.
Neve digitalisering oondersjeit de Nota Immaterieel Erfgoed nog twie speerpunte: samewèrking en ’t betrèkke vaan

de jäög bij ’t Limbörgs erfgood. Dat is veur Veldeke neet
nui: veer wèrke al langer same mèt versjèllende cultureel
instèllinge op ’t gebeed vaan taol en streekcultuur, wat recentelek nog weer nuie vörm heet gekrege in ’t Taolplatform, wat in de notitie “Sjiek is miech dat” zien ideeë en
winse euver ’t provinciaol beleid heet gepubliceerd. Ouch
digitalisering en verjonging stoon al langer op d’n agenda
en höbbe binne versjeie vaan eus lokaol Kringe al vörm
en inhaajd gekrege. Dat wèlt neet zègke tot dao niks mie
aon te verbetere vèlt. Veldeke Limbörg zal ziech daan ouch
de koumende maonde goon beraoje euver wie veer de drei
aondachspunte vaan de Nota kinne vertaole in concrete actieplanne, die veer ouch aon de provincie goon veurlègke.
Want es dao door de provincie extra inspanninge gevraog
weurde, kump get extra besteiingsruimte ouch wel vaan
pas. De cent greuje ouch bij Veldeke neet op de rögk.
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Gebruiken kinderen meer dialect in een Limburgse woordtaak
die thuis afgenomen wordt dan op school?
Al eerder hebben we1 geschreven over ons onderzoek (zie
Cornips e.a. in Nuutsbreef 19, juli 2015 en Francot e.a.
nog te verschijnen) of 128 Nederlands-dialect tweetalige
kinderen voordeel dan wel nadeel van hun dialect ondervinden in het verwerven van de Nederlandse woordenschat.
Het bleek dat dialectsprekende kinderen het net zo goed
(of slecht) deden als meer eentalige Nederlandssprekende
kinderen. We konden overigens geen harde grens trekken
in Limburg tussen eentalige en tweetalige dialectsprekende
kinderen omdat ook de eentalige kinderen dialect produceren en begrijpen. We merkten wel dat alle kinderen weinig
dialect gebruiken in een taak waarin we de kinderen vroegen om plaatjes in het dialect te benoemen, de zogenaamde
Limburgse Woordtaak. We vermoedden dat dit lag aan het
feit dat wij de taak op school afnamen, een plek waar kinderen misschien minder snel geneigd zijn om in het dialect
te spreken. Naar aanleiding van dit vermoeden hebben we
een vervolgonderzoek ingesteld. In de hoop kinderen meer
dialectuitspraken te kunnen ontlokken zijn dit keer de taken - naast op school - ook thuis afgenomen in het dialect.
Van oktober 2015 tot maart 2015 heeft Yvette van de Universiteit Leiden vier verschillende basisscholen2 in regio
Leudal benaderd voor ons onderzoek (Spoolder, nog te verschijnen). Dankzij goede samenwerking tussen scholen en
ouders hebben 73 kinderen (gemiddelde leeftijd 6.3 jaar,
50 jongens, 23 meisjes) meegedaan aan dit onderzoek. De
kinderen zijn ieder tweemaal getest, eenmaal op school en
eenmaal thuis. Yvette is spreekster van het dialect van het
Leudal (Heythuysen), en de taken waarbij dit mogelijk was
zijn dus ook in dit dialect afgenomen. De taken die zij afnam bij de kinderen zijn bijna dezelfde als die in het vorige
onderzoek, maar de belangrijkste hiervan voor dit artikel
is de Limburgse Woordtaak (hierna LWT genoemd). Deze
taak is ontwikkeld om de woordenschatkennis van de kinderen in het dialect te achterhalen. De kinderen zien een
plaatje waarna zij in het dialect gevraagd worden dit plaatje
te benoemen (zie afbeelding). Voor elke afbeelding zijn er

doelwoorden in het dialect en het Nederlands.

Neus - Naas		

Kopje - Tas

De vorige keer zijn de kinderen getest in de regio Elsloo,
Stein, Schinnen en Geleen. Het dialect daar verschilt van
het dialect van de regio Leudal. Daarom heeft Yvette de
LWT aangepast. Zo moest zij bijvoorbeeld het woord kuusj
(varken) uit regio Geleen veranderen in verke uit regio Leudal. Meerdere woorden zijn op deze manier aangepast (zie
Tabel 1).
Tabel 1: Aangepaste dialectwoorden
Dialect Doelwoord
Omgeving Leudal

Dialect Doelwoord
Omgeving Geleen

Haose/Handsjoon
Hoon
Zeek/Krank
Maore
Verke
Wasknieper
Fopsjpeen
Kleid/Klèdje
Bóks
Ooj
Kits
Kalle/Praote
Beurs
Kruker
Levehieërsbieësje
Vèske

Heisje/Handsjoon
Hin
Krank
Moere
Kuusj/Verke
Wesjknieper
Loetsj
Kleid
Boks/Brook
Un
Kietsj
Kalle
Beusj
Sjoepkar/Kruiwage
Oliebeesje
Vusjke

1

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de financiering van het Universiteitsfonds SWOL van de Universiteit Maastricht , de Road veur
’t Limburgs, de leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’ (UM), Universiteit Utrecht (UU), Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Meertens
Instituut. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het Vidi onderzoek Cognitive development in the context of emerging
bilingualism: Cultural minority children in het Nederlands van Elma Blom aan de Universiteit van Utrecht.
2
Basisschool De Verrekijker in Ell, Basisschool de Klink in Grathem, Basisschool De Leerlingst in Haelen, Basisschool De Mussenberg in Horn.
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De belangrijkste onderzoeksvraag van dit vervolgonderzoek
was of we verschillen zien in het gebruik van het dialect
wanneer we de LWT thuis of op school afnemen. Hiervoor zijn de antwoorden van kinderen op de LWT in een
thuis- en schoolsituatie vergeleken. Gek genoeg vonden wij
dat het gebruik van het dialect lager was dan in het vorige onderzoek. De LWT bestaat uit 30 woorden, waarvan
kinderen de vorige keer in een schoolsituatie gemiddeld 7
in het dialect benoemden. In ons vervolgonderzoek bij de
kinderen thuis zijn er gemiddeld maar 2 van de 30 in het
dialect benoemd (Figuur 1).

Figuur 1: Gemiddeld aantal dialectuitspraken in het huidige
onderzoek vergeleken met het vorige onderzoek. Het maximale
aantal uitspraken is 30.
De verwachting was dat kinderen zich thuis beter op hun
gemak voelen in het dialect en dat wij daarom meer dialectgebruik zouden kunnen zien. Maar dat is dus duidelijk
niet zo. Een mogelijke verklaring is dat een taak zoals de
LWT toch het Nederlands oproept in plaats van dialect en
dat in Leudal iets meer dialectwoorden op de Nederlandse
tegenhangers lijken. Misschien dat daardoor kinderen thuis
toch veel Nederlands geproduceerd hebben.
We zagen zelfs geen verschillen in dialectgebruik tussen
school en thuis op de LWT. Kinderen waren juist geneigd
om meer Nederlandse woorden te gebruiken wanneer zij
thuis getoetst werden. Vanuit de literatuur is dit als volgt te
verklaren. Piet van Avermaet beschrijft in zijn artikel dat er
belangrijke verschillen zijn tussen de thuistaal en de schooltaal van kinderen (Van den Branden & Avermaet, 2001).
Een van deze verschillen is dat thuistaal en schooltaal met
een ander doel gebruikt worden: op school wordt taal gebruikt om kennis over te dragen, waar kinderen thuis, taal

vooral gebruiken om zichzelf uit te drukken. In onze LWT
vragen wij kinderen om plaatjes te benoemen. Omdat zij
hierdoor het gevoel hebben dat ze kennis moeten overdragen aan iemand anders, zullen zij dit (meestal) doen in de
taal waarin zij gewend zijn dat te doen: de schooltaal die in
dit geval dus Nederlands is.
Erg interessant waren de reacties van de ouders wanneer
Yvette thuis de testen af kwam nemen. Geen enkele situatie
was hetzelfde. Bij een aantal gezinnen werd zij met open
armen ontvangen, wisten de kinderen haar naam, werd er
koffie/thee aangeboden etc. Dit schepte een band tussen
ouders en haar, maar ook vooral tussen het kind en haar.
In andere gezinnen daarentegen voelde het wat vreemder.
Hier was zij ‘(de) mevrouw’, die even spelletjes kwam spelen. Kinderen reageerden daar anders op. Dit is hoogstwaarschijnlijk bij een aantal kinderen ook van invloed geweest op hun dialectgebruik.
Wij concluderen dat er geen verschil is in dialectgebruik
wanneer een kind thuis of op school getest wordt. Dit ligt
waarschijnlijk aan het gevoel dat de kinderen kennis moeten overdragen aan een ander persoon. In verder onderzoek
zal de taakafname dus aangepast moeten worden naar een
situatie waarin het overdragen van kennis minder centraal
staat, bijvoorbeeld door spelletjes te doen en zo dialectgebruik te ontlokken.
Yvette Spoolder
Referenties
Cornips, Leonie, Kirsten van den Heuij en Ryanne Francot
2015. Belemmert het dialect de verwerving van de Nederlandse
woordenschat? Nuutsbreef van Veldeke Limburg 19; 6-8.
Francot, Ryanne, Kirsten van den Heuij, Elma Blom, Wilbert
Heeringa and Leonie Cornips. Te verschijnen. Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal
community: the acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary. Language variation European Perspectives VIII. Studies in
Language Variation. Selected papers from the Eight International
Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8), Leipzig. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Spoolder, Yvette. Te verschijnen. MA scriptie.
Van den Branden, K. & Van Avermaet, P. (2001). Taal, onderwijs
en ongelijkheid: quo vadis. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2000-2001.
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LIMBURGSE FINALE DECLAMATIEWEDSTRIED 2016
Zaoterdigmiddig 21 mei waas DOK6 in Kepèl weer ’t kloppendje middelpuntj van
de jaorlikse finale van de Declamatiewedstried vuer de jeug.
In ’ne volle zaal mèt aanhang van zo’n 200 vaders en moders, breurkes en zöskes,
opa’s en oma’s, juffrouwe en meisters, vriendjes en vriendinnekes en de (kring)
bestuursleje lete de geselecteerdje 29 finaliste oet de vuerrundjes van de
Veldekekringe Venlo/Tegele, Wieërt, Remunj, Ech/Zöstere, Kirchroa en
Gelaen/Zitterd van zich huere. En wie!
Vuerzitter Lei Pennings zag det hae zich sjaamde wie hae op ’t inj mèt e pepeerke in
de handj e dankwaord sprook, terwiel alle deilnummers häör gedichter ram oet de
kop kóste.
Vuerzittter Linda Zijlmans van de jury maakdje de oetslaag bekèndj: “’t Zeen eigelik
allemaol winnaars, die hie staon. Mer in de finale lètte wae toch vueral op de intonatie en ’t geveul wo-mèt vuergedrage weurtj en mótte de puntjes op de i staon. Bij
de tèlling sjildje ’t soms mer ein puntje”.
De jury bestóng wiejer oet: Marleen Schmitz, Elly Pötgens, Ton van de Wijngaard
en Anke Peters.
Aggie Knauf oet Kirchroa kaldje alles jemuutlieg aan-ein. ’t Duo Same Sjpas (Linn
Dobbelsteijn en Isabelle Jennes – 2e plaats finale van ’t TVK 2015) verzörgdje ’n
muzikaal optraeje.
Waat nog opveel: van de 29 deilnummers woeëre mer vief jónges!
groep 3/4:		
1e Sophie Sassen
2e Thijmen Höppner
3e Gijs Broekman

groep 5/6:		
1e Sofie Zeegers		
2e Isa Meuwissen		
3e Hannah Vranken

groep 7/8:
1e Kiki Severijns
2e Senna Valk
3e David Jetten

Door de ‘goochelende karikaturist’ René van Hooren oet Indjhoeëve waerdje tösse
de bedrieve door van edere optraejendje ’n sjoeën karikatuur gemaaktj. Wiejer
krege ze names Veldeke en ’t Huis voor de Kunsten ’n oeërkonde en ’t book In de
Zoe van Doedeljoe aangeboeëje. Plus straks nog ein dvd van ’t eige optraeje.
Har Sniekers
Foto’s: Sef Driessen en Hans Simons
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VENLOOS PRAOTE
Kiki en Sien hebben meegedaan aan de declamatiewedstrijd van Veldeke Venlo, een wedstrijd waarbij basisschoolleerlingen een gedicht voordragen in het Venloos. Aan kidzonline vertellen ze hoe ze
het hebben beleefd.
Kiki Severijns, 11 jaar uit Venlo
“Sinds mijn zevende doe ik al
mee aan Veldeke
Venlo, een wedstrijd
waarbij
kinderen een gedicht in het Venloos voordragen.
En ieder jaar heb
ik de finale gehaald! Twee keer
ben ik zelfs in de
prijzen gevallen.
Ik vind het altijd
leuk om aan Veldeke mee te doen
omdat je op je eigen manier een gedichtje voor kan dragen. Soms kun je de
mensen ook aan het lachen maken.
Als je meedoet moet je eerst een gedicht kiezen. Als ik het
gedicht kies, zoek ik naar een tekst waar iets grappigs in
zit zodat je het leuk kunt vertellen. Vreemd vind ik dat het
gedicht dat ik kies bijna nooit door iemand anders wordt
gekozen. En dat is wel fijn. Ik doe dan iets anders dan alle
andere deelnemers.
Als je in de finale of voorronde het gedicht gaat voordragen, is dat best spannend. En als je tijdens de finale naar
de wc gaat, hoor je vaak kinderen op de wc hun gedicht
oefenen. Dat vind ik altijd grappig om te horen.
Een tip voor andere deelnemers? Als je enthousiast bent en
duidelijk vertelt, komt het goed.
Ik vind het leuk dat Veldeke er is. Zo kunnen kinderen
die normaal geen Venloos praten het toch een beetje leren,
maar ook als je altijd al Venloos praat is het leuk om mee
te doen.”

Sien Lamberts, 11 jaar uit Venlo
“Het leek me
leuk om mee te
doen aan Veldeke
Venlo. Aan mijn
moeder vroeg ik
of ik mee mocht
doen. En zij zei:
“Ja!” Ik zei toen:
“Yes!” De deelnemers mochten
zelf kiezen welk
versje ze wilden
voordragen. Ik
zal verklappen
welk versje ik
heb gekozen: Tillefoon. Dat was
een moeilijk gedicht. Maar ik vind het vaker moeilijk als ik
in het Venloos moet lezen.
Door mijn deelname heb ik veel geleerd. Ik kan nu beter
Venloos lezen en Venloos praten. Het was wel spannend
om mee te doen, maar mijn moeder stelde me steeds weer
gerust. Op het podium vond ik het ook spannend. Gelukkig hielp de jury je als je iets vergat. Dat was wel fijn.
Helaas ging ik niet door naar de volgende ronde. Dat was
jammer, maar ik kan er mee leven. Dit was de tweede keer
dat ik heb deelgenomen aan Veldeke Venlo. De eerste keer
dat ik een gedichtje voordroeg was ik wel door.
Volgend jaar wil ik weer meedoen. Tenminste, als er een
leuk versje bij zit.”
Met toestemming van de redactie overgenomen uit Zuiderlucht
05|2016

(Naschrift redactie: Kiki werd bij de finale eerste in haar categorie
met het gedicht ’t Ierste Kösmuulke).
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COMMUNIEPAAR
Tot veur de oorlog moogde kènjer plaatselik es communiepaar letterlik same
de ieëste communie doon. ’t ‘Zich pare’ is ein versjiensel det neet euveral
bekènd is, mer toch tamelik algemein. Men sjprook den van ‘miene paar’.
Men deeg mit ein
vrundje of vriendinneke same de heilige
communie. Men ging
neet allein same nao de
communiebank, mer
men vierde ouch same
’t fieës. Soms droog
men zelfs dezelfde
kleier. D’n eine daag
woor men bie d’n eine
op de mörgeskoffie,
de middig en de koffietaofel. De volgende
daag woor d’n angere
aan de beurt. Algemein gebrukelik is ’t gewaes det men twieë
daag communie vierde. Soms vierde men bie d’n eine d’n ieëste
zóndig, de waek d’r op bie d’n angere. Det versjilt van plaats tot
plaats. Luuj die dit höbbe mitgemaak weite ein miensjelaeve
later nog te vertèlle mit waem det zie gepaard wore. Dit resulteerde hieël döks in laeveslange vrundjsjap.
Wichtig óngerdeil is det bie de angere familie noajt cadeaus
gegaeve wórte. De cadeaus kreeg men ‘bie zich’.
Jónges krege soms nao de plechtige mès of nao ’t lof hun
ieëste sigaret van pesjtoar! Dit is op foto’s te zeen. Dit woor
waal veur 1910, wie kènjer nog mit twelf jaor de communie
dege.

Communiecadeautjes zeen door de jaore haer erg verangerd. Vreuger wore die meistes van religieuze aard. Ein
kirkbook, eine roazekrans, wiewaterbekskes, beeldjes en
natuurlik ’t dejeuneeke en ’t communiebesjtek.
In de baeter kringe goof de paetertant mit de communie
’t ieëste setje van ein zilvere besjtek. Daonao jedere verjaordaag ein volgend deil. Zoa haw men veur de broelof
mit ein bietje gelök de ganse zilvere cassette bie-ein. Op dae
daag kreeg men de opsjöplaepele d’r bie.
Allewiele zeen mountainbikes, computersjpelkes en laptops mieë gevraog.
De perseuënlike laepel is waat veurging aan ’t höbbe van
oetgebreid besjtek: “Dae pap wilt aete mót ziene laepel neet
vergaete”. Ein bekènde oetdrökking herinnert dao nog aan.
Men zaet noe nog dökker went eine gesjtórve is: “Hae haet
ziene laepel aafgegaeve (of weggegoajd)”.
Vanaaf óngevieër 1670 koom ’t taofelbesjtek sjtilkesaan in
gebroek. Wie aan ’t ènj van de 17de ieëw ’t taofelbesjtek
algemeiner wórt, ging de gelaegenheidslaepel ummer mieë
ein eige laeve leie.
’t Gaeve van besjtek (gebaortelaepel) kump nog vanoet d’n
tied det jederen ziene eige laepel haw. Degeen dae dich diene ieëste laepel geuf, wunsj dich daomit dien ganse laeve
‘eine gevölde laepel’. Nog ummer zeen gebaortebesjtekskes
bekènd. Allein de beteikenis is verlaore gegange.
Annie Schreuders-Derks

De aafsjpraok róndj det pare wórt meistes door de awwers
óngerling gemaak. Soms moogde ’t kèndj zichzelf ein
vrundje oetzeuke.
In Horst wórt det in eder geval ‘eige keus’. Toke Hermans
herinnert zich det alle communiekènjer nao de mès bie de
bekker moogde gaon aete (1933). De familie vierde dae
daag geweuën aan hoes. In häör geval wore dao boete de
oma, opa, paeter en maeter gein angere geneuëde.
In versjeie plaatse wórt allein bie de plechtige communie
gepaard (Bocholz). Dao vierde men d’n ieëste daag ’t fieës
bie degeen dae ’t kortste bie de kirk woonde, d’n twieëde
daag bie d’n angere.
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’T HÓMMELT IN DE KROEDWÖSJ
Middelduutsj: krutwiginge; Middel-Hoagduutsj: krutwîhe; Middelnederlands: cruutwinghe; Limburgs: kroedwie(j)n.
Es ’t hoagzomer is sjtoon in de natuur väöl plante te bleuje
en sjteit de ougs riep op ’t veld. In vreuger tieje woort dan
’n dankoffer gebrach door speciaal kroed te verbrenne ter
ière van de dondergod Donar. Ander bronne geve aan dat
vröchte van ’t land in offervure ginge es dank aan de godin
van de natuur, Freya (Frigga). Èvvel, welke afgod dan ouch,
väöl heidense handelinge woorte op e gegeve moment gekerstend, in dit geval door de offerplante te goon zegene.
Maria kaom in de plaats van Donar of Freya, häöre fièsdaag
op 15 augustus, Maria Hemelvaart. De legende vertèlt vervolges euver de apostele die bie ’t bezeuk aan ’t graaf van
Maria ontdèkde dat zie nao de hemel waor gevare en dat
op häör sjterfbèd allein ’ne groate wösj blome loog. Keizer
Mauritius introduceerde ’t gebruuk in 582 in ’t Byzantiense
Riek. In de 7de ièw kaom de traditie nao ’t Weste. In de
archieve van ’t adellik sjtif Sint-Gerlach in Houtem sjteit in
1519 ’ne ‘Onser Liever Frauwen kruytweyngh dach’ vermeld. Paus Pius XII sjtèlde Maria Hemelvaart in es ‘dogma
fidei’ op 1 november 1950.
’ne Kroedwösj besjteit euver ’t algemein oet ’t heilig getal
van zeve kruje. De samesjtèlling waor es volg: 2 geneeskrachtige plante, 2 touverplante, 2 broadgrane en 1 blaad
van de noteboum. Op sommige plaatse were 9 plante verzameld (3x3), woa-in ouch ougsvröchte, fruit, bitterzoet,
waldmeister en citroankroed ziete. Dao zint kroedwösje
bekènd van 24 en zelfs van 99 plante.

Wat de soorte in Limburg betref wieze de volksname oes de
weeg. Dat liekent mekkelik wat de kroedwösj aangeit, väöl
name besjtoon namelik oet donder en hommel, terwiel ze
in Tongere zelfs donderwis zègke, umdat die alles te make
höbbe mèt ’t doel van de wösj: besjerming tege blikseminsjlaag. Emes dae neet zoa op de huègde is en dae de soorte
wilt verzamele, zal zich èvvel verdaole, want welk kroed
is noe precies gemeind? Volksname zint name, die door ’t
volk aan plante gegeve zint vanwege ’n opvallende eigesjap
zoa-es: uterlik, de bleujwies en -tied en de wèrking bie ’t gebruuk. Umdat ze dèks nog van plaats tot plaats versjille zint
die name neet ech betroewbaar um mèt te determinere.
Daoveur zint weitesjappelike benaminge beter. Volksname
vertèlle oes waal vanal euver hun beteikenis.
Zeker is dat ein van de belangriekste en euveral toegepasde plant de geneeskrachtige reinvare is, die neet veur niks
ouch gewoon kroedwösj weurt geneump. In ’t Nederlands
heisj ze boerenwormkruid, de Latiense naam is Tanacetum
vulgare. De geneeskrach zit in ’t verdrieve van wörmkes,
daorum heisj ze ouch wörmzäödsje. Umdat ’t blaad op ’n
varen liekent, die gaer op de rein (grens) van akkerland
greujt, verklaort dat de naam reinevaar. En es die in bleuj
sjteit, liekent dat zjuus ’n gael vaan, reinevaan, neume de
luuj dat. Vanwege de bolvormige blomeknuupkes weurt ze
ouch waal es hummesknuipkes betiteld. De naam donderkroed en hommelskroed komme v’r ouch tege. Onderzeuk
door plantkundige H. Uittien meldt dat in 71 van de onderzeukde Nederlands-Limburgse plaatse dit kroed ’t meis gebruuk woort. Daoneve twiè soorte aels. Dit waor de vaste kern.
Mèt de heilzame aels of bitterkroed bedoele veer Artemisia
absinthum, in ’t Nederlands absinth-alsem, dink mer aan
oos Limburgs dröpke ’t aelske (maagbitter). De zäödsjes
van dees rukende plant, daorum ouch ruuksel geneump,
woorte oetgesjtruid um ongesiefer weg te jage. Ze geldt
ouch es onheilwerend (touverplant).
De ander aels heisj in ’t Nederlands bijvoet (Artemisia
vulgaris). ’n Blaad in de sjoon of in ’n vootbad lièt alle
meujigheid verdwiene. Ze weurt toegepas es geneeskroed
(lever-gal, kramp) en es onheilwerend kroed.
Algemein is ouch de witte reinvaar of hazegerf, ’n krachtig
heilkroed (Achillesa milefolium), dat zich dèks nèstelt op
de rein van veld, wei en waeg. Millefolium vertaalt nao de
massa blaedsjes aan dees plant, die liekene op ’n varen, ’t
witte sjleit op de kleur van de bleumkes. Achillea wies nao
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de Griekse held Achilles. Deze held deeg daomèt ’t bloje
van wonde van zien soldaote sjtoppe. ’n Paar dröppelkes
helpe bie ’n blojende naas. Thee woort gedronke bie reumatische aandoeninge, zenuwkrenkdes en koorts. Vanwege de looi en bittersjtoffe gebruuk bie maag- en leverklachte. Ze geldt es bloodzuverend, is ’n prima haorwesjmiedel
en veurkump haoroetval. Haze vinge de plant lekker. In de
folklore geldt ze es anti-duvel en heksekroed. ’nen Andere
Limburgse volksnaam is tabaksbloom, vanwege ’t gebruuk
es pseudotabak in d’n oorlog.
Ederein kènt maoter of kamille (Matricaria chamonilla).
De blomethee is ’n gooj remedie bie mónd-, tandvleisj- en
kaelontsjteking, maagklachte en kramp. De naam maoter
(van matricaria = moder) lièt zeen dat de plant ’n rol zou
höbbe gesjpeeld bie krenkdes in ’t kraombèd.
De kollebloom (klaproos), ouch waal donderbloom, Papaver rhoeas, maog mètdoon, al valle de blome waal gauw
aaf. Dat veursjpelt ’t woord Rhoeas in de Latiense naam
(= vallend). ’t Mèlksaap oet de zaodbol is sjlaopverwekkend. ’n Kol is ’n heks, ofwaal ’n vrouw die alles van
plante aafwies. ’t Keltisch woord papa beteikent pap. De
Kelte mengde ’t saap in de pap van huulbaby’s. ’t Gevolg
waor dat ’t kinneke sjleep es ’n (klap)roas. Dit gebruuk
is neet ongevièrlik! Wat kinger vreuger gaer dege waor e
klapsjpelke mèt opgebloze klaproasblaedsjes. Ouch woort
roaje ink devan gemaak, ’n verklaoring veur de volksnaam
inkebloom.
Wiejer kènt me keze oet de nuèdige ander donder- en
hommelsplante, bv. valeriaan (Valeriana officinalis), die ze
in Limburg donderpoes, donderbloom en hommelbloom
neume. ’t Kroed weurt al ièwelank gebruuk es kalmerend
middel. Plante, binneshoes opgehange, zouwe bewaege
bie ’t versjiene van ’n heks.
Marjolein (Origanum vulgare) bekènd es donderbloom,
hommelkroed, rommelkroed en kroedwösj is ’n sjterk
rukend keukekroed dat zou helpe bie krampversjiensele
zoa- es hoos en asma, meh ouch bie psychische oetpötting
en koppien. ’n Veersj gekneus blaad op pienlike en sjtief
gewrichte en sjpiere deit good.
Kattestaart (Lythrm salicaria), dat plaatselik donderpoes
en dondertoer heisj, is heilzaam vanwege häör bloodsjtoppende wèrking en tege o.a. diarree.
De geneeskrachtige Alant of bliksemkroed, donderbloom,
-kroed, -wortel, -baard, -poeze, -teur en hommelkroed is
synoniem aan ’t Nederlands donderkruid (Inula conyza)
en greujt op kalkgrond. Ze sjteit bekènd es wondkroed,
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insectewerend, bedwelmp muus (weitesjappelik beweze),
sjtimuleert ’t immuunsysteem en spijsvertering, ontgif.
De inuline in de wortel is ’n belangriek besjtanddeil es
soekervervenger bie luuj die soeker höbbe.
’t Wilgenroosje (Epilobium augustifolium) haet blaar die liekene op die van de wiej (wilg). De plant bevat vitamine C en
mèt de thee deit me de mond sjpeule. Vanwege häör lengde
weurt ze dondertore geneump.
De hoag koningskaars (Verbascum thapsus) in ’t plat
donderpele, waor vreuger ’n heilige plant, woa-mèt me
touverie koes opheffe en wiejer is ze sjliemoplossend en
heilzaam tege lochweeginfecties.
Sint-janskruid (Hypericum partiratum) of donderkroed
bleujt rond Sint-Jan (24 juni) en waor vreuger ’n antidepressivum.
Hommelskroed sjteit veur koninginnekruid of leverkruid
(Eupatorium cannabinum) en sjient heilzaam te zin veur
de lever. Hommele beteikent ’t zelfde es dondere. Bie onwaer rope de luuj: “Wat ’n hommelswaer!”
Van de broadgrane tèlle veural rogge, terf (tarwe), haver of
sjpelt mèt in de kroedwösj.
’t Lètste onderdeil is ’t blaad van de noteboum (Júglans
régia), leefs inclusief ’n dieke noot. De boum verjeug ongesiefer en weert blikseminsjlaag.
’t Zegene zelf deeg (en deit) de preester mèt wiewater
veurdat de hoagmès op 15 augustus begint. De gewiejde
kroedwösj kreeg daonao ’n plaetske op zölder, in hoes of
in de sjtal. In ’t geval dat ’t onwaerde, pakde me ’n paar
tekskes daovan en sjmeet die in ’t haardvuur mèt de gedachte: “Es ’t hommelt en regent, dan is ’t noadwaer gezegend”. Daobie baejde me de roazekrans en de hoeszege tot
Sint-Donatus, petroan van ’t onwaer en loos me ’t evangelie van Sint-Jan de Duiper, dae ummer woort aangerope
bie dreigend onheil. De zjwaam van de sjnirkende plante
zörgde veur ’n besjermlaog tösje ’t hoes en ’t duvelswaer en
joog teves de koaj geiste weg. Van ’t gewiejd kroed woort
ouch thee gedronke tege allerlei krenkdes en me vermengde ’t mèt vièvoor of lag ’n kruus van sjtengele in de zerk
van ’nen doaje. ’n Deil woort geduujd onder ’t ièrsjte gebermp kore tege muus. Zelfs sjmeet me de wösj euver de
hèk um de ruupsje weg te jage.
Um ’t kroed te plökke moet me dat leefs op d’n daag zelf
doon en mèt de hand. Iezere veurwerpe hantere, zoa-es
’n sjièr, ’n tang of mets: bie mystieke handelinge zouw de
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krach kènne breke. Zeuk de blome in de berm en graaf
van waeg, langs de rand van akkersj, weie en bösj. Meh
verzamel allein es t’rsj väöl van dezelfde bie-ein sjtoon, dit
ter besjerming van de soort.
Volges de atlas van Roukens kump de folklore veur in gans
Nederlands- Limburg en ouch in Belsj-Limburg (de sjtreek
rond Hasselt, Tongere, Mestreech) en verder in ’t Rienland.
Neet in Brabant en de Kempe. ’ne Tiedlank, zoa’n hauf ièw
geleje, ging me mèt ’n boekèt nao de kèrk, dat besjtong oet
willekeurige wilj en gekweekde plante oet de koalef. Me
waor de ceremonie neet vergete, meh ’t verhaol dao-achter
waal. Allewiel vingk me ’t sjpannend um de ‘zjuuste’ plante
te zeumere en ze nao de eventueel wiejing veur de seer en
mèt ’n nostalgisch geveul in hoes op te hange. ’t Sjoanste
is dan toch es de samesjtèlling van de wösj klop mèt de
euverlevering.
De teks geuf inziech in woarum e bepaald kroed e plaetske
kreeg in de kroedwösj.
Respecteer ’t veurbehoud. Geneeskrachtige plante moet
me neet zoamer toepasse bie gezondheidsklachte. Lèt op
de waarsjuwinge en gank ummer nao ’nen hoesarts!
Bronne: o.m. H. Kleijn, Planten en hun naam, 1970; A. Lemmerling, Oet vreuger jaore, 1980; Peter Schmidsberger, Thieme’s boek
van de geneeskruiden, 1980; Woordenboek van de Limburgse Dialecten Deel III, aflevering 3 Flora, 2002; K. ter Laan, Volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen, 2005; Manfred Becker Huberti’s
Lexikon der Bräuche und Feste en Folklore, 2007.

Kroedwösj: noteblaad, aels (2 soorte, links en onder, gries),
reinvare (geel), hazegerf (wit), hommelskroed (lever- of
koninginnekruid, roze), terf en sjpelt (beige).
Teks en foto: Els Diederen

KERMISAETE
Eder dörp in Limburg haaj van aodsher zien kermis. Dèk zelfs mieër den ein: de veurjaors- en de naojaorskermis. De
kermis waas róndj ’t fieës van de petroeënheilige van ’t dörp. Ich kóm oet Roggel en de kermis waas de ieërste zóndig nao
St. Petrus, want de heilige van de kirk woeëre Petrus en Paulus.
Väöl kermisse ware in ’t veurjaor en bienao gein in de wintjer. Den mótte d’r weinig wintjerheilige van ’n kirk zeen…
De kermis waas eine hieël belangrieke daag. Begós op zóndig
en doerde toet woonsdig. Den waas der ouch vrie van sjoeël.
De femilie zoog zich neet zoeë dèk en daoróm kwame ze mèt
de kermisse bie-ein op bezeuk. Ómdet ze dèk wied oet-ein
woeënde kwame ze al op de middig en dan bleve ze toet saoves.
Smiddigs waas d’r werm aete en det waas zoeëget de belangriekste daag oet ’t jaor óm te kaoke. Want es d’r bezeuk

is, mós se good veur d’n daag kómme. Den waas d’r soep,
werm aete en ouch get nao.
Bie ’t aete ware d’r altied greunte die d’r net stónge in de
haof. As se net de ieërste erte haws, waerdje die gegaete;
waas ’t de tied van de ieërste boeëne den stonge die op taofel en bie ein kermis in ’t naojaor waas ’t roeëd moos. Me
drónk beer en limmenaad d’rbie.
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Óm veer oer waerdje flaai gegaete, väöl flaai en veural flaai
mèt fruit oet de haof. In ’t vreuge veurjaor rebarberflaai, in
’t veurjaor miemerte en krónsjele en in ’t naojaor appele en
paere. Mer dao kwaam ouch anger flaai bie zo-as flaai mèt
fruit oet de weck en kruëmelkes en riesteflaai. Ouch eine
kook, mer gein taart wie wae die noe kènne.
Saoves waas d’r altied kaoj sjóttel, gemaaktj van ’t soepvleis
en de reste van de middig.
En as de minse nao hoes ginge (op de fiets) haje ze achterop
ein sjoondoeës mèt flaai veur de thoesblievers of veur de
volgendje daag.

Maak eine goje gesdeig en laot dae rieze. As d’r good gereze is
de reziene d’r door knaeje en nog ins e bietje laote rieze. Doot
dem den in ’n rónj vorm die se van teveure good invèts.
Maak de pudding en laot dae kaod waere of maak de banketbekkersroum. Striek det oet euver de deig.
Maak de kruëmelkes en strui die euver de kook.
Weer laote rieze en den bakke. Bak de kook op 200⁰ C.
Haol ’m direct oet de vorm en laot ’m kaod waere.
Bie ’t aete in puntje snieje en die kóns se den ouch nog mèt
gooj bótter besmieëre en d’r get sókker op struie. Aete oet
de handj en beginne aan de puntj.

Ein gebak veur de kermis waas de kermiskook. Dae liektj
väöl op de plats en de móffelkook, mer bie de kermiskook
zitte d’r kruëmelkes op. Daodoor smaaktj dae hieël anges.

Netty Engels

KIRMES
Mit de kirmes ging pap kaarte
in ’t kefeeke oppe hook
volges mich neumde hae ’t troeve
óm ’ne plats of ’n anger saort kook.
Nao de hoogmès woor d’r pleite
vraemp sjtil woor ’t toes, zo sónger pap
pas taege det mam ’t aete gaar haaj
mós ich ’m op gaon haole, en rap.
Óngerwaeg nao ’t kefeeke
dach ich aan ’t sjtök sjóklaat
mit avvekaot det ich zooj kriege
daoveur gings se gaer op paad.
Recep kermiskook
deig:
500 g bloom
2 dl mélk
60 g bótter
50 g sókker
1 ei
40 g ges
5 g zout
d’r in:
400 g reziene
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pudding:
2 ½ dl stieve custardpudding
of banketbekkerspoejer veur 2 ½ dl
banketbekkersroum
kruëmelkes:
100 g bloom
70 g bótter
70 g sókker

Ouch dit keer haaj pap nieks gewónne
’t vertaer mós betaald, de patsj oppe kop
v’r maakde ós handj in handj op hoes aan
hae vroot óngerwaeg mien reep half op.
Mam knoterde get wie ze ’m zoog
mer mós ouch lache óm zien taal
en taege det v’r ginge aete
woor pap sowieso alles sjiet egaal.
Terwiel ziej en ich de sjóttele wèsde
loog hae oppe bank, zaegend wie nie
v’r móste d’r sjtiekem ’n bietje óm lache
veur pap woor de kirmes alweer veurbiej.

Was de reziene en laot ze in werm
water dik waere. Good laote oetlieëke.
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Lisa Naus

Symposium Driekoningen
Op 14 april vond in het Raadhuis te Lommel voor volkskundig geïnteresseerden een symposium plaats over Driekoningen en Verloren Maandag.
Diverse sprekers waaronder Annie Schreuders-Derks belichtten de historische, volksculturele en symbolische zijde
van deze onderwerpen. Tevens werden de enquêteresultaten Driekoningen gepresenteerd door vicevoorzitter van
de werkgroep Volkscultuur van ’t Algemeen Nederlands
Verbond Tony Vaessen.
Uiteraard waren de Driekoningen ook zelf aanwezig, uitgebeeld door leden van Volkskunstgroep De Kegelaar uit
Wilrijk. Niet alle aanwezigen bleken het traditionele lied
Wij komen van Oosten, wij komen van ver, à la berline
postiljon mee te kunnen zingen.
Genoten werd ook van de knap gebrachte eenakter van
Mireille Vaessen.

DIALEKENQUÊTE: TÖSSE HOOP EN VREIS
Op initiatief vaan de Limbörgse gezètte is ’n enquête gehawwe oonder de Limbörgse bevolking nao ’t gebruuk en
de kinnes vaan eus Limbörgse dialekte. De oetkoms waor
vaan d’n eine kant verrassend: bekans 80% vaan de oondervraogde zeet ’t plaotselek dialek good tot oetstekend te
spreke. Dat gief hoop veur de acceptatie vaan ’t dialek: dat
weurt neet wie väöl ander dialekte in Nederland es achterhaold of achterlek besjouwd. De Limbörgse dialekte zien
get um gruuts op te zien. Dao steit tegeneuver tot vaan de
huideg generatie tösse 18 en 29 jaor mer get mie es de hèlf
in ’t dialek is opgeveujd. Dat gief te vreise tot op termijn
de Limbörgse dialekte ’t meujelek kriege um nog zjus zoe
massaal wie noe gebruuk te weurde. ’t Waor euveregens
opvallend tot in de beriechgeving vaan de media veural
op dat lèste de naodrök woort gelag; negatief nuits deit ’t
bliekbaor nog altied beter es positief. Meh veer kinne neet
oontkinne tot in de opveujing vaan de jäog, zoewel thoes
es op sjaol (en dat al vaanaof de crèche), ’t dialek oonder
drök steit.
Wat kinne veer dao aon doen? ’t Is al langer ’n actiepunt
vaan Veldeke um kinderdaagverblieve detouw aon te zètte
um mèt de aon hun zörg touwvertrouwde kinderkes ouch
dialek te praote en neet ’t Nederlands verpliech te stèlle,

wie noe dèks ’t geval is. Ouch op sjaole kin mie aondach
weurde gevraog veur ’t dialek: wat zouw detege zien um in
de musicals die jaorleks op väöl sjaole ’t jaor aofslete ouch
ins get leedsjes in de plaotseleke taol te zinge? Meh laote
veer ouch neet vergete tot op sommege terreine eus dialek
nog springlevend is. Zoelang bij ’t Limbörgs Vasteoavensleedsjes Konkoer nog eder jaor mie es 200 leedsjes in dialek weurde ingezonde, zoelang nog in tal vaan tejaters en
cultureel centra in de provincie alderhand toneelstökker
en musicals in ’t dialek op de buun weurde gebrach, zoelang zoeväöl Limbörgse artieste nog meziek opnumme in
’t dialek, zoelang nog ummertouw beuk en diechboondels
in ’t dialek weurde oetgebrach, geit eus dialek neet zoe gaw
verlore. En ’t zien neet allein de aw lui die daonao kieke
en luustere! Veldeke zal ziech good mote bedinke wie veer
dat élan kinne vashawwe en op ander gebede wie ’t oonderwies en de opveujing kinne euverbringe. D’n tied tot
dialek es ’n bedreiging veur de taoloontwikkeling vaan de
jäög woort gezeen, ligk gelökkeg al lang achter us; dao is
genög wetensjappelek bewies tot dat groete kwatsj is.

Veldeke Nuutsbreef | nummer 21 | juli 2016

Bèr Brounts

21

VBL VIJFTIEN JAAR
Veldeke Bels(j) Limburg (VBL) verzorgt in onze provincie de koepelwerking van de verschillende dialectkringen.
De oprichting dateert van 17 maart 2001, toen in Alden
Biesen een Nederlandse dialectendag plaatsvond in aanwezigheid van 500 geïnteresseerden. We zijn nu 15 jaar verder
en dat werd uitbundig gevierd in het oude mijngebouw van
Houthalen, bij Greenville.

Troubadour Piet Stinckens

VBL promoot de streektaal als levend erfgoed, zowel in gesproken als geschreven vorm. Op 28 mei toonde deze organisatie hoe rijk Belgisch-Limburg is aan podiumkunsten
in de eigen moedertaal. 70 bezoekers woonden het evenement bij, en een belangrijk deel van hen bleef nog enkele
uren hangen op de receptie achteraf.
De plaatselijke heemkring De Klonkviool en het gemeentebestuur droegen hun steentje bij aan het goede verloop van
de namiddag. Eigenlijk kwamen er uit vele hoeken gebaren
van sympathie, o.a. van de Nederlandse zustervereniging
Veldeke Limburg, vanuit het provinciebestuur en vanwege een plaatselijke brouwerij. Ook Sofie Theuwissen
van Greenville deed haar best om er een heuglijk verjaardagsfeest van te maken.

Jean De Schutter opende de dag met een toespraak over
het plaatselijke mijnmuseum en een rondleiding achteraf.
Het plaatselijke dialect, het Hôtels, werd het eerst in het
spotlicht geplaatst met anekdotes van Louis Smeyers en een
verhaal over de Teut door Vic Lijnen.
Roger Lemoine volgde met een conference in het Sint-Truidens. De Diepenbeekse verhalenverteller Armand Mesotten bracht vijftien jaar geleden ook al een dialectshow, en
deed dat nu op 86-jarige leeftijd nog eens glansrijk over.
Clem Agten las Ekselse gedichten van Georges Geelen zaliger voor, en Frieda Jaeken sloot af met een sketch in het
dialect van Niel-bij-As. Tussendoor zorgde troubadour Piet
Stinckens voor Breese luisterliedjes. Alle bezoekers gingen
naar huis met in de hand een stripalbum van Ambiorix,
geschreven in verschillende Limburgse dialecten.
Felix Bergers

ONDERZOEK NAAR HET LIMBURGS
Op 23 mei jl. waren in Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad de eerste resultaten te lezen van een grote enquête
naar het gebruik van het Limburgs dialect.
Wilt u zelf ook meedoen aan dit onderzoek? Graag! Ga naar cls.ru.nl/limburgsdialect om de enquête in te vullen. De vragen zijn bedoeld voor iedereen die in Limburg woont of er is geboren. Ook als u geen dialect spreekt. Het invullen kost
ongeveer 15 minuten.
De Raod veur ’t Limburgs en het CLS (Centre for Language Studies) van de Radboud Universiteit Nijmegen willen op deze
manier informatie krijgen over het dialect in Limburg en alles wat daarmee te maken heeft. De komende tijd gaan zij
verder met het verzamelen van gegevens om de onderzoeksresultaten te verfijnen.
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Instelling Dr. Lou Spronck-lezing
verbonden aan de leerstoel
Taalcultuur in Limburg
aan Universiteit Maastricht

Erkentelijk voor de inzet van de heer Dr. Lou Spronck voor het
academisch onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van Limburg en voor het culturele leven in Maastricht en Limburg, stelt
de leerstoel Taalcultuur in Limburg, verbonden aan de Universiteit Maastricht, de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing in.
Deze lezing zal gehouden worden door een wetenschapper die
meer dan verdienstelijk en onderscheidend onderzoek (heeft)
verricht naar Taalcultuur in Limburg.
Dr. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het
Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en
rector maar vooral in de tijd erna gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.
Met de instelling van de Dr. Lou Spronck-lezing beogen we waardering voor de hoge kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking te brengen en maken we het
belang van excellent onderzoek naar taal en cultuur in
Limburg zichtbaar voor de academische wereld en het
grote publiek.
Het beeldmerk voor de Dr. Lou Spronck-lezing is ontworpen
door Piet Gerards.

Nieuwe dialect-opera
van Stichting 3Sjtuver
Op vrijdag 1 april vond in het Royal Theater in de Hamstraat te Roermond de eerste presentatie plaats van De
Nuuj Baedelaers, ’ne Driesjtuveropera.
Het is een vervolg op de Driesjtuver Opera die in 2012 werd
opgevoerd. Toen kwamen rond de duizend mensen kijken
en luisteren naar de Roermondse versie van de beroemde
Dreigroschenoper van Bertolt Brecht en Kurt Weill. De
opera, die geen opera is maar een satire op de corruptie
in de maatschappij, werd in het Remunjs vertaald door
singer-songwriter Ton Custers. De zes uitverkochte voorstellingen in het Niekée college werden door Brechtfans
en dialectliefhebbers bijzonder gewaardeerd.
De Stichting 3Sjtuver heeft Ton Custers de vrije hand gegeven voor een vervolg en hij is daarvoor teruggegaan naar
de oorspronkelijke Beggar’s Opera van John Gay uit 1728,
waarop ook Brecht zijn versie baseerde. Ton heeft het verhaal in onze tijd geplaatst, de tekst ingekort en er 40(!)
korte en langere liederen bij gecomponeerd. En natuurlijk
weer allemaal in het dialect.
Er zijn drie voorstellingen gepland: op 31 maart, en 1 en 2
april 2017 in het Royal Theater in de Hamstraat te Roermond.

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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Promotiebäörs veur Roger Weijenberg
Wie verandert ’t klaanksysteem vaan de
Mestreechter taol?

Websites van Veldeke Mestreech
en van Veldeke Valkeberg
door de KB (Keuninklike Bibliotheek)
oetgekoze es digitaal erfgood
(De websites were dus veur de toekoms bewaard en dao zal
reigelmaotig ’nen update were gemaak).
De KB sjrief: ‘Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de
grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren
te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden
waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter
on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het
signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en
dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en
toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in
Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch.
De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam
te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige
generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld
technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
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Is ’t klaanksysteem vaan ’t Mestreechs uniek ten opziechte vaan aander dialekte? Verandere of verdwijne
de typische klaanke vaan ’t Mestreechs, die us zoe
vertrouwd in de oere klinke? Wat veur ’nen invlood
höbbe de modern media en de mobiliteit vaan persoene op de snelheid boemèt eus stadsdialek aon
’t verandere is? ’ne Greep oet e gans arsenaol vaan
vraoge boe Roger Weijenberg in de koumende veer
jaor oonderzeuk nao geit doen.
Roger initieerde in 2011 ’t projek Mestreechter Taol en
wèrkde hei drei jaor aon, mèt de website mestreechtertaol.nl es eindrizzeltaot. Binne dit projek heet heer
ziech verdeep in de fonologie - ’t klaanksysteem - vaan ’t
Mestreechs. Door alle 67.000 wäörd in de database um
te zètte nao ’t Internationaol Fonetisch Alfabet (IPA)
waor ’t o.a. meugelek um vaan d’n online dictionair ei
groet rijmwoordebook te make.
Nao e jaor vaan veurbereiing, en ’t sjrieve vaan ’n oetgebreid oonderzeuksveurstèl, is 5 juni bekind gewore tot
Roger Weijenberg ’n promotiebäörs vaan NWO t.w.v.
€ 150.000,- touwgekind heet gekrege, boemèt heer in
staot weurt gestèld um de koumende veer tot vief jaor
oonderzeuk te doen nao fonologische veranderingsprocesse
binne ’t Mestreechs. Heer zal es promovendus twie daog
per week onderzeuk doen aon ’t Meertens Instituut in Amsterdam oonder begeleiing vaan zien drei promotore: prof.
dr. Marc van Oostendorp, prof. dr. Leonie Cornips en prof.
dr. Nicoline van der Sijs. Roger blijf daoneve wèrkzaam es
docent aon ’t Stella Maris College in Meersse.
In ’t verleie zien de nudege wetensjappeleke artikele gesjreve euver ’t Mestreechs, meh es v’r op zeuk goon nao
taolkundege promotieoonderzeuke mèt de Mestreechter
taol es oonderwerp, daan koume v’r neet wijer es twie
proofsjrifte. In 1905 promoveerde J. Houben in Amsterdam op ‘Het dialect der stad Maastricht’. Zie proofsjrif bevat
’n sjat aon informatie euver de fonologie vaan eus dialek
vaan mie es 110 jaor geleie. In 1938 promoveerde Jean
(Sjeng) Tans in Nijmege op de ‘Isoglossen rond Maastricht
in de dialecten van Belgisch en Nederlandsch Zuid-Limburg’,
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boe-in heer fonologische eigensjappe vaan de dialekte roontelum Mestreech
mètein vergeliek. Es alles volges planning verlöp, daan weurt dao in 2020 ’n 3e
proofsjrif aon touwgevoog.
’t Veurgenome oonderzeuk is euvereges neet allein interessant veur ’t Mestreechs,
meh kin oeteindelek inziech geve in wie klaanksysteme vaan aander dialekte
ziech oontwikkele in de touwkoms. ’t Mestreechs stadsdialek lient z’ch good
veur ’n dergelek oonderzeuk, umtot ’t altied väöl aondach heet gehad vaan oonderzeukers en sjrijvers, boedoor v’r euver de Mestreechter taol - op taolkundeg
niveau - relatief gezeen mie weite es euver aander dialekte.
Roger zal in totaol vief wetensjappeleke artikele publicere, die euver veer jaor
mote leie tot ’n aofgerund proofsjrif. E belangriek oonderdeil vaan ’t oonderzeuk, is ’t make vaan geluidsopnaomes vaan ca. 120 Mestreechtenere, die wäörd
en zinne inspreke. Via de website mestreechtertaol.nl (en de facebookpagina) zal
te zijner tied ’nen oproop weure gedoon um vrijwèllegers heiveur te verzamele.
Ouch informatie euver d’n algemeine veurtgaank vaan ’t oonderzeuk, zal weure
gepubliceerd op mestreechtertaol.nl.

Bij L1 hoor je dialect zoals op straat
Om de vele dialecten in Limburg levend te houden zijn
radio en televisie onmisbare instrumenten. Het spreken
van en luisteren naar streektaal gaat de meeste Limburgers
beter af dan het schrijven in dialect. Mede vanwege dialectgebruik zijn wij anders dan andere omroepen. Het kleurt
onze omroep.
Wanneer hoort een Maastrichtenaar het dialect van Gennep? Of hoe klinkt het dialect van Bergen of Vaals? L1 is
steeds weer de verbindende schakel, omdat in onze programma’s al deze dialecten met enige regelmaat voorbij komen. Bijvoorbeeld omdat luisteraars opbellen en in dialect
praten met de presentator. Of omdat in Plat-eweg muziek
wordt gedraaid uit een van de vele dorpen? Of omdat
Óngerwaeg langskomt voor straatinterviews.
Openheid
Wat mogen de kijkers en luisteraars verwachten van L1 als

het gaat om dialect? Net als op andere gebieden willen we
op dit punt aan iedereen duidelijk maken hoe we denken
en handelen. De omroep wordt immers voor zo’n 80 procent gefinancierd met overheidsgeld en dat verplicht tot
grote openheid. Dialect en dialectmuziek zijn in elk geval
onlosmakelijk verbonden met L1. De discussie die regelmatig wordt gevoerd over dialect op onze zenders gaat met
name over de maatvoering. Wanneer gebruiken we dialect?
Of wanneer juist niet?
Nergens in de wet staat dat bevordering van streektaal tot
de formele publieke opdracht behoort van de regionale
omroep. Voor L1/Stichting Omroep Limburg is het toch
een vanzelfsprekendheid om veel podium te bieden aan
streektaal en muziek uit eigen regio. Om de simpele reden
dat dialect in het dagelijkse leven van vele kijkers en luisteraars een functie heeft. En L1 wil heel dicht op de huid zitten van de Limburgers. De herkenbaarheid van de zender
is veel groter als dialect de normaalste zaak van de wereld is.
‘Limburgse straat’
Als het om dialect gaat wil L1 een goede afspiegeling zijn
van ‘de Limburgse straat’: een natuurlijke mix van dialect
en Algemeen Beschaafd Nederlands, al dan niet met een
zachte G. Bij de bakker spreek je dialect, bij de slager Nederlands. Dat is de praktijk van alledag.
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We werken met een aantal regels. Om alle inwoners van
Limburg te kunnen bereiken - ook zij die geen dialect
verstaan - geldt een tweesporenbeleid. De programma’s
worden in het Nederlands gepresenteerd. Uiteraard met
uitzondering van de specifieke dialectprogramma’s en vastelaoves-uitzendingen.
Dialect wordt in nieuws- en sportbijdragen alleen gebruikt
daar waar het functioneel is. Presentatie en verslag zijn in
het Nederlands. Een uitzondering maken we voor sportverslaggeving met name op de radio, waarbij emotie een hele
grote rol speelt. In de niet-nieuwsprogramma’s is er volop
ruimte voor dialect. Aan de geïnterviewde wordt gevraagd
of hij/zij liever in ABN of dialect wil spreken (straatinterviews, telefonische reacties, studiogast). De presentatieteksten en bijdragen van bijvoorbeeld recensenten zijn
altijd in het Nederlands.
We hebben als omroep niet de opvatting dat we een ‘algemeen beschaafd Limburgs’ zouden moeten promoten. Dat
zou naar onze mening geen recht doen aan het principe
dat bij L1 de taal van de straat doorklinkt, en die taal is nu
eenmaal anders in Maastricht dan in Venlo, Weert, Mesch
of Molenhoek.
Wie de huidige programmering van L1 analyseert, zal tot
de conclusie moeten komen dat er op radio veelvuldig dialect wordt gesproken, de hele dag door. Op televisie komt
dialect minder aan bod, maar in een dagelijks programma
als Óngerwaeg (over bijzonder gewone Limburgers) is dialect heel nadrukkelijk onderdeel van het format.
Kijkers of luisteraars die klagen over een harde G bij sommige presentatoren verliezen de werkelijkheid uit het oog.
De klankkleur van L1 is op dit moment onmiskenbaar
sterk Limburgs, waarbij we letten op een goede balans.
Niet-Limburgs klinkende presentatoren worden niet uitgesloten, maar moeten een uitzondering blijven. Als de balans niet goed is, gaat dat ten koste van onze verankering in
de Limburgse maatschappij.
Onredelijke eis
Wie de eis stelt dat de journalist de voorkeurstaal moet spreken van de geïnterviewde, zegt tegelijkertijd dat alle journalisten bij L1 Limburgs moeten kunnen spreken. En dat is
een onredelijke eis. Natuurlijk moeten L1-journalisten de
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mensen verstaan over wie
ze berichten, maar dat is
iets anders dan zelf dialect
spreken. In andere sectoren van onze maatschappij, zoals het bedrijfsleven
of ambtelijke organisaties,
zou ook niemand het in
zijn hoofd halen om ‘het
kunnen spreken van dialect’ als functie-eis te stellen.
Blog: Leo Hauben,
hoofdredacteur L1
6 april 2016

Letterbak obbernuuj trök
’t Jaor van de Limburgse Dialekte is al
hauf veurbiej en waat höb ich gedaon?
Ich bön ambassadäör van Oos Taal,
dus mót ich oet de kas kómme zoegezag. Waat zól ich baeter doon kónne
es obbernuuj aanvange mit de Letterbak. Veur nuuj
laezers: ich sjreef van december 1986 wies de zomer van ’97
de rubriek Letterbak in (doe) De Limburger. D’r versjene twie
beuk mit Letterbek. Wie de website van Veldeke good drejde, vroog me mich of ich weer mit de Letterbak wól beginne.
Ich zag jao mae nao teen bek woor de nuuj leefde al veurbiej.
Ich begós mit Veldgewas, gevolg door Waord van de Waek.
Det waerde Ww (me meint: Wims waord), mae det is veural bedoeld veur sjrievers in ’t Limburgs: materiaal aanlevere.
Arrogant? Allei: ich hoof mich neet te verantjwaorde. Ich bön
van plan drei of veer bek in de maondj te sjrieve, dus nag ein
twintjig dit jaor. Belaof.
Ich begin mit mier euver ’t sjiet van ’t Sjietsteegske in Thoear
(op pag. 28). Det waord kump veural in Midde-Limburg veur.
Anger waord det mich triggert: ritselkoet. Binnekórt te laze op
de site van Veldeke: www.veldeke.net.
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Wim Kuipers

Streektaalorganisaties lanceren website ‘Limburgse gesproken woordenboeken’
Gedrök, gedigitaliseerd en noe ouch gesjpraoke…
Kunsten Limburg en de Provincie Limburg.

Dialectwoordenboeken, we kennen ze gestencild, geprint, gedrukt en sinds enige tijd ook in digitale vorm.
Eén vorm ontbrak nog tot op heden: het gesproken
woordenboek. Daar is een einde aan gekomen op zaterdag 14 mei, want toen werd in Thorn de website Limburgse gesproken woordenboeken gelanceerd.
Limburg kent een lange traditie wat betreft lokale dialectwoordenboeken. De eerste dialectwoordenboeken werden al in de
negentiende eeuw gepubliceerd. Inmiddels is de woordenschat
van talloze dialecten in een woordenboek vastgelegd.
De woordenschat van een dialect werd van oudsher beschreven in gedrukte woordenboeken. Deze uitgaven werden vooral in de lokale kring verspreid. Dankzij internet
kan de beschikbaarheid van dit soort publicaties sterk worden vergroot: iedereen kan de woordenboeken immers dan
via zijn computer of mobiele telefoon raadplegen. Bovendien zijn er via internet uitgebreide zoek- en sorteerfuncties
beschikbaar en kan er van audiovisuele middelen, bijvoorbeeld geluid, gebruik gemaakt worden.
Tegen deze achtergrond hebben de provinciale streektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard en de Werkgroep
Thoears Woeardebook het initiatief genomen, om een website te ontwikkelen die de mogelijkheid biedt de inhoud
van lokale dialectwoordenboeken in digitale vorm te presenteren. Als extra optie kan van de dialectwoorden ook de
uitspraak beluisterd worden. Het project kwam tot stand
met steun van de Raod veur ’t Limburgs, het Huis voor de

Het eerste woordenboek dat
in gedigitaliseerde vorm op de
website www.limburgsewoordenboeken.nl beschikbaar is,
is het Thoears Woeardebook.
Van het Thoears dialect zijn
ruim 4.000 woorden en uitdrukkingen gedigitaliseerd en
door vrijwilligers ingesproken. De website werd op 14
mei officieel gelanceerd door
Ger Koopmans, gedeputeerde cultuur van de Provincie
Limburg. De lancering werd
omlijst met lezingen van onder meer prof. dr. Roeland
van Hout van de Raod veur ’t
Limburgs en de Radboud Universiteit Nijmegen en drs. Ton
van de Wijngaard. De website
biedt ook andere Limburgse
woordenboeken de mogelijkheid om hun dialectmateriaal
te digitaliseren en in gesproken
vorm aan een groot publiek
ter beschikking te stellen. Hoe
meer woordenboeken worden
toegevoegd, hoe omvangrijker
de gegevensbank met gesproken Limburgs taalmateriaal
wordt die geraadpleegd kan
worden.
Wilt u meer informatie over
de manier waarop u uw verzamelde dialectmateriaal op deze
website kunt plaatsen, neem
dan contact op met de streektaalfunctionaris, tel. 0475399280 of e-mail tvdwijngaard@hklimburg.nl.
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Reizendje expositie
‘Woeë Limburg greuts op is!’

Geine sjiet in ’t Steegske
Thoear (Thorn) haet noe ouch twie talige sjtraotnaambördjes. Sjoen, sjiekerdesjiek zólt geer zegke, en gaot wiejer
mit…
… good kieke. Dan zeet geer det hiejbaove neet twietalig
sjteit – aanein vas. Bietje enneuzel? Mesjiens, mae ’t geit zich
um twie ram dezelfde naambördjes, mit mae eine naam
d’rop: Sjietsteegske; dus die kónne neet twietalig zien. Ze
zien plechtig aangebrach en ingezaengeld (mit wien oet
Thoear) de zaoterdig veur Pinkse.
’t Sjietsteegske is
ein gatsj aone
hoezer, tösse de
Steeg en de Bogenstraat (mier neet).
Waat is dao noe biejzunjer aan dae naam? Wie gezag: ze zien talig. Lestig waord det talig – ich verduutsj:
‘haet hiel hel mit taal vandoon höbbend’. Dit sjiet- is oetgesjpraoke Limburgs. Ein vertaling is nag neet maekelik.
De vertaling Schijtsteegje doug neet, den dit sjiet beteikentj
zeker niet poep, kak, of schijt. Me kan ’t neet aone wiejeres
ei zelfsjtenjig naamwaord neume, wiewaal ’t waal zoe in ’t
waordebook van Venlo sjteit: schièt: versterkend woord dat
aangeeft dat iets heel weinig of klein is. Baeter zól zien: det
sjiet- guf aan det ’t waord wo ’t aan gekoppeld is, neet väöl
veursjtelt.
’t Waordebook van Zjwame verduutsj sjiet gans dudelik: nietig, verwaarloosbaar klein. Veurbeeldje zien: sjietsjtruukske,
sjietsjmoesje, sjietbietje. Dit waord is eigelik get döbbelop: ei
bietje det nieks is.
De beteikenis van sjiet- is gans good te zeen aan sjiethuuske.
Ligk de naodrök op sjiet, dan höbbe veer ’t euver ein wc
(meis boete). Ich dink det dit sjiethuuske óngevier oetgesjpraoke waert es sjietteske. Geit ’t um ei klein waerdeloos
huuske, dan kump de naodrök op -huuske.
De waordebeuk van Beesel/Ruiver en Helje höbbe onnag
eine sjietnieks. Helje wiejer: euver eine sjietnieks ligke te
zeivere – dudelik prachtig Limburgs. Midde-Limburgs
mein ich te moge zegke, den in de belangriekste waordebeuk van ónger Ech kóm ich det sjiet- neet taenge. Dao
kump waal nag eine Letterbak euver…
Wim Kuipers
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In ’t kader van 2016 Jaor van de Limburgse Dialekte is
Veldeke Limburg op zeuk nao zake woeë Limburg greuts
op is. ’t Geit zich óm de volgendje óngerwerpe: Limburgse wäörd en gezèkdjes, Limburgstalige meziek, sjoeënste
plekskes in Limburg, Limburgse sportmomente en Limburgs aete.
Inwoeëners van de provincie zeen de aafgeloupe maondje
opgerope óm häör favoriete in te sjikke. Daonaeve weurtj
gebroek gemaaktj van bestaondje lieskes (wie de L1mbo
Top 100) en ’n vakjury. De verkezing van ’t sjoeënste Limburgse waord en gezèkdje is al gewaes.
Al dees óngerwerpe waere samegebrach toet ’n expositie
die inj juli weurtj geoeëpendj en toet begin september te
zeen is in Bookhanjel Dominicanen in Mestreech. Daonao
geit de expositie vanaaf medio september róndjreize door
Limburg, woeëbie edere Veldekekrink de mäögelikheid
kriegtj óm d’r lokaal ’n eige aanvölling aan te gaeve.
Veldeke Krink Mestreech traptj aaf mèt de expositie in
Centre Céramique.
Veldeke Limburg wirktj in dees expositie same mèt Media
Groep Limburg en L1.
Mieër informatie: www.jvdld.nl.

Sjoonste Limburgse waord van de kinjer
Fiespernulle. ‘n Sjoon Limburgs waord, mer of kinjer ‘t
ouch kènne en gebroeke?
De kemissie Volkscultuur wilt nao de sjoolvakantie via de
sjole probere te achterhaole waat ós kinjer van groep 7 en
8 sjoon platte wäörd vinje. Kal d’r toes alvas ‘ns euver, mer
zèk estebleef neet veur.
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Mier Limburgs in oos gezette
Nuuts nuuts, good nuuts zelfs. Wiewaal: det nuuts is
mesjiens nag zoe dun wie ies det net ei jónk möske drage
kan.
Waat is?
Oos gezette, De Limburger en Limburgs Dagblad, zien vernuujd, höbbe nuuj planne. Die gezette zien (biejein dan)
de viefde gezet van Nederlandj, en dus de grótste regionaal
gezet. Moog me greuts op zien, mae ze höbbe waal ein
100.000 abonnees verlaore. Geweun gezag: de luuj keze
veur nuuts neet mie zoe maekelik veur ein pepere gezet.
Nuuts vluug dich de gansen daag nao binne via radio, teevee, tillefoon, iPad.
Daoveur wille oos gezette get bringe waat die dinger neet
doon, zoewie jeder waek eine column in ’t Limburgs; in
ein van de dialekte. Det is teminste belaof. Laot gaon dus.
Efkes nag: zólle veer mit ’t waordebook van Zitterd van
kollóm sjpraeke?
Allein: ’t is nag neet zeker. En wo det haer geit, waem waat
sjrief en wie: dao weite veer nieks van. Veer: det zien get
sjrievers van Veldgewas. Ze zien entoesias (mót det zoe?),
sjikke al kollóms nao Veldgewas, ouch nao plaatselikke gezetjes.
Ich bön hóngerd perzent veur – det moog dudelik zien.
Intjelik intjelik… ja waat?
’t Goof al twie kollóms in ’t Limburgs, van Frits Criens en
Jan Sjure (Schuren), mae die sjtinge in de Midde-Limburgse
editie van De Limburger: Remunj en umgaeving. Ich bön
bang det wen veer keze veur kollóms, det die net wie die van
Criens en Schuren onneet euveral te laeze zólle zien.

Woveur neet?
Umdet kollóms dök gaon euver wo de sjriever zich danig
aan geërgerd haet – biej häöm in de buurt, um d’n hook
zoegezag, of euver de plaatselike polletiek. Dan kan de
redactie besjlisse: det is neet veur jederein gesjik, den waat
mótte de luuj in Haerle mit Haors (Horst)? Laot sjtaon
Mook, mae dao begint De Gelderlander te versjiene.
Ich wil get angers (höb nieks te wille, mae…). Ich zeen
mier in kórte sjtökskes proza, zoegeheite ZKV’s (ZKV
sjteit veur: Zeer Kórt Verhaol). Jederen daag ei vidzelke
Limburgs in de gezet, in alle meugelike dialekte, van Venraoj wies Vaols. Op ein opvallende plaats – dao is plak zat
veur, haet me mich gezag. ’t Zien sjengdorie Limburgse
gezette. Woveur zólle die gein good gesjreve sjtökskes in
’t Limburgs wille? En dan neet euver polletiek, crime en
zeker neet euver ruisende bergbeekjes wie eine in de gezet
discrimineerde, mae euver de werreld.
Werreld – wie, waat, woveur? Oze werreld. Alles waat veer
zeen, haope en druime. Ouch de werreld dae eine mit zich
mitbringk oet Azië. Det zól get zien: gezet pakke, waat
höbbe ze huuj (vandaag) weer in Oos Taal. Zaerums! En
hiel good te begriepe.
Ich sjtel veur: wen genóg miense det wille, jederen daag ei
sjtökske van griepweg (flauw?) 400 wäörd in het Limburgs
in de Limburgse gezette: laot ós det weite. Mail eine JAO
nao veldgewas@home.nl, mit naam en woonplaats, en es
geer wilt woveur det mót/winselik is. Wilt geer veural
columns? Ouch good. Veer melje det biej de gezette;
aan de nuje baas, of es BETOOG.
Wim Kuipers

Platbook 16 - MODE
Mier good nuuts: de serie Platbook geit veurluipig wiejer. ’t Thema veur nómmer 16 is mode. Breid begrip. De redaksie
wilt dudelikke trends boetesjloete, zoewie: inins is Ibiza weer hot, karte is in de mode (Max Verstappen), zjwumme mit
ein haai – det saort dinger.
’t Geit aevel neet allein um waat me in etalages zuut. Mode is ouch waat me duit veur baeter, deftiger, sjieker, interessanter oet te zeen. Dink aan de haor, goldj aan hals en henj, piercings, make-up.
Riddakteur is – waem angers – Annie Schreuders-Derks, oprichster van ’t Museum voor de Vrouw in Ech. Biej oetgaeverie TIC versjeen häör laeveswirk De hele santenkraam: veer deile euver heilige, gebroeke, aete, kleier, fiesdaag en waat al
neet in Limburg.
Insjikke veur 1 augustus nao paul@uitgeverijtic.nl. Um zoeväöl meugelik sjrievers ein kans te gaeve, moge sjtökskes in
proza neet langer oetvalle es 600 wäörd.
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Hendrik van Veldeke
en zijn muziek

Veldekeleje. Veur € 10,00 is dit book te
höbbe.
Es g’r interesse höb: meltj uch via
rcorstjens@hklimburg.nl en g’r huuert wie
d’n aansjaf wiejer verlöp.

Van moestuin tot appelmoes

Redactie onder leiding van Herman
Baeten, met bijdragen van Benjamin
Bagby, Elisabeth den Hartog, Jan
Goossens, Jozef Janssens, Marc Lewon,
Frank Willaert,
Uitg.: Alamire Publishers, Neerpelt.
ISBN: 90-6853-203-6
Prijs: € 10,00
In 2014 is is ‘t baove geneump book euver Hendrik van Veldeke, zien dichwerke, ziene meziek, en de cultureel ómstenj wo-in hae gelaef en gewèrk haet,
versjene. ‘t Is e prachtig werk wo se oere
in kóns zitte genete, door knappe besjrievinge door aeve knappe auteurs.
Dit book is óntstange oet de vraog: ‘Wie
haet de meziek van Hendrik van Veldeke
bie ziene poëzie in zienen tied geklónke?’
Via studie, workshops en kónzaerpresentaties, is me-n op waeg óm verbazendje
óntdèkkinge te doon op det gebied.
In al de nege opgenómme studies van
groeate klasse geit ‘t euver ozen ieëste mit
naam bekindje dichter oet ‘t Nederlands
taalgebied.
‘t Book steit bäördevol mit aafbeeldinge
in kluuer oet aaj handjsjrifte.
Dit book is ech e bezit. Via Alamire in
Neerpelt kump e speciaal aanbod veur
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’t Is begós es cadeautje veur de ieëste
verjaordaag van de kleindochter; ongertösse is ’t oetgegreujd toet ’n ech
book. Idder letter weurtj oetgebeeldj
mit ’n grappige teikening en daobie
steit dan ’t Hollandse, Limburgse en
’t Ingelse waord. Beveurbeeld: A, aardappel, aerpel, potato.
’t Book is gans in kluuer oetgeveurdj
en haet ’n hel kaf.
De pries is € 12,50 + porto.
Veur vraoge en bestellinge:
marleenschmitz@home.nl.

Ins ing miemel,
ummer ing miemel
Kweken en verwerken van groente en
fruit uit eigen tuin
Auteurs: Wil en Netty Engels-Geurts
ISBN: 978-94-91561-70-2
Prijs: € 19,90
Uitg.: TIC
Planten, kweken, onderhouden, oogsten en vooral ook het verwerken van
groente en fruit uit eigen tuin, daarover gaat dit boek. Wil en Netty Engels-Geurts zijn trots op hun tuin en
verwerken de oogst tot een keur aan
gerechten. Hiervan ook de recepten.

Auteur: Paul Weële
ISBN: 978-94-91561-67-2
Pries: € 14,90
Uitg.: TIC

Mijn abc

Miemelfiemel
Auteur: Paul Weële
ISBN: 978-90-76043-28-9
Pries: € 19,90
Uitg.: TIC

is e aanwies- en alfabetbook veur jóng
kinjer.
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De veerde jesjiechte rónk de komiesje en
loestieje famillie Miemel oes Kirchroa.

De drei romans:Tsoeker óp de Miemele, Ing Miemel an d’r Biereboom,
Miemelebitter en broamelezus in éé
bóch bijenee. De janse vuurjesjiechte
van de famillieë Miemel.

Mestreechse vertaoling
biografie André Rieu

André Rieu - Miene meziek, mie leve
Auteur: Marjorie Rieu; vert.: Bèr Brounts
Pries: € 19,95
Bestèlle: www.andrerieu.nl
’t Verhaol euver zien jäög, ’t muzikaol
hoeshawwe boe-in heer opgreujde, zien
studie aon ’t conservatorium en de lange,
dèks meujeleke weeg dee oetindelek tot
zien groete doorbraok leide, woort mèt
väöl leefde en humor opgeteikend door
zien vrouw Marjorie. ’t Is ’t verhaol vaan
’nen druim dee werkelekheid woort.
Baolders waordebook

ISBN: 9789062890019
Het boek is te bestellen via het e-mailadres: deborcht@baarlo.com
Prijs: € 24,95
In het kader van het 40-jarig bestaan van
de Historische Werkgroep de Borcht is
het Baolders Waordebook uitgegeven. In

tegenstelling tot de meeste woordenboeken die in het dialect verschijnen is de
Nederlandse woordreeks in het Baolders
Waordebook leidend. Het eerste deel
‘de woorden’ is nu verschenen. In het
najaar van 2016 verschijnt het tweede
boek waarin nader wordt ingegaan op
de grammatica, spreekwoorden en werkwoorden. Die uitgave zal tevens worden
verrijkt met verhalen en gedichten in het
Baarloos dialect. Het tweede boek vormt
een onlosmakelijk geheel met het woordenboek. Verder is er het voornemen om
de Baarlose spraak digitaal vast te leggen.
Het woordenboek is geschreven door
Herman van Megen, tevens voorzitter van de Historische Werkgroep en
Herman Ewalds.

Bloemlezingen bij het Jaar
van de Limburgse Dialecten

dertiende eeuw van grote betekenis waren voor de cultivering van het tot dan
toe nog wilde Geuldal.
Klaaf (ISBN 978-90-824187-2-9),
wat gespreksstof betekent, stelt het
stadsdialect van Köln am Rhein centraal, als kernvariant van het Ripuarisch,
dat in het zuidoosten van Limburg in
plaatsen als Kerkrade en Vaals wordt gesproken.
Mullejannder (ISBN 978-90-8241874-3), praatjesmakers, richt zich op een
andere aan Limburg grenzende stad:
Aken, en vult actuele verhalen en gedichten aan met een recept van een plaatselijk gerecht, uiteraard óók vervat in het
Akense stadsdialect.
Elke bloemlezing kost € 10,00 excl. verzendkosten en kan worden besteld via de
website www.osmoddersproak.com.

Koejong vaan Mestreech
Binnen de literaire reeks Moddersproak
verschenen een handvol bloemlezingen,
waarin de randen van het grensoverschrijdende Limburgse dialectcontinuüm
worden opgezocht.
Goddes Göhldaal (ISBN 978-90824187-1-2) behelst een bloemlezing
van Belgische dialecten uit en rondom
het Geuldal.
Bijzonder is de opname van bijdragen
van recente datum uit Aubel, Chaineux
en Welkenraedt, dorpen die doorgaans
als volledig verfranst worden beschouwd,
maar dat - dus - geenszins zijn. De titel
(God´s Geuldal) knipoogt naar de in
het gebied gelegen Abdij van Val-Dieu,
die in de volksmond Godsdel wordt genoemd, en waarvan de geestelijken in de

Auteur: Anonymus
ISBN: 978-94-91561-69-6
Pries: € 14,90
Uitg.: TIC
Sjendaol in Mestreech, boe Tempeleers, theatervereineginge, Veldeke,
börgemeisterse en ex-börgemeister en
alle hotemetote op de hak waere genome.
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Veurlaeswaordebeukske
1 oktober - in ’t Jaor van de Limburgse
dialekte- versjient sjpeciaal veur ós peuters en kleuters ein veurlaeswaordebeukske mit 180 korte, veerregelige versjes
biej toepasselike teikeninge. Veur wille
natuurlik allemaol gaer det ós (klein)
kinjer plat blieve kalle. ’t 60 sjtevige
blajer tèllende beukske mit helle kaf
waert oetgegaeve door de Milieu- en
Heemkundevereiniging in Zjwame en
geit biej veurinsjrieving tot 1 september € 10,- koste.

De droom van de minnezanger

Plat jezaat

Auteur: Paul Weelen
ISBN: 978-90-78407-14-0
Prijs: € 9,90
Uitg.: TIC
Als ebook: ISBN: 978-94-91561-71-9
De historische roman over het leven
van Hendrik van Veldeke ligt opnieuw
in de boekwinkel. De droom van de
minnezanger geeft Hendrik van Veldeke een gezicht, waarin de sporen
van zijn leven, zijn liefde en zijn grote
frustratie zichtbaar zijn.

’t Besjtèlformulier is te downloade via
www.mhvs.nl en meer info is op te
vraoge via beukske@zjwame.nl. Ouch
op www.facebook.com/Veurlaeze is ein
en anger te volge en zin veurbeeldversjes
en -teikeninge te vinje.

Zwèmme bij Eévert

Auteur: Herman Crompvoets
Prijs: € 15,00
Uitg.: Medelo
Verschenen als nummer 12 in de reeks
uitgaven van heemkundevereniging
Medelo.
In dit boek zijn 33 columns verzameld
die Herman Crompvoets vanaf 1982
schreef in de carnavalskrant ‘De Kieveloeët’ in Meijel.
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Overwegend geschreven in het dialect
van Meijel.
Te koop bij ‘Coolen-Pluijm’ (Raadhuisplein, Meijel) en bij heemkundevereniging Medelo: www.medelo.nl.
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Auteur: Bert Graaf (Manny)
Prijs: € 19,95
Bestellen via: info@platjezaat.nl
In deze bundel vindt de lezer spreuken, gedichten, korte humoristische
verhalen en liedjes van allerlei aard.
Een lach en een traan staan naast elkaar. Niet alle teksten zijn van de
schrijver zelf, maar wel vertaald in
het Vaalser dialect, wat verrassende,
typisch Vaalser woordwendingen oplevert. Het merendeel van de teksten
echter is van eigen hand.
Door het boek heen treft u ondermeer
prachtige en passende cartoons aan van
de Vaalser cartoonist Jean Gouders plus
een viertal schilderijen van de Vaalser
allround kunstenaar en musicus Jan
Deckers.
Inclusief cd met liedjes.

Veldeke Venlo viert fees mit Sef Cornet
Veldeke Limburg besteit 90 jaor en haet 2016 oetgerope
tot ‘t Jaor van de Limburgse dialekte. Daorum bringe
weej dit jaor ’n ode aan Sef Cornet. Sef Cornet is de vader van De Venlose Revue en haet ’n belangrieke beejdrage geleverd aan de Venlose volkscultuur.
Hae had van 1913
wies 1950 groeët succes mit ruum twintig
revues en cabaretveurstellinge. Same mit
zien broor Mathieu
schreef hae de tekste
en de leedjes. Nao
zien acteerdebuut in
’t Groeët Cabaret in
1913 woort hae al flot
de houfpersoeën van
de veurstellinge.

Mit weinig kós hae ’ne zaal laote bölke van ’t lache. Sef waas
amusant, ziene labberjoeks bleef plekke in ’t geheuge van de
minse. Nao zien euverlieje in 1953 is hae in de vergaetelheid geraak.Veldeke brink um weer ónder de aandach mit
“Ode aan Sef Cornet”.
In de nao-oorlogse revues hebbe onder andere Annie Renkien, Sjraar Peetjens en Jan van Hoften geacteerd. Geanimeerd spraeke zeej nog altied euver de gloriedaag van dees,
meistal oetverkochte, veurstellinge.
Mevrouw Ine Engels-Cornet, dochter van Sef, haet gelökkig vuuel tekste bewaard, waovan sómmige met de hand
geschreve zien. Frans Boermans jr., Wim Naus en Sef Peeters hebbe ’n selectie gemak van tekste en leedjes van Sef en
Mathieu Cornet nao aanleiding van gesprekke en bewaard
materiaal. Venlose tenielspeulers laote same mit regisseur
Marnix Mulder de revues van Sef Cornet herlaeve.
De kaarte veur dees veurstellinge zien te koup beej de Maaspoort.
De veurstellinge staon dan ouk vermeld in de Maaspoortgids
van 2016–2017 en zien op zóndaag 20 november 2016 met
’n middaagveurstelling um 15.00 oor en aovendveurstelling
um 20.15 oor.

’n paar muzikaal partners: de fanfaar St. Joseph oet Pej en
’t Mannekoar van de Boesj. Eigelik zaetj de titel alles: Van
huuere en zègke: aoj verhaole oet ’t landj van Ech waere in
meziek en väördrach op de planke gebrach en in ’t leech
gezatj.

Van Huuere en Zègke…
’n muzikaal spektakel róndj
sagen en legendes
Op zaoterdig 26 november óm 20.00 oer haope w’r uch
en ouch väöl anger minse te moge welkóm heite op ’ne
fieëstelike aovendj in de groate zaal van de Pejjerhaof.
Weer zeen d’r hieël gruuets op det weer uch dit speciaal
cadeau kènne presentere óm daomit ’t jubileum van Veldeke te viere.

’t Geitj deze aovendj äöver aoj verhaole oet oos eige Limburgs landj. Verhaole die lang geleje zeen óntstange en die
hieël lang allein mer zeen doorvertèldj van de ein op de
anger generatie. En wie det den geitj… ze waerdje in de
loup van de jaore stieëds ein bietje aangepastj, sjoner gemaaktj, akeliger, spannendjer of geheimzinniger. Wie ze d’r
oorsponkelik oetzoge, weite w’r neet mieë.

Al ruum ’n jaor is ’ne werkgroep hiemit bezig. Belangriek
is det w’r hiebie al gaw de mitwèrking höbbe gekrege van

Waat w’r uch in eder geval noe al wille verklappe is det de
Juffrouw Zónger Kop en de Bokkeriejers väörbie zólle kóm-
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me op deze aovend. Wie al gezag: in sfeer, mit leech en geluid. Verhaole waere vertèldj door Annie Schreuders-Derks
en Piet Aben. De meziekvereniginge brènge bekèndje en
minder bekèndje stökker, allein of same, mit ’n combo en
mit soliste wie Judith Hover-Theunissen, Britt Eberson en
Piet Geuskens. De kènjer zènge leedjes van de groep Carboon op gehieël eige meneer. De prissentatie van det alles
is in henj van Henk Hover.
Aan de aovendjkassa geit ’t € 12,50 koste. Kaarte kènne op
versjillendje adresse in Ech gekoch waere.

Reubsaet trök in Zitterd
Ein eerbetoon aan de grote sjtadsgenoot Nicolaes Reubsaet
dae in 1843 in Zitterd woort gebaore en op jónge laeftied
in 1887 in Paries sjtórf. Reubsaet waar eine vaolziejige musicus en gevierd zenger in väöl Europese theaters en salons.
Ron Roumen zal de rol van Nicolaes Reubsaet veur zien
raekening numme en zal ’t podium deile met de Zittesje
bas-bariton Math Dirks. Ónder de bezielende leijing van
Björn Bus zal De Paek zörg drage veur de muzikale óngersteuning. Daomit wurt dees theaterveurstèlling ein richtige
Zittesje aangelaegenheid wo-in ’t bèste biejein is gebracht.
Aan de handj van bekènde Zittesje loesterliedjes en ballades zal ’t indrukwèkkende verhaol van Nicolaes Reubsaet
waere vertèld. Ein verhaol dat bol sjteit van passie en gedrevenheid van de man dae zich óntworstelde aan de kleinburgerlikheid in Zitterd mer, ómdat zien hart bleef kloppe
veur de sjtad, ummer weier trökkoum nao de plaatsj wo
hae gebaore waar.

VELDEKE ÓP SJIEP
In ’t Joar va de Limburgse Dialekte (90 joar Veldeke Limburg) hat Veldeke Heële & umsjtrieëke i samewirking mit
SCHUNCK* ee bizónger jubeleumprogram ópgezat.
Vier hant gans get artieste kinne intressere um va dit dialekfes ee succes te make.
Ier goat genete van ’nne middig mit proza, poëzie en meziek durch: John Bovendeert, jeugsjtadsdichter Ymke Fiddelaars, Ed Gubbels, Paul Gulikers, Prospèr Henssen, Lex
Nelissen, Frits Pelt, Ger Prickaerts, May Quaedvlieg, Math
Ramaekers, en Al Starmans.
Ózze sjtadsdichter Michelle Bracke hat è gedich gemak
vuur bei de première va d’r film ‘Heële Verborge Sjoeënheëd’/’Heerlen Secret Beauty’, gemak durch Mat en Jan-Joost
Snijders. Óch zal bei dees ‘lancering’ ózze burgemeester, d’r
Ralph Krewinkel aawezig zieë. En ‘last but not least’ zint
doa d’r Raymond Clement en d’r Paul van Loo.
Kót gezag: Hei brent de lamp!
Vaweëge de verwachte belangsjtelling is reservere dan óch
aa te roane.
Weë bei dees vuursjtelling d’rbei zieë wilt, kint zich aamelde via www.schunck.nl of bei de balie va SCHUNK* (0455772200). D’r entreé is gratis en vuur nieks.
’t Jubeleumprogram is óp d’r 24ste september 2016 um 14.00 oer
in d’r filmzaal va SCHUNCK *, Glaspalies, Bóngerd 18, Heële.

Óndanks ’t feit dat tegenwoordig mer wenige weite wae Reubsaet waar en waat hae deig, zal de muziektheaterproduktie ein
herkènbaar spektakel waere veur väöl Zitterder.
Ein muzikale wanjeling door de tied wo-in Zitterd op zien
sjoons waar, euvergaote mit meziek die muiteloos door jederein
mitgezónge kan waere.
De veurstelling is te zeen op zaoterdig 24 september 2016 in
het Forumtheater Zitterd. Aanvank: 14.30 oere.
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Venrodse Aovend
Veldeke Venroj organiseert
jaarlijks een Venrodse Aovend
waar artiesten van eigen bodem geheel belangeloos aan
meewerken.

Wieërt belaefdje kefee Veldeke
Veldeke Wieërt zörgdje vör ’ne klapper in dit Jaor vanne
Limburgse dialekte, innegang ’t 90-jaorig bestaon van Veldeke Limburg.
Wieërt haaj ’t gezochtj in ’ne grandioze theatershow mét
bekindje en minder bekindje artieste uut Westelik Midde-Limburg. Zoeë woor de band ‘Limbo Project’ ingeschakeldj dae ziene zaetel in Roggel hieët. Marleen Rutten
uut Hunsel és ’ne naam dae in hieël Limburg bekindj és
en wieter gein towlichting noeëdig hieët. Wieter zêngers en
zangeresse uut Wieërt, Ni-jwieërt, Ell, Staeveswieërt, enz.
Same bevôlkdje ze op zaoterdig 4 juni kefee Veldeke, zoeë
as ’t Munttheater waas umgeduîptj. ’n Aafgelaaje vôl theater waas getuûge van ’n daverendje muzikaal show mét de
meîst uuteînloupendje soeërte meziek, van pittige rock tot
loesterlidjes woeë dejje traone van inne ouge krieëgtj.
Puur reklaam vör ’t dialect! De tekste wore meîst vanne
artieste zelf of van ‘tekstkunstenaar’ Mark Bouwmans uut
Wieërt, dae al meinig Limburgs artiest van lidjes hieët vörzeen.
E superenthousiast publiek goof de artieste nao aafloup ’n
staondje ovatie.
Beejkaomendj positief rizzeltaat waas ouch det d’n aovendj
vör de krînk Wieërt ’n aantal now lede opleverdje.

Deze avond beleeft in 2016 zijn
27e jaargang en is toegankelijk
voor zowel leden als niet-leden
van Veldeke Venroj. Tijdens deze avond worden acts, voordrachten en liedjes in het Venrods dialect ten gehore gebracht
die speciaal voor deze avond geschreven zijn en elders ook niet
meer uitgevoerd worden.
Dit jaar willen wij deze avond organiseren in het teken van
het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg. Wij willen er
meer cachet aan geven door een hoge geluidskwaliteit en
moderne presentatietechnieken. Wij hopen dat dit de leden
zal aanspreken en voor aspirant-leden een reden zal zijn om
lid van Veldeke te worden.
In de afgelopen 27 jaar heeft de zgn. Venrodse Aovend ertoe
geleid dat er een schat aan materiaal over Venray is ontstaan.
In het kader van het jubileum van Veldeke Limburg heeft
Veldeke Venroj besloten een cd uit te brengen met de liedjes
over Venray, die in de loop der jaren geproduceerd zijn door
eigen artiesten voor de Venrodse Aovend om zo een stuk
cultuurgoed te behouden.
Leden van Veldeke Venroj en mensen die lid willen worden
van Veldeke ontvangen deze cd, waarvan wij denken dat het
een collector’s item gaat worden, gratis.

Jan Moonen

Deze campagne wordt gestart op 15 november 2016 tijdens
de 27e versie van de Venrodse Aovend die in het teken zal
staan van het jubileum van Veldeke Limburg.

12 oktober: Dialectavond krink “Um Mamelis”
in de Kloosterbibliotheek te Wittem.
Aanvang: 20.00 uur.
Met medewerking van o.a. “Les Wiefkes”.
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Jubilerend Veldeke
presenteerde
Mazjerang
op 10 april 2016
2016 ies ’t Jaor van de Limburgse dialekte umdat Veldeke 90 jaor besjteit.
Tegeliek besjteit de krink Valkeberg
50 jaor. Genoeg rae dus um weer ins ’ne mazjerang te organisere, dach ’t besjtuur. Veur degeen dae ziech aafvraog
wat dat woord beteikent, geuf ’t de volgende verklaoring.
Mazjerang is van alles get, ’ne miesj-masj. ’t Woord sjtamp
van majoraan (marjolein), ’n sjterk rukend keukekroed, dat
vreuger vermengk woort mèt peperduur sjpecerieje. Gesjoemel dus. In de jaore 60 pasde me ’t begrip veur ’t ièrsj
toe veur ‘ne dialekaovend mèt versjillende disciplines. In
Valkeberg waor dat in 1971, t.g.v. ’t ièrsjte lustrum, in combinatie mèt ’ne declamatiewedsjtried veur de jeug. In 2016
vong ’t evenement sjmiedigs plaats in de groate, gezellige
zaal van Hotel Voncken op 10 april 2016.
Dao waore sjteul te kort veur al die luuj die nao ’t bont programma kaome kieke en loestere. De miedig woort officieel
ge-eupend door zangvereiniging Orphée mèt ’t Limburgs volksleed in ’t Valkebergs. Dao-op volgde ’n keur van artieste: Roger
Gonnissen, Veldekelid aafkomstig oet Belsj, ’ne troubadour
mèt drièjörgelke; Marij Paffen mèt e verhaol in ’t Kirchröadsj;
René Paulssen en Wiel vd Heijden mèt Valkebergse leedsjes;
Jos Meessen, bekènd troubadour in ’t Nuts. Orphée Social Singing, de jongere-aafdeiling van Orphée, brach ’n sketch mèt es
titel: dialekcursus (euver inburgere in Limburg). Besjtuurslid

foto: Gerd Lammer

Léon Pluijmaekers deeg zien kinger-prinseproclamatie nog ins
euver; Els Diederen declameerde oet eige werk en Jos Claus,
bekènde hypnotiseur van tv en lid van de krink, gaof ’n presentatie euver zien vak. Jef Giesen loos veur in ’t Meersjes; de Hekse van Valkeberg brachte de première (teks en meziek Guus
Sjmeets) van ’t hekseleed, gezonge door Liel Vasmeer. Marieke
Maessen-Brouwers zong ’t ‘sjtriekkwartèt’. Guus Sjmeets sjloot
de miedig aaf mèt twiè van zien honderde eige leedsjes. Tösje
alle bedrieve door zonge alle aanwezige same Limburgse
leedsjes onder pianobegeleiding van Max Pluijmaekers, terwiel
de tekste aaf te leze waore oet ’ne zangbundel én op e groat
sjerm in de zaal. De presentatie van de miedig loog in heng van
Léon Pluijmaekers en Guus Sjmeets.
’t Programma leep oet, meh nemes klaagde. ’t Meis gehuèrde commentaar waor: ‘Dat moet g’r dèkser doon!’
Mesjiens, wae wèt, in mini-vorm. Veer kieke in eder
geval truuk op ’ne geweldige miedig t.g.v. ’n hauf ièw
Veldekekrink Valkeberg.
Els Diederen

Veldeke Pluum 2016 veur Frits Roumen
De Pluum van Veldeke geit dit jaor nao Frits Roumen. Frits woonde jaorelank in Braobant, wo hae ouch zien sjpäör haet verdeend.
Vanaaf 2008 is hae trök in Remunj en hie wilt hae ouch gaer in ’t dialek mit leedjes en vertèlselkes optraeje.
Ziene artiestenaam is Frits Klökske. Frits kiek in zien verhaole en leedjes trök op zien jeug
in ’t Remunjse Veldj. Dees verhaole en leedjes waere oeteindelik in e beukske vasgelag: ’n
hempelke sjlók en anger vertèlselkes. In det gerenoveerde Remunjse Veldj verzorg Frits väöl
róndjleijinge en hie-bie kiek hae trök op det Remunjse Veldj in de fieftiger jaore.
In de Trompetter nump hae ’ne dialekcolumn veur zien raekening en ouch zorg hae same mit Mieke Berden veur ’n paar
muzikaal hoogsjtendjes. Bekind is ’t leedje euver ’t Remunjs kunswèrk bie de Maasbrök: ‘de Meeuwe’.
Al jaore is Frits veurzitter van de jury van de jaorlikse Remunjse declamatiewedsjtried veur de jeug. Kórt gezag, Veldeke
Remunj is greuts op Frits en haet in zien wiesheid besjlaote hem de 12e Pluum te gaeve. Det gebeurde in ’ne oetverkochde
zaal op ’t Halfvastesjpektakel in Aad Remunj aan de Kapel in ’t Zandj.
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In memoriam Ingrid te Meij - van Borren
Op 18 juni 2016 krege veer
’t dreuvige berich det Ingrid
te Meij - van Borren waas
gesjtorve. Gans ónverwachs.
Veer wiste waal det de gezóndjheid van Ingrid neet
geweldig waas. Maar dit
berich kwaam wie eine dóndersjlaag bie heldere hemel.
Ingrid waas ein sjoon miens.
Aan ziene boetekantj waas
noojt te zeen det het pien
haaj, wiewaal veer allemaol
wiste det het edere aovend
toes in ein lekker werm bad ging ligke, waat hem verlichting goof en good deej. Óndanks zien pien zoog Ingrid d’r
altied oet wie ein plaetje. 21 jaor is het lid gewaes van ’t
besjtuur van de Veldekekrink Remunj. Haos noojt misde
’t ’n vergadering. Ingrid genaot van de Remunjse taal en
cultuur. Het waas dan ouch ein drievende krach achter väöl
organisaties. Altied regelde het dinger veur angere en wis
zich zelf gans weg te siefere. Op Ingrid kós se boewe.
Veer winse ziene man Jan same mit zien kienjer en ziene
kleinzoon heel väöl krach óm dit groot verlees ein plaetske
te gaeve.
Henk Giesbers (veurzitter Krink Remunj)

Kersspecial

oftewaal de Remunjse Geis zingk Kers
De teks is bienao klaor, de leedjes zeen oetgezoch en de
rippetities zeen bezig. Waat weite veer noe al:
Oetveuringe op zaoterdaag 10 december 2016 óm 20.00 oer
en zóndaag 11 december 2016 óm 14.30 oer in TheaterHotel
De Oranjerie.
Mit biedraag van De Remunjse Geis o.l.v. Tim Giesbers,
Philharmonie Neel o.l.v. Sander Simons, Kienjerkoor
Nekizi oet Naer o.l.v. Wilma Verheijden, Hans van Bergen sjriever en aad-sjtadsdichter Remunj, Colette Dedyn
zandjtouvenares en Veldekekrink Remunj.

Dialectcursussen in Venlo, Maastricht en
Echt
De cursus Venloos Laeze en Schrieve wuurt weer in ’t naojaor van 2016 gegaeve.
Docent is Frans van de Rijdt.
Tied:		
Datums:

Locatie:

19.00 - 21.00 oor
14-21-28 september
5-12-19-26 oktober
2 november
studiezaal van de Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
077-3512446

Oetreike getuugschrifte op woensdaag 9 november 2016.
De koste veur de cursus zien € 75,00 euro (kóffie inbegrepe).
Leje en dónneteurs betale € 50,00.
Aanmelde via
http://www.veldeke-krink-venlo.nl/aanmelding.
***
In ’t naojaor organiseert Veldeke Krink Mestreech in samewèrking mèt Centre Céramique de cursus Mestreechs:
euver de taol vaan eus stad. In de zèsdeilege cursus koume
oonder andere ’t klaanksysteem, spelling & grammatica,
rijmwäörd, gezègkdes en taolverandering aon bod.
Docente zien Flor Aarts, Jan Coumans, Phil Dumoulin,
Roger Weijenberg en Roelf Welkenhuizen.
Tied:
19.00 – 20.45 oor
Daotums:
20 september
4-18 oktober
1-15- 29 november
Locatie:
Centre Céramique
Mie informatie op www.centreceramique.nl
***
De cursus Laeze en Sjrieve in Ech stuitj geplandj väör
kómmendje december 2016 en januari 2017. Weurtj in
ach lesse van twee oer gegaeve in ’t C.C. de Plats op ’ne aovendj
in äöverlèk mit de cursiste.
Koste € 20,00 väör leje. Neet-leje € 30,00.
Väör informatie belle mit cursusleider Piet Aben: 0475482146.
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’t ‘Smaalste Stökske’ kiktj äöver de grens
De gemeinte Ech-Zöstere promoot zich al ’n paar jaor es ’t
smaalste stökske van Nederlandj. De grens liktj zoawaal in
westelike es oastelike richting
kortbie. Mer tegeliek is det
smaal stök breid genóg óm van
te genete. De Veldekekrink Ech
haet d’r de leste paar jaor ’n oetdaging in gezeen óm ouch väör
zien aktiviteite die grens äöver
te gaon. Väörig jaor woort det
nao Belsj; dit jaor is ’t de Duitse
Selfkantj.
Aangrenzend Belsj-Limburg
Väörig jaor höbbe w’r ’ne geweldige aovendj gehadj mit oos
Belzje gaste. Óm get te wete te
kómme äöver de dialekte in ’t
aangrenzendje gebied hawwe w’r Felix Bergers gevraogdj
dao ’t ein en anger äöver te vertèlle. Hae deeg dat, beginnendj mit de gesjiedenis van de stad Hasselt. Womit geliek
dudelik waerdje det Hasselt de hoofstad is van Belsj-Limburg. Van dao koom hae op de dialekte: ’t stadse Hasselt en
de dialekte oet de ómgaeving. Vervolges get äöver ’t óntstaon
van Veldeke Belsj, noe pas vieftieën jaor geleje. In Belsj is ’t
gebroek van en de waardering väör de dialekte altied minder gebleve. In de äövertuging det allein es w’r ze koestere en óngerhaoje de Limburgse dialekte nog ’n kans make
behaoje te blieve, ginge get minse zich daoväör inspanne.

De bestaondje aktiviteite waerde gecoördineerd aangepaktj
mit es doel alle Limburgers same te brènge, die in dialek
geïnteresseerd zeen.
Aafsloetendj vertèlde Felix äöver de huidige organisatie van
Veldeke Belsj Limburg mit zès plaatselike aafdeilinge mit
eder hun eige dialek en dialekvariaties.
Óm dit te ervare waerdje de aovendj verder ómliesj mit
meziek van ’t duo ‘Onder de notenboom’ compleet mit
tóngenörgelke en doedelzak en zang van Roger en Adrie.

Tössedoor zörgde toneelspeelster Frieda Jaeken väör de
echte kènnismaking mit ’t dialek in ’n paar komische sketche. Al mit al informatie äöver de dialeksituatie in ’t aangrenzendje Belsj-Limburg in ’n stömmige sfeer.
’n Waek later hawwe w’r oos jaorliks oetstepke mit de bös.
Toen höbbe w’r de stad Hasselt bezóch (toch mer gein
róndjleiing in ’t Hasselts - det leek ós net ’n stepke te ver…)
en vervolges de abdij van Herkenrode.
De Selfkantj
Vanoet dees geslaagdje aktiviteit zeen w’r dit jaor aan de angere kantj gaon kieke. De aan Ech en Zöstere grenzendje
vreugere Selfkantj-gemèndjes höbbe ouch väöl vertroews.
Spraeke mit de minse geuf g’n ènkel probleem, mer toch
veurtj ’t Hoagduits hie de baovetoan. Aoj luuj make zich
drök äöver ’t verdwiene van ’t plat, ómdet de jeug ’t neet
mieë lieërtj en neet spruk. Echte initiatieve óm dao get aan
te doon, zeen d’r neet. Waal perbere aktieve heemkundevereniginge de spraok laevendj te haoje.
Hie-äöver zeen minse van de Mundartverein Selfkantj op
29 juni ’t ein en anger kómme vertèlle, mer väöral laote
huuere. Gedichte en verhaole zeen d’r nog genóg in ómloup
zoa bleek op dae aovendj. Same mit ’t koar ‘Selfkantplat’
höbbe zie en weer van dae aovendj ’n geslaagdje oetwisseling gemaaktj.
’t Oetstepke geit dit jaor ouch nao ’t Duits: nao Kornelimünster en Stolberg.
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Egidius Cratsborn winnaar van de dertiende
editie van ’t Groet Mestreechs Dictee.
’t Groet Mestreechs Dictee 2016 dat zondag 3 april werd
gehouden in het Centre Céramique is met slechts 4 fouten
voor het tweede opeenvolgende jaar gewonnen door Egidius
Cratsborn. De nummers 2 en 3, Ria Vernooij-Nelissen en
Lei Bovens maakten 10, respectievelijk 16 fouten. Per persoon werden er gemiddeld 45 fouten gemaakt in het dictee.
In totaal namen 100 personen deel, zowel individueel als
in groepsverband. Van de groepen scoorde de familie Perry
het beste.
’t Groet Mestreechs Dictee
De tekst van het dictee werd dit jaar geschreven door de
Maastrichtse schrijver Jan Coumans, die toegeeft dat het
geen makkelijk dictee was. Aan de hand van een lijst van
moeilijke Maastrichtse woorden heeft Coumans een verhaal geschreven over het kattenkwaad van kwajongens in
de Vestingwerken van Maastricht. Natuurlijk waren er ook
enkele ‘instinkers’ bij om ervoor te zorgen dat het ‘verschil
gemaakt’ kon worden.’ Voorbeelden van Maastrichtse woorden waarbij veel deelnemers de fout in gingen zijn ‘oongesiefer’, ‘Werke’ (Vestingwerken) en ‘zelfgebradzjelde’.
‘Veur spek en boene’
Naast de 75 fanatieke deelnemers,
schreven 25 enthousiaste personen
het dictee voor ‘spek en bonen’ mee.
Ze komen ervoor uit het Mestreechs
niet zo goed te beheersen om mee
te dingen naar de prijzen. Zij konden na afloop hun dictee zelf corrigeren aan de hand van de officiële
dicteetekst. Het aantal deelnemers

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

voor ‘spek en bonen’ was aanzienlijk lager dan voorgaande
edities van ’t Groet Mestreechs Dictee. Steeds meer mensen durven officieel deel te nemen aan ’t Groet Mestreechs
Dictee.
Tekst dictee
Het volledige dictee is te lezen op de website van ’t Groet
Mestreechs Dictee: www.mestreechsdictee.nl
Kinderactiviteit
Speciaal voor kinderen tussen 4 en 12 jaar werd er in de
kelder van het Centre Céramique in drie voorleesgroepen
voorgelezen in het Maastrichts uit verschillende Maastrichtse voorleesboeken door Thera Adriaan, Noël Fabry en
Twajn Weijenberg.
2017
De volgende editie van ’t Groet
Mestreechs Dictee zal op zondag 2
april 2017 plaatsvinden.

Deze uitgave geschiedt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur. Bijdragen vanuit de kringen of andere belangstellenden kunnen worden gezonden naar:
rcorstjens@hklimburg.nl
of naar Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. mw. Ria
Corstjens, Postbus 203, 6040 AE Roermond,
bezoekadres Kapellerlaan 36 Roermond.
Kopij voor het volgend nummer wordt ingewacht vóór
10 november 2016. Volgend nummer dec. 2016.
Kijk ook op www.veldeke-limburg.nl en/of
www.veldeke.be
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JUBILEUMBOOK
Bie gelegeheid van ’t 90-jaorig bestaon van Veldeke Limburg is door
historicus drs. Luc Wolters in opdrach
van ’t bestuur ein jubileumbook samegestèldj.
Det book besjrieft neet allein de gesjiedenis van oos vereiniging, mer ouch de
plaats die ’t Limburgs in die bekans ’n
ieëw geleidelik aan haet ingenómme. Det
is zeker neet allein de verdeenste van Veldeke. Daoróm kómme al die aspecte die dao
aan biegedrage höbbe oetgebreidj aan bod.
Gae laestj uuever de plaats van de streektaal
in de aafgeloupe ieëwe, uuever de zörg die
minse in de jaore twintjig van de vuuerige
ieëw d’rtoe brach ein vereiniging te stichte tieënge ’t verdwiene van ’t dialek. Wisj gae det ’t dialek
in de oeërlog hieël väöl vuuer de Limburgers beteikendj
haet? Gae laestj uuever de rol van de radio, uuever de pioniers oet de beginjaore, uuever de opkóms van de diverse
kringe, uuever al die fieëstelike jubilea, uuever Limburgse
troubadours, uuever vastelaovesgezètte, uuever de grujendje
aandach vuuer volkscultuur, Limbopop en loesterleedjes, uuever de de erkènning es streektaal; kortom uuever al die aktiviteite en gebuuertenisse die ’t Limburgs gebrach höbbe op
de plaats die ’t noe haet. Riek geïllustreerdj mèt historische
foto’s en aangevöldj met ’n bloomlaezing van prozafragmente en gedichte in oos taal. ’ne Echte aanraojer vuuer
eder Veldekelid!

‘Het boek kijkt niet alleen terug op “Veldeke” en
“wie sjoeën ós Limburg(s) is”, het is documentair, informatief en bevat leerstof. Op die manier wordt bijgedragen aan echte kennis van
taal en cultuur’.
Jean Jacobs, oud-wethouder, Maastricht
‘Ich wäre froh, wenn wir im Rheinland
auch eine solche Dialektvereinigung
und eine solche Festschrift hätten’.
Dr. Georg Cornelissen, Amt für
Rheinische Landeskunde, Bonn
‘Daarom verdient het gelezen te worden door iedereen die weet of wil
weten wat het betekent Limburger te
zijn en deel uit te maken van de rijke Limburgse cultuur. Ik voel mij na lezing weer helemaal ’heem’ ‘.
Dr. Sjeng Kremers, oud-gouverneur
‘Good verzörg, euverzichtelik, met ein breie visie’.
Jeanne Alsters-van der Hor, Venlo
‘We leven niet op een eiland, maar zitten in het hart van wat
tegenwoordig de Euregio wordt genoemd. Ook taalkundig.
Taal, cultuur, geschiedenis, religie en volksaard van een volk
zijn altijd nauw met elkaar verbonden’.
Frans Wiertz, bisschop van Roermond

’n Aantal laezers haet gereageerd op de inhaod van
’t book. Wae laote uch gaer ’n selectie van die opmerkinge laeze:

‘Ik vind het echt een boek voor Limburgse emigranten die
elders in Nederland of elders op de wereld zijn gaan wonen
maar desalniettemin – soms onbewust – verbonden blijven
met het Limburgs cultureel erfgoed – en daar maakt het dialect deel van uit’.
Prof. dr. Sjaak Kroon, Gennep

‘Een ontdekkingstocht die tot verwondering en trots leidt. 90 jaar
historie van de taal van ons hart in één prachtig boek. Chapeau’.
Petra Dassen, burgemeester van Beesel

‘’t Gans book bevestigt miene indrök dat v’r nog lang plezeer
zulle belaeve aan ós plat’.
Colla Bemelmans, Nuth

‘Het jubileumboek laat zien dat in Limburg het dialect een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit
vormt. Op boeiende wijze creëert de auteur, in historische context, een samenhangend verhaal van ontwikkelingen die tot de emancipatie van het dialect geleid hebben’.
Dr. Henk Smeijsters, filosofisch cultuurcriticus

’t Jubileumbook is te bestèlle via de website Jaor van de
Limburgse dialekte: www.jvdld.nl. Leje betale € 20,00.
Neet-leje € 25,00. Verzendkoste € 3,50.
’t Book is ouch te koup bie de bestuursleje van de kringe en
in de bookhanjel.
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