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5VOORWOORD

Jaarboek 2017 lijkt voorlopig het jaarboek van de jongere auteurs te zijn: er 
zijn meerdere jongeren die ons Limburgs (soms samen met andere taalvarianten) als 
onderwerp hebben genomen. De redactie hoopt dat hun bijdrages niet eenmalig 
zullen zijn en ook dat hun voorbeeld door andere jongeren gevolgd zal worden. 
Het Limburgs verdient alle aandacht, niet alleen van de gebruikers ervan in 
allerlei vormen (in gesprekken, in overlegsituaties, in de muziek, in de letterkunde), 
maar ook van taalwetenschappers.

Vaak worden jonge auteurs vanuit de universiteit waaraan ze studeren voor hun 
scripties in de richting van de dialecten geadviseerd. In Maastricht, in Nijmegen 
en Leuven weet men die weg te vinden. De jaarboekredactie waardeert dat 
zeer. Maar ook auteurs die de school- of collegebanken al lang verlaten hebben, 
hebben weer zeer lezenswaardige bijdragen samengesteld.

U kunt in dit boek nagaan op welke leeftijd en op welke manieren nog zeer jonge 
kinderen omgaan met de twee silbetonen in het grootste deel van talig Limburgs.

Ook vindt u een studie over het taalgebruik in peuterspeelzalen. Er is thans in 
de gebieden met een erkende streektaal nogal wat te doen over het gegeven dat 
de standaardtaal daar sterk overheerst. U krijgt preciezer inzicht in een situatie in 
Nederlands Zuid-Limburg.

Het verslag van de finale van de Limburgse declamatiewedstrijd 2017 geeft 
onder meer aan op welke manier jongeren van de basisschool plezier kunnen 
krijgen aan hun eigen Limburgs. Die wedstrijden moeten we koesteren vanwege dat 
plezier, maar ook omdat het contact met het basisonderwijs erdoor bevorderd wordt.

Er is een uitgebreid en mooi geïllustreerd artikel over ‘bakkese’ (van het 
huis losstaande bakhuisjes) in Limburg. Uiteraard zijn artikelen over dergelijke 
onderwerpen ook zeer welkom: Veldeke-Limburg staat voor de instandhouding 
van de plaatselijk dialecten én van de volkscultuur. ’Bakkese’ maken deel uit van die 
cultuur, ook al zijn ze niet meer in gebruik voor het bakken van het dagelijks brood.

Balkenbrij is onder heel wat verschillende benamingen in onze streken bekend. 
Hoe je ‘karboet’ moet maken, is in dit boek te leren. Ook: in welke tijd je die 
vooral zou moeten eten. Een smakelijk artikel!

Waar komt de benaming ‘Sjengen’ voor Maastrichtenaren vandaan? Wanneer 
is die benaming in Limburg bekend geworden: het is hier te lezen.

De groep ‘Los Catastrofos’ uit Vaals heeft afscheid genomen van het Limburgse 
toneel. In een artikel in het Vaalser dialect leest u hoe de leden terugblikken op 
vijftig jaar optreden in heel Limburg, ondanks het gangbare vooroordeel dat hun 
taal niet goed verstaanbaar zou zijn. Enkele van hun tekstjuweeltjes vindt u in 
het artikel terug.

In een andere bijdrage wordt nagegaan hoe en van welke kant uit de omgeving 
het Kerkraads dialect is kunnen worden tot wat het is. De auteur mengt zich met 
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6 dit artikel-door-zelfstudie in een West-Europese discussie: een hele prestatie.
Het Limburgs zit – net als de meeste andere talen uit gebieden waar mensen 

doorheen trekken en zich vestigen – vol leenwoorden. U zult in dit boek meer 
kennis opdoen over de herkomst van onze woordvoorraad en onze manier van 
omgaan met leenwoorden.

Er is een oproep opgenomen die gericht is aan alle Limburgers die Limburgse 
woorden verzamelen of verzameld hebben om deze in te brengen in een 
‘Limburgse Corpus Dictionair’. Daar zouden alle woorden uit het Limburgs in 
terecht moeten komen.

Enkele van de opgenomen bijdrages zijn in een plaatselijk dialect. Vooral de 
wetenschappelijke bijdrages in een Limburgs dialect zien we graag. Ze zijn het bewijs  
ervoor dat elke variant van het Limburgs geschikt is voor de wetenschappelijke 
tekst en het wetenschappelijk debat. Vanzelfsprekend moeten de auteurs ervan 
veel vaktermen lenen uit de wetenschappelijke traditie.

Onder de overkoepelende term ‘Signalementen’ vindt u besprekingen van 
vier wetenschappelijke taalstudies; één ervan – dat over Limburgse toponiemen 
– is al eerder verschenen, maar in dit jaarboek nog niet gekarakteriseerd.

In dit jaarboek zijn vanzelfsprekend ook de jaargegevens van Veldeke-Limburg 
te vinden, net als de verslagen van de niet-regiogebonden commissies. Vergelijking  
van de gegevens daaruit met vroegere en komende verslagen kunnen een 
indicatie zijn voor de groei en bloei van Veldeke-Limburg in zijn voornaamste 
taak: het bevorderen van de streektaal en de volkscultuur.

Wij danken alle auteurs die een bijdrage aan dit jaarboek hebben geleverd en 
wensen u veel leesplezier!

De redactie

Rectificatie

In ’t jaorbook van 2016 in ’t artikel euvere foute spelling van wäörd wie ‘ut, unne, zunne, munne’ (blz. 53-58) 

is D’n Um geneump. D’n Um is ’t beeldje det de winnendje sjötterie vannen Aje Limburger mitkrieg es teiken 

van det winne.

In det artikel höb ich ex-radioman Lei Meisen geneump es sjinker van D’n Um. Det klop neet. Alf Poell, ouch 

’ne bekindje ex-radioman van L1, in daen tied nag de R.O.Z. kump die ieër toe. Alf is daoveur ouch ge-ieërd.

Via Lei, in Nuuj Zieëlandj, höb ich van die fout gehuuerd. Bie hem höb ich mich al geëxcuseerd. Bie Alf is det 

nag neet gebeurd. Mit dit berichske gaon alle excuses ouch nao Alf.

Alles waat euvere spelling mit -u- in wäörd wie ‘ut, unne, zunne, munne’ in det artikel is gezag, blief gezag.

Pierre Bakkes
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VAN KAARTENBAK TOT 
DATABANK: HET WLD1

Joep Kruijsen

Aan het Woordenboek van de Limburgse Dialecten 
(WLD) zijn, in de loop van de tijd dat de redacties het 
woordenboek samenstelden, de ontwikkelingen in de 
“lexicografische technologie” bepaald niet ongemerkt 
voorbij gegaan. 
In deze bijdrage worden die opeenvolgende methoden 
uit de looptijd van het WLD besproken en wordt 
naar voren gebracht welke gevolgen die veranderende 
lexicografie had voor de voortgang van het project, voor 
de presentatie in boekvorm en uiteindelijk ook voor de 
lezer van het WLD en voor de raadpleger op het scherm 
van het eWLD. 

Korte geschiedenis van de drie zuidelijke woordenboeken

In 1958 wordt Weijnen benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse en Indoger-
maanse taalkunde aan de Nijmeegse Letterenfaculteit. Bij zijn benoeming moet 
hij al zeer uitgesproken ideeën hebben gehad over tenminste één van zijn latere 
onderzoeksprojecten. De wortels van een woordenboek van de Brabantse 
dialecten liggen immers in de enquêtes die hij zelf in de jaren dertig in Noord-
Brabant had ondernomen, na het voltooien van zijn studie Nederlands onder 
Jacques van Ginneken. Die enquêtes mondden in 1937 uit in een proefschrift 
over de dialectgrenzen in Brabant. In de ruim twintig jaar die tussen de verdediging 
van dit proefschrift en zijn benoeming tot hoogleraar liggen, heeft hij een lange 
reeks boeken en artikelen gewijd aan aanvankelijk lexicale en later vooral fonologische 
aspecten van de Brabantse dialecten. Al vroeg stak hij de rijksgrens over en betrok 
hij de dialecten van de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant in 
zijn onderzoek. Al vroeg ook droeg Weijnen verklaringen voor intern-Brabantse 
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verhoudingen aan vanuit de stand van zaken in de Zeeuwse en de Limburgse 
dialecten. 
De Nijmeegse faculteit haalde met Weijnen de verpersoonlijking van het 
onderzoek naar de Brabantse dialecten in huis en ze wist dus ook wel wat haar 
te wachten zou staan. De Leidse neerlandici waren onder leiding van Kloeke 
primair gericht op de rol van de Hollandse dialecten in het Nederlandse taalgebied. 
Heeroma in Groningen startte voor zijn nederlandistische beschouwingen in 
het Nedersaksisch. En, later, trok Goossens het Nederlandse taalgebied in vanuit 
Belgisch Limburg. Zo ligt voor Weijnen het natuurlijke uitgangspunt van zíjn 
neerlandistiek in de Brabantse dialectologische verhoudingen. En dit gezichtspunt 
is bij hem in veel van zijn later werk aanwijsbaar gebleven, als neerlandicus maar 
ook als europeanist avant la lettre in de Europese Taalatlas.
Begin 1960 opende een subsidie van de toenmalige ZWO de mogelijkheid het 
veldonderzoek in Brabant aan te vangen door schriftelijke enquêtering. Jan van 
Bakel werd aan het project verbonden en in de daarop volgende vijf jaar kon 
de infrastructuur worden uitgebouwd en letterlijk geïnstitutionaliseerd in de 
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN). In 1967 verschijnt 
wat toen nog de ‘Voorlopige Inleiding’ van het Woordenboek van de Brabantse 
Dialecten (WBD) heette en meteen de eerste aflevering over de boerderij. 

Afbeelding 1: Jan van Bakel (links) en Toon Weijnen op de WBD-slotdag, december 2005. 

(Foto: Herman Crompvoets)

Intussen waren in het begin van de jaren zestig ook de directe voorbereidingen 
voor het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) van start gegaan. De 
eerste impulsen daartoe dateren van een initiatief van de latere Nijmeegse 
hoogleraren Schrijnen en Van Ginneken die samen met de inspecteur Verbeeten 
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in 1914 een uitgebreide vragenlijst hebben laten uitgaan en zo in 90 plaatsen in 
Limburg dialectmateriaal verzamelden. In 2006 is al het Limburgse materiaal van 
deze SGV-enquête op CD gepubliceerd in Een eeuw lang Limburgs, SGV-enquête 
1914 – Veldeke 20062.
In het begin van de jaren dertig heeft vervolgens de latere lector volkskunde 
aan de KU Winand Roukens een oproep gedaan in het tijdschrift Veldeke om 
medestanders te zoeken voor de realisering van een woordenboek van de 
Limburgse dialecten. Van hem dateren ook de contacten met de dialectcentrale van 
de Leuvense universiteit, waar Grootaers en Pauwels dialectopnamen gemaakt 
hadden in de Belgische provincie Limburg. Ook het idee dat een Limburgs 
woordenboek per se de beide provincies Limburg, in Nederland en in België, 
zou moeten omvatten, is te danken aan Roukens. 
Toch komt de definitieve stoot tot de uitvoering van dit idee niet van Roukens 
maar van Weijnen. Deze laatste had, met zijn Brabants Woordenboek en door 
zijn centrale positie in de sectie Nederlands van de Faculteit, voldoende institutionele 
voorwaarden bijeengebracht om naast het WBD ook een WLD te realiseren. 
Frans Peters en na twee jaar Pieter Goossens hebben, aanvankelijk vanwege ZWO 
en later met facultaire middelen, aan de reusachtige materiaalverzameling voor het 
WLD gewerkt. Weijnen wist zich meteen al vanaf de start te verzekeren van de 
medewerking van Jan Goossens uit Leuven, die het plan van het woordenboek voor 
de twee Limburgen omarmde. Hij schonk een kopie van de op- en aantekeningen 
van zijn mondelinge enquête over de landbouw in Belgisch Limburg uit het 
begin van de jaren ’50 aan Weijnen en bleef tot aan de voltooiing van het project 
in 2008 aan het WLD verbonden.
In 1983 verschijnt de Inleiding op het WLD en de eerste aflevering over de 
landbouwterminologie. Ongeveer tegelijkertijd vangt ook de participatie aan 
van de regionale cultuurafdelingen van de provinciebesturen in de woorden-
boekprojecten, eerst in Nederland en later ook in België. 

Ruim tien jaar na de start van het Brabants en het Limburgs woordenboek begint 
Willem Pée in Gent met de voorbereiding van het Woordenboek van de Vlaamse 
dialekten. Voor de opzet, de indeling en de macrostructuur van het WVD heeft 
hij zich voornamelijk door de Nijmeegse projecten laten inspireren. In 1979 
verschijnen de Inleiding en de eerste aflevering van het WVD over Akkerland en 
weiland van de hand van Johan Taeldeman, Magda Devos en Hugo Ryckeboer. 
Met de start van dit project wordt nu het gehele Zuid-Nederlandse taalgebied 
beneden de grote rivieren door een zelfde type beschrijvende dialectlexicografie 
overdekt (zie kaart 13). Voor alle drie de projecten geldt dat de financiering ervan 
mogelijk wordt gemaakt door een nauw samenspel tussen de wetenschapsorganisaties 
(universiteiten, NFWO en NWO, Taalunie) en de regionale culturele diensten.

Zo is de stand van zaken in de jaren negentig: de drie projecten werken afzonder-
lijk, met eigen vragenlijsten en materiaalverzamelingen, verbonden met de 
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regionale eigenheden, een eigen lexicografische microstructuur en een eigen 
fonetische notatie, maar vanuit een gemeenschappelijke opzet: thematisch ‘naar de 
leefwereld van de dialectspreker’ en onomasiologisch (vanuit begrippen, niet vanuit 
woordvormen), eerder taalgeografisch dan aansluitend bij de klassieke alfabetische 
(semasiologische) woordenboeken.
Vanaf die tijd wordt er tegelijkertijd gezocht naar meer onderlinge afstemming en 
samenwerking tussen de drie projecten. De beginnende automatisering noopte 
daartoe, maar ook de aanvang van de verwerking van de algemene woordenschat. Was 
immers in de landbouw van Deel I en vooral in de vaktalen van Deel II de regionale 
verscheidenheid aanzienlijk – alleen al de mijnbouw in de Limburgen, de zeevisserij 
aan de Vlaamse kust en de textiel-of diamantindustrie in Brabant vroegen om een 
aparte behandeling – voor de algemene woordenschat is de regionale aanpak veel 
minder vanzelfsprekend: voor de “concrete werkelijkheid” van de mens als individu, 
zijn gezondheid en kleding, karakter en gevoelens, voor de flora en de fauna, de 
woning met huis, tuin en keuken, eten en drinken, voor het onderwijs en de inrich-
ting van de maatschappij, voor kerk en geloof, feesten en vermaak, ligt een op elkaar 
afgestemde beschrijving van de Zuid-Nederlandse volkscultuur voor de hand. 
De eigenlijke aanzet tot die afstemming kwam bij de oprichting in 1990 van het 
Permanent Overleg Regionale Woordenboeken, afgekort tot ReWo. Onder auspiciën 
van de Nederlandse Taalunie worden de Brabantse en Limburgse woorden-
boeken uit Nijmegen en later Leuven en het Vlaams woordenboek uit Gent nog 
verder geharmoniseerd. 

Dat is, zoals gezegd, met name van belang voor de behandeling van de algemene 
woordenschat, waaraan in 1995 is begonnen en waaraan Jacques van Keymeulen 
in 1992 zijn proefschrift wijdde. En voor de spreekwoordelijk ‘voortschrijdende’ 
automatisering. Daarover zo meteen verder.
In die tijd al zijn er plannen uitgewerkt om tot een gemeenschappelijke databank 
te komen waaruit kaarten en deelstudies voor het Zuid-Nederlandse taalgebied 
kunnen worden afgeleid; enkele kaarten zijn toen inderdaad verschenen, zoals 
die over de vlaamse gaai en de vlinder en “sprekende kaarten” van de regenworm 
en de spin4, maar tegelijk lag de hoofdaandacht van de redacties op het voltooien 
van de reguliere publicaties van de drie reeksen. 
In 2005 werd het Brabants woordenboek afgesloten, in 2008 het Limburgs en in 
Gent wordt nu een herculiaans slotoffensief ingezet om ook daar het woorden-
boek als reeks publicaties te voltooien.
De redacties van WBD en WLD zijn respectievelijk in 2005 en 2008 ontbonden, 
maar de geschiedenis gaat onverdroten verder en zette met de lancering van het 
eWLD in 2016 een belangrijke stap naar de realisering van die genoemde gemeen-
schappelijke database, waaruit materiaal geput kan worden voor zowel lokale en 
regionale maar ook algemeen Zuid-Nederlandse woord- en klankstudies. 
Planningen lijken op peilingen in de politiek: ze geven hooguit de richting aan, 
maar blijken nooit helemaal uit te komen, daarvoor zijn de variabelen te wisselend. 
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Het WLD

De ontstaansgeschiedenis van het WLD kwam hierboven al ter sprake en het 
verloop van het project is ook al vanuit verschillende ooghoeken belicht: in 
1996 verscheen een overzichtsartikel in Trefwoord, het te kortstondige tijdschrift 
van het Matthias de Vries-genootschap, over de Nijmeegse woordenboeken5, 
in 1999 schreef Herman Crompvoets een “korte geschiedenis van het WLD” 
in de feestbundel voor Weijnens 90ste verjaardag6, waarin hij, als was het een 
thriller, vooral de wederwaardigheden van de subsidiëring van het project in 
kaart brengt en, nogmaals, Herman Crompvoets in het Jaarboek Veldeke 2007 bij 
het verschijnen van de laatste aflevering van het WLD7. 
Maar de belangrijkste teksten over ontstaan en verder verloop van het project, 
inclusief de omslag in de macrostructuur, zijn te vinden in de twee Inleidingen, 
die van Pieter Goossens bij het verschijnen van de eerste aflevering over de 
landbouw in 19838 en die bij de aanvang van de reeks over de algemene woorden-
schat uit 2001, van mijn hand9. 
Pieter Goossens (geboren in Ottersum, het noordelijkste puntje van Limburg, in 
1931 en overleden aan zijn bureau in de NCDN 1989) is voor het aangezicht 
èn voor het aanzien van het WLD van niet te schatten waarde geweest. Met 
een haast bovenmenselijke acribie en geduld heeft hij vanaf zijn aanstelling bij 
het woordenboek in 1969 gewerkt aan het aanleggen en controleren van de 
kolossale materiaalverzameling: overnemen en omspellen van de binnenstromende 
Nijmeegse vragenlijsten en die van het Zuid-Nederlandse dialectcentrale in 
Leuven en van het Meertens Instituut in Amsterdam, van de Limburgse enquête-
delen van Schrijnen, Van Ginneken en Verbeeten en van de Reeks Nederlandse 
Dialectatlassen, Jan Goossens’ enquête, de monografieën, enz. 
Pieter was wel een eenling; hijzelf wilde alles onder ogen hebben en controleren. 
Was er bij het Brabantse zusterproject vooral het legertje studentassistenten dat 
onder directe leiding van Weijnen aan de materiaalverzameling werkte, bij het 
WLD moest alles door de handen van Pieter, en dat was tegelijk ook zijn zwakte. 
In 1979, een jaar voor het emeritaat van Weijnen, werd de faculteit ongeduldig 
door het alsmaar uitblijven van publicaties, maar zwichtte uiteindelijk voor de 
enorme hoeveelheid werk dat Pieter Goossens al had verzet en liet het project 
voortgaan. Het was voor Weijnen ook het moment waarop hij voor subsidie 
aanklopte bij het provinciebestuur van Limburg, en dat ook verwierf voor de 
vervaardiging van deel II, de vaktalen.
Intussen was Pieter Goossens ook doende met het vastleggen en uitbreiden van 
het plaatsennet en het vastleggen van het verfijnde fonetisch schrift van het WLD. 
Eén van de eerste stappen in de vereenvoudiging van het drukproces, en dus 
de automatisering, was het op een computer leesbaar maken van het fonetisch 
schrift. Pieter heeft, als een ware pionier, het fonetische noteringssysteem dat 
hij had beschreven in de Inleiding op deel I, pixeltje voor pixeltje in een van de 
eerste grafische programma’s, ontworpen en overgezet op de eerste Apple in het 
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instituut, en noemde het “Genoveva” (is zij niet de patrones van het geduld?). 
Daarin kon hij al de openingsgraden en verfijningen uit de Inleiding realiseren, 
tot twee lagen diacritica boven een klinker en eentje nog eronder, toe. Genoveva 
waart nog steeds rond (nu gelukkig omgezet naar een breder platform) en is zo 
uiteindelijk ook in het eWLD is terechtgekomen. 
En natuurlijk was hij ook doende met zijn redactioneel werk aan de eerste twee 
afleveringen over de landbouw, over ploegen en eggen; ze zijn geheel van zijn hand.
Het zijden draadje waaraan het project in 1979 nog hing, is uiteindelijk de stevige 
tros geworden waaraan het WLD nu voor anker ligt.

 

Afbeelding 2: Pieter Goossens, 1983. 

(Foto: Herman Crompvoets)

Intussen stak, om de metafoor door te zetten, het schip opnieuw van wal: 
De projectleiding ging na Weijnens emeritaat in 1980 over naar Jan Goossens en 
Toon Hagen en weer later naar Luc Draye en Roeland van Hout; de oorspronkelijke 
Nijmeegse redactie van Frans Peters en Pieter Goossens werd na 1987 overge-
nomen door Herman Crompvoets, Ton van de Wijngaard, Mariëtte Lubbers en 
door mij; vanaf 1992 gedeeld met de Leuvense redacteuren Jos Molemans, Joke 
Verbeek, Miet Ooms en Ronny Keulen; en met een lange stoet van vrijwilligers 
onder de noemer “m.m.v.”.
In 1983 kon vanwege subsidies van de provincie Limburg en het Sociaal Historisch 
Centrum Maastricht een aanvang worden genomen met deel II, de vaktalen, 
door Herman Crompvoets samen met, vanaf 1985, Ton van de Wijngaard; er 
kwamen 12 afleveringen tot stand tussen 1986 en 2001, met als kroonjuweel de 
aflevering over de mijnwerkerstaal. 
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Afbeelding 3: De presentatie van aflevering II.1 (huisslachter en bakker) van het WLD in het gouvernement 

in Maastricht in 1986. V.l.n.r. Uitgever Dirk Bakkes, auteur Herman Crompvoets, gouverneur Sjeng 

Cremers, uitgever Henk Leenen, SHCL-directeur Hans Janssen, Sjeng Tans en projectleider Toon Weijnen.

Vanaf 1988, toen Pieter Goossens met vervroegd pensioen ging, kon ik de 
voortzetting van deel I, de landbouwterminologie, op me nemen, daarin vanaf 
1992 bijgestaan voor de veeteelt door de Leuvense redactie, en door Herman 
Crompvoets, met nog 11 nieuwe afleveringen, verschenen tussen 1991 en 2008.
Dan start in 1995 de algemene woordenschat, met een ingrijpende wijziging in 
de macrostructuur van de afleveringen, waarover straks meer, en met een parallel 
lopende behandeling in het Brabantse en Vlaamse woordenboek: Joep Kruijsen 
schrijft de Inleiding en vier afleveringen, Ronny Keulen schrijft er zes en Ton 
van de Wijngaard en Mariëtte Lubbers ook vier, samen 14 afleveringen tussen 
2001 en 2008.
Tenslotte verschijnt nog in 2007 Riek van klank, Inleiding in de Limburgse dialecten, 
in nauwe aansluiting bij het WLD en bedoeld als pendant van de in 2000 
verschenen Inleiding en Klankgeografie van het WBD. 

 

Afbeelding 4: 

De 39 afleveringen van het WLD. 

(Foto: Patricia Peters)
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De automatisering 

De automatisering van het woordenboek doorliep verschillende fasen.

Digitalisering van het materiaal

Aanvankelijk werd de materiaalverzameling, zoals al gezegd, verzameld op 
steekkaarten in kaartenbakken; ik geef hier een schatting van de grootte van de 
collectie van het WLD: de voornaamste “grote enquêtes” zijn:

• de eigen Nijmeegse vragenlijsten (1960-2002), de 129 vragenlijsten leverden 
meer dan 1.17 miljoen opgaven voor WLD; -- stel dat er 1000 steekkaarten 
in een kaartenbak gaan, dan omvatte alleen al het Nijmeegse materiaal 1200 
kaartenbakken; die stonden aanvankelijk in een eigen researchvertrek op de 
NCDN, later kwamen alle kaartenbakken van de landbouw en de algemene 
woordenschat op mijn kamer, waar ik zelf nog nèt kon binnenlopen -- .
• enquête Pieter Willems (1885): 111 cahiers van 2000 vragen voor de 
Limburgse plaatsen: 200.000 gegevens.
• de al ter sprake gekomen enquête van Schrijnen, Van Ginneken en Verbeeten 
(SGV, 1914) met 200.000 gegevens voor Limburg.
• de vragenlijsten van de Zuid-Nederlandse Dialectcentrale (ZND) van 
Grootaers en Pauwels (1920-1958), 50 vragenlijsten; het Limburgse materiaal 
is overgenomen in het Leuvense Instituut voor Naamkunde en Dialectologie 
en omvat ongeveer 300.000 opgaven. 
• de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) (1925-1982; 16 delen, in 
vier waarvan het Limburgs wordt behandeld10), 139 ingangen/zinnetjes in 
ongeveer 220 plaatsen in beide Limburgen: ongeveer 300.000 opgaven. 
• de enquêtes van de Dialectencommissie (DC) van de KNAW, later Meertens 
Instituut (vanaf 1931 tot heden), met wisselende onderzoeksnetten voor 
Limburg, waavan de omvang wordt geschat op 200.000 gegevens.
• de enquêtes van Jan Goossens uit de jaren 50: de landbouwwoordenschat uit 
173 plaatsen in Belgisch Limburg, omvang ongeveer 200.000 gegevens.
• plaatselijke woordenboeken en monografieën: de lijst besloeg in 1983, in 
de eerste Inleiding nog 5 bladzijden en raakte in de jaren 90 in een forse 
versnelling. In 2002 is de lijst met Limburgse woordstudies opgelopen tot 
54 bladzijden met titels op de WLD-website. In 2006 beschreven Ton van de 
Wijngaard en Ronny Keulen de stand van de Limburgse dialectwoorden-
boeken uitgebreid in het Jaarboek Veldeke11.
Dat maakt totaal ruim 2,5 miljoen opgaven uit de 562 plaatsen van het 
plaatsennet van het WLD.

14

 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
7



In de loop der jaren is veel van het materiaal gedigitaliseerd op elektronische 
dragers en toegankelijk gemaakt, een kort overzicht:

• de database van de Nijmeegse lijsten van het WLD is beschreven in het 
Jaarboek Veldeke 201112 en daar uitgesplitst naar aantal plaatsen en aantal 
gegevens per lijst. De rol van Maya Tjoa dient hier vermeld te worden, zij 
heeft als onderzoeksassistent alle gegevens ingetikt.
• de complete verzameling cahiers van Pieter Willems staat op de site van de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) te 
Gent (bouwstoffen.kantl.be/Willems).
• de database van de SGV staat op CD met data in de genoemde publicatie uit 
2006 en is ook te vinden op de site van het WLD (dialect.ruhosting.nl/wld).
• de database RND is door Wilbert Heeringa van de Groningse Letterenfaculteit 
op het net gezet (wjheeringa.nl); de tekst zelf van de 141 zinnetjes uit alle 
plaatsen staat op de site van het WVD te Gent (dialectzinnen.ugent.be).
• ook de vragenlijsten van de Dialecten Commissie (Meertens Instituut) zijn 
deels gedigitaliseerd.
• de plaatselijke woordenboeken tenslotte worden, voor zover ze niet al zijn 
gedigitaliseerd door de redacties, ingevoerd in het eWND (zie verder).

Samenvoeging van de databases

De samenvoeging van al die databases en materiaalbases van de afleveringen van 
de drie zogenaamde “grote regionale woordenboeken” was al vanaf de oprichting 
van het ReWo in 1990 een wens van de redacties van WBD, WLD en WVD.

De automatisering van het WLD loopt in de pas met de technische ontwikkelingen 
in de laatste 50 jaar. Zo zijn de eerste twee afleveringen van het WLD, de eerste 
van de landbouwterminologie over ploegen en eggen, als losse doorlopend 
genummerde fiches per trefwoord of variant, gekalligrafeerd uitgeschreven, in 
kaartenbakken aan de uitgever aangeleverd; zo was dat ook bij het WBD gebeurd. 
Het zetten van die afleveringen moet toen ook al een herculeswerk zijn geweest. 

Vanaf aflevering 3 over de weidebouw werden de kaartenbakken in huis overgetikt 
op de eerste Apple’tjes in het genoveva-schrift. Om die te kunnen afdrukken had 
de uitgever van zijn kant aparte off-set schijven laten aanmaken waarmee dat 
genoveva-font kon worden gedrukt. Elf afleveringen van deel I en de twaalf van 
deel II zijn zo gereed gemaakt.
Achteraf, d.w.z. nu, na 30 jaar, bleek die ingreep uit eind jaren ’80, van buiten-
gewoon nut voor het maken van de database voor het eWLD. De kopij van 
de afleveringen vanaf 1991 kan redelijk gemakkelijk worden omgezet naar de 
databestanden voor het eWLD, zeker in vergelijking met de OCR’s die van de 
eerste twee moesten worden gemaakt; die Optical Character Recognition maakt 
helemaal niets van de gedrukte eerste afleveringen en iedere variant, of zelfs elk 
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teken moet daar opnieuw worden ingevoerd. Genoveva bestaat niet meer, is niet 
meer terug te halen na meer dan 30 jaar, maar is wel teken voor teken om te 
zetten naar de universele Unicode, en die staat in het eWLD. 

Voor deel III werd een elektronisch fiche ontworpen waarin de drie basisbegrippen 
voor de structuur van een database voor dialectlexicografie waren opgenomen, 
dat wil zeggen: de vorm, de inhoud en de herkomst.

a. de vorm, de (omgespelde) dialectopgave, met de interpretatie daarvan door 
de redacteur in een trefwoord, (met eventuele toelichtingen, encyclopedische 
en grammaticale informatie en verfijningen zoals een lexicale variant of en 
hoofdtrefwoord);
b. het begrip, zoals uitgedrukt in de lemmatitel, en onderscheiden naar de 
bronsoort: ‘begrip’ is de vraag in vragenlijst / ‘betekenis’ in semasiologische 
woordenboeken, en datering;
c. de plaats van herkomst (Kloekecode) en de afgeleiden daarvan zoals 
gemeente, regio, provincie enz., en eventueel informantengegevens.
Deze gegevens stonden ook al op de handgeschreven fiches van de kaartenbakken.

De inbreng van de redacteur bestond erin de taxonomie van de opbouw van 
de aflevering vast te stellen en aan de hand van de bovenstaande procedure de 
trefwoorden te bepalen en zo de materiaalbasis aan te leggen.
Met deze gegevens, de materiaalbasis, werden twee stappen uitgevoerd: een 
automatisch gegenereerd lemma13, en een inventariskaart met trefwoorden die 
meer dan vier keer voorkomen.
De programmatuur voor WBD en WLD kwam van het Meertens Instituut en 
werd ontworpen door Maarten van der Peet; een fraai uitgewerkt voorbeeld van 
deze presentatie is de PLAND, Plantennamen in de Nederlandse Dialecten, op de site 
van het Meertens Instituut14.
Met die twee ordeningen ging de redacteur opnieuw aan de slag, bepaalde de 
ideologische (etymologie-gestuurde) ordening van de trefwoorden, groepeerde 
de plaatscodes in regio’s en filterde de kaart.
De woordenboekteksten van de Algemene Woordenschat van WBD en WLD 
zijn daarmee toegankelijker en leesbaar geworden; de materiaalbasis, de grondslag 
voor de redactie van die woordenboektekst, kwam bij WBD en WLD op het 
net te staan in de eigen website van de woordenboeken. Dat alles in aansluiting  
bij de werkwijze van WVD: een toegankelijke woordenboektekst en een 
“Wetenschappelijk Apparaat” waarin de fonetische en geografische documentatie 
is opgeslagen voor de “fijnproever”.

Medio 2004 werd het project D-kwadraat geïnitieerd door Roeland van Hout 
en gedragen door Jos Swanenberg en Folkert de Vriend. De bedoeling was de  
materiaalbases van de afleveringen van de Algemene Woordenschat van aanvankelijk  
WBD, WLD en WVD samen te voegen tot een gemeenschappelijke databank 
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en die te combineren met nieuwe geografische tools zoals Google-Earth. Er is 
veel rekenwerk verzet om de afleveringen van de algemene woordenschat van 
WBD en WLD aan elkaar te koppelen en er zijn enkele belangrijke publicaties 
uit voortgekomen zoals A Unified Structure for Dutch Dialect Dictionary Data15 en 
natuurlijk De Vriends proefschrift16, maar het eerste doel, de gemeenschappelijk 
en openbaar toegankelijke databank van WBD, WLD en WVD, strandde in het 
pionierswerk. 

Intussen werden in aan de WVD-redactie in Gent en aan het Meertens Instituut 
in Amsterdam plannen ontwikkeld voor een gemeenschappelijke databank voor 
de Nederlandse dialecten, waarin ook de oude regionale of lokale woorden-
boeken zouden moeten opgenomen en aan elkaar gelinkt konden worden. 

In 2014 lanceert Nicoline van der Sijs het eWND17, de elektronische Woorden-
bank van de Nederlandse Dialecten, op het Meertens Instituut, in eerste instantie 
bedoeld om bestaande lokale semasiologische woordenboeken, uitgegeven en 
onuitgegeven, aan elkaar te koppelen op grond van vernederlandste trefwoorden. 
De WVD-redactie in Gent heeft een gelijksoortig project onder handen voor de 
Belgische lokale woordenboeken18. 
Uiteindelijk moeten die twee ook weer gekoppeld worden èn gecombineerd 
met de regionale onomasiologische woordenboeken zoals het eWLD, dat tijdens 
het symposium Limburgse woordenboeken op 17 december 2016 in Venlo werd 
gepresenteerd.
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Noten

1  Uitgebreide versie van de voordracht met gelijknamige titel op het Symposium 
Limburgse Woordenboeken, Limburgs Museum Venlo, 17 december 2016.

2  Joep Kruijsen (red.) (2006), Een eeuw lang Limburgs. SGV-enquête 1914 – 
Veldeke 2006. Alle Limburgse dialecten uit 1914 op CD-rom en de ontwikkeling 
van het Limburgs in de laatste eeuw. Maastricht, Veldeke Limburg / TIC.

3  Kaart 1: Onderzoeksgebied van de vier zuidelijke woordenboeken

4  

Zie de ReWo-website op mill.arts.kuleuven.nl en op users.ugent.be. 
  Tevoren zijn er wel incidentele kaarten voor het gehele Zuidnederlandse 

taalgebied (WBD, WLD, WVD en Zeeland) verschenen, zoals de kaart van 
het prikkeldraad, door Hugo Ryckeboer in zijn bespreking van het WBD in 
Leuvense Bijdragen 70 (1981), 179-185.

5  Joep Kruijsen (1996), De Nijmeegse dialectlexicografische projecten. In: 
Trefwoord 11, 93-107.

6  Herman Crompvoets (1999), Een korte beschiedenis van het Woorden-
boek van de Limburgse Dialecten. In: J.B. Bens e.a. (red.), Weijnen Tnegentig, 
Schiedam, 11-18.

7  Herman Crompvoets (2008), Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten; 
een ‘monumentum aere perennius’ beëindigd. In: Jaarboek Veldeke 2007, 
Roermond, 6-18.

8  Pieter Goossens (1983), Inleiding op het Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten. In: A. Weijnen e.a. (red.), Woordenboek van de Limburgse Dialecten, 
Inleiding en Agrarische terminologie, aflevering 1, Bewerking van akker- en 
weidegrond, Assen, 1-77.
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9  Joep Kruijsen (2001), Inleiding bij deel III van het WLD: de Algemene 
Woordenschat. In: A. Weijnen e.a. (red.), Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten, Inleiding en sectie 4, aflevering 1, Vogels. Assen, Van Gorcum.

10 Zie, voor een overzicht: H. Van de Wijngaard en R. Belemans (red.), Dialecten-
boek 4, Nooit verloren werk. Groesbeek 1997, blz 142 en voor het plaatsennet 
van de RND: Kaartenbank Meertens Instituut, kaart RND, Onderzoeks-
punten, van Har Brok.

11 Ronny Keulen en Ton van de Wijngaard (2006), Dialectwoordenboeken in 
Belgisch en Nederlands Limburg. In: Jaarboek Veldeke, 65-76.

12 Joep Kruijsen (2011), De “Nijmeegse vragenlijsten” voor het WLD digitaal 
beschikbaar. In: Veldeke Jaarboek 2011, Roermond, 103-118.

13 Voorbeeld van een dergelijk automatisch gegenereerd lemma (detail): Ringmus 
(Inleiding op deel III, blz. XV-XVI). Men onderscheidt: het lemmaop-
schrift (kapitalen), de lijst van alle in het lemma voorkomende bronnen, het 
trefwoord (vet), de dialectopgave (cursief), de bron, de kloekecodes van de 
betrokken plaatsen. 

MATERIAALBASIS (gedeelte)
RINGMUS
Achten, P. (1995) (Inl.), DC 06 (1938) (018), Echt Wb. (062), Gennep Wb., Gronsveld Wb. (379), 
Hamont Wl. (390), N 09 (1961) (002), Natura Lb. 85 (1976) (025), Niel-bij-St.-Truiden Wl. (II.251), 
Sittard Wb. (448), Strous, J. (1963) (002), Veldeke 29 (1954) (082), Vrijdag, E. (1950sq), Weertlands 
Wb. (B2-05, B2-08, B2-10), Wielewaal. 
aardmus aerdmösj: DC 06 (1938): Q 018.
blauwmannetje blauwmanneke blaowmènneke: N 09 (1961): L 163; blauwmenneke: Strous, J. (1963): L 163.
boekweitmus bokkesmus bokkesmusj: DC 06 (1938): L 386.
boomkruipertje boomkruiperke boumkrupǝrkǝ: DC 06 (1938): L 374. 
boommus bǫummøs: N 09 (1961): Q 156; baommusj: N 09 (1961): Q 117b; baumǫ.is: DC 06 (1938): 
Q 156; baummus: DC 06 (1938): L 268; baummös: DC 06 (1938): L 329, L 381b; Strous, J. (1963): L 
288; baummösj: DC 06 (1938): L 431, L 433; boommus: Wielewaal: Q 088; boommusj: DC 06 (1938): 
Q 196; boommuš: DC 06 (1938): Q 222; boummǫsj: DC 06 (1938): L 378; boummus: Natura Lb. 85 
(1976): L 353; boummös: DC 06 (1938): L 326; N 09 (1961): L 288; buǝmøs: N 09 (1961): K 314; 
bôômmusj: Strous, J. (1963): Q 117b; bǫumǭs: N 09 (1961): Q 156; bumǝs: N 09 (1961): P 056.
dobbele schroep dobbele schroeb: N 09 (1961): L 268; dobbele schroep: Strous, J. (1963): L 268.
floots flots: N 09 (1961): L 269.
… enz.

14 www.meertens.knaw.nl/pland
15 Folkert de Vriend, Lou Boves, Henk van den Heuvel, Roeland van Hout, 

Joep Kruijsen, Jos Swanenberg (2006), A Unified Structure for Dutch Dialect 
Dictionary Data. In: Proceedings of The fifth international conference on Language 
Resources and Evaluation (LREC 2006), Genoa.

16 Folkert de Vriend (2012), Digitale dialectgeografie en ‘e-humanties’. Tools for 
Computational Analyses of Dialect Geography Data. Diss. Nijmegen.

17 www.meertens.knaw.nl/ewnd
18 www.dialectloket.be/woordenbank
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21OVER HET VERBAND TUSSEN DE 
BEWONINGSGESCHIEDENIS EN 
HET DIALECT VAN KERKRADE
Het verloop van de Benrather Linie 
op Nederlands grondgebied1

Lei Heijenrath 

Een geschiedenis die nog steeds geschreven moet 
worden is die van het begin van de continue bewoning 
van Kerkrade. Die is overigens niet los te zien van die 
van de wijde omgeving. Een eerste samenvattende 
verhandeling over de bewoningsgeschiedenis van de regio 
is geschreven door Emile Ramakers.2 Hij constateert, 
dat er nog veel gegevens ontbreken en dat er behoefte 
is aan verdere studie van dit onderwerp. Vandaar dat hier 
gepoogd wordt ook vanuit een  taalkundige invalshoek 
enig licht te laten schijnen op het begin van de continue 
bewoning van de streek. De periode die we daarbij op 
het oog hebben is die van circa 900 tot 1150.  

Vanuit de taalkundige optiek constateren we, dat het dialect van Kerkrade samen 
met enkele andere dialecten (Vaals, Lemiers, Bocholtz en Simpelveld) een aparte 
positie inneemt in het Limburgse taallandschap. Dat heeft te maken met het 
verloop van de Benrather Linie, een isoglosse op het Nederlands grondgebied die 
tot nu toe weinig overtuigend is verklaard. In deze bijdrage beperken we ons in 
onze poging om haar loop te verklaren tot Kerkrade; aanvullend onderzoek van 
de vestigingsgeschiedenis van andere plaatsen aan deze taalgrens kan bijdragen 
aan meer inzicht in het totale verloop.
Dat er in deze regio al bewoning was in de Romeinse tijd is met tal van archeo-
logische vondsten zoals villa’s (lees boerderijen), grafgiften, gebruiksvoorwerpen 
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22 en wegbedden aangetoond, om van de Coriovallum Thermen en Aquae Granni 
(Romeins Aken) maar te zwijgen.

Afbeelding 1: Romeins Limburg 2e-4e eeuw. (Kaartje uit Jos Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, 

Maastricht 2000, p. 60.)

Over de erop volgende Merovingische periode tot aan Karel de Grote zijn wij 
zeer summier geïnformeerd. De post-Karolingische tijd levert iets meer gegevens 
op, al zijn die veelal niet gebaseerd op schriftelijke bronnen. Gelukkig bieden de 
overgeleverde veldnamen en die van waterlopen ons wel enig houvast.

De vroegste schriftelijke bron waaraan we het een en ander kunnen ontlenen 
wordt gevormd door de kloosterkroniek van Kloosterrade (nu Rolduc), beter 
bekend als de Annales Rodenses. Die dateert van rond 1170 en geeft gegevens 
weer vanaf 1104.3 We zullen het dus naast de historische aanwijzingen moeten 
doen met gegevens uit andere wetenschapsgebieden, namelijk de taalwetenschap 
(meer in het bijzonder de naamkunde en de dialectologie) en de archeologie. 
Dat alles tilt hopelijk dit artikel uit boven het niveau van enkel speculatie. 
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23Archeologische vondsten, toponiemen en dialect 

Dat in Kerkrade en omgeving al vroeg sprake was van vaste bewoning en 
bedrijfsuitoefening, daarvan getuigen de archeologische vondsten uit de 
Romeinse tijd. De grote villa rustica die opgegraven is in de Holtskuil op de Vink, 
die te Krichelberg/Kaalheide, een op de hoek Kleingraverstraat/Romeinen-
straat, een op het bedrijventerrein Maar Kerkrade-West/Winckelen, de nog 
niet opgegraven villa in het veld tussen Nieuw-Erenstein en het voormalig 
openluchtzwembad en het jongste opgegraven villacomplex onder het Klooster-
raderplein zijn daarvan het onomstotelijk bewijs.4

Te Nievelstein/Eygelshoven was een groeve waar de voor de bouw bruikbare 
kalksteen vandaan kwam. Ook weten we, dat op de Holz en bij Fronrath 
Romeinse grafvondsten zijn gedaan die duiden op een (lokaal) wegverloop.5 
De belangrijkste ontsluiting van het gebied was via de recent zo genoemde Via 
Traiana, de heerweg van Aken via de Locht naar Heerlen en noordwaarts. 

Lang werd aangenomen door historici, dat na de Romeinse periode eeuwen 
van verval en ontvolking aan de orde waren. Tegenwoordig neigt men naar een 
minder rigoureuze opvatting op dat punt. Voor ons betoog merken we op, dat 
in de Anstelvallei agrarische bedrijvigheid al bestond in de Romeinse tijd. Er 
zijn wat sporadische archeologische vondsten (Terwinselen, Eygelshoven) uit de 
daarop volgende Merovingische periode. 

Enkele Kerkraadse toponiemen helpen ons gelukkig ook een eind op weg. 
‘Sjevemet’/‘Kaffeberg’ heeft zijn oorsprong in het latijnse cavate montem.6 Daar 
kunnen we sinds kort nog een toponiem aan toevoegen. De pastoor van Kerkrade 
uit de beginperiode van de 18de eeuw noteert in zijn ‘huishoudboekje’ de naam 
Kutsch voor een niet aangelegd, maar wel als zodanig dienend weggetje tussen de 
St. Lambertuskerk en de Wijngracht.7 In de Aachener Sprachschatz lezen we bij 
het lemma ‘Kutschëän’, dat dit woord als oude straatnaam ook in Aken bekend 
is.8 De samensteller van de Sprachschatz, hoogleraar Will Hermanns, denkt aan 
een afleiding uit het latijnse curticella, het verkleinwoord van curtis (= hofstede). 
Die kan/zal er dus gelegen hebben. Het gegeven dat deze lokale benaming is 
overgeleverd, kan niet anders dan op continue bewoning wijzen. 

Diezelfde pastoor noteert ook de naam ’hoffacker/ackerhoff ’ voor een 
perceel aan de Wijngracht. Het is in oorsprong de aanduiding voor een stuk 
grond, waarvan de naam is overgegaan op de opstallen. Het eerste element van 
de naam, hoff-, geeft aan, dat het om een perceel gaat dat tot een vroen- of 
herenhof behoord heeft.9 Daarvoor komt waarschijnlijk het latere ’s-Herenanstel 
in aanmerking. 

Er is overigens nog een toponiem door de pastoor opgetekend dat een indicatie 
bevat. In de nabijheid van de St. Lambertuskerk is sprake van een ‘Akkert’. Het 
zelfstandig voorkomen van dit woord – dus zonder samenstellend element, zoals 
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24 bijv. in hofakker – duidt erop, dat deze aanduiding uit een oudere periode stamt 
dan de samenstellingen met -akker. Met andere woorden uit deze toponiemen 
kunnen we een historische gelaagdheid afleiden.

Uit de literatuur blijkt verder, dat de aanduiding “Acker” dateert uit de periode 
van de vroegste vestiging.10 Een grote ontginningsgolf in onze streken vond 
plaats rond het jaar 1000. 

De hantering van deze plaatsnamen in de loop der eeuwen door de bewoners 
vertoont vele tekenen des tijds, die door taalkundigen geduid kunnen worden. 
Het zijn evidente sporen, naast de archeologische, van een ver verleden.

Voor een bepaalde mate van continuïteit van bewoning in onze regio pleit 
waarschijnlijk ook de woordenschat van het dialect. Hoe anders konden woorden 
als zölder (uit solarium [= zolder]), kau (uit cavea [= kooi]), pöl (uit pullus 
[= jonge kip]), fiemel (uit femella (verkleinwoord van femina) [= kleinzerig 
meisje]), plieëster(e) (uit plastrum [= pleisteren]), poete (uit putus [= kind]), 
proem (uit prunus [= pruim]), krichel (uit pruna graeca [= kriek]) en vele vele 
andere uit het dagelijkse leven overgeleverd zijn?11 Moet de rol die de gesproken 
taal in casu het dialect m.b.t. de nederzettingsgeschiedenis heeft gespeeld niet 
eens serieus onderzocht worden? Het jongste driedelige standaardwerk over de 
Limburgse geschiedenis gaat er volledig aan voorbij.

Landschap, bevolkingsgroei en agrarische economie

Voor een goed begrip van de situatie is het gewenst, dat we ons een voorstelling  
vormen van het landschap rond het einde van de tiende eeuw. De regio is 
dan nog in aanzienlijke mate overdekt met bossen en er is sprake van schaarse 
bewoning. Vanuit het voor die tijd wereldcentrum Aken12, eens de residentie van 
de machtige Karel de Grote, werden pogingen ondernomen het omringende 
gebied in cultuur te brengen voor agrarisch gebruik. We volgen Henk Stoepker 
die ons een tijdsbeeld schetst.13 ’In de Volle Middeleeuwen (in deze bijdrage 
gedefinieerd als de periode 950 – 1250) deden zich in Europa grote verande-
ringen voor. Vele daarvan waren het directe of indirecte gevolg van een in de 
eeuwen daarvoor ingezette bevolkingsgroei. De bevolkingstoename maakte een 
uitbreiding van de voedselproductie noodzakelijk. Dit leidde tot ontginningen, 
en tot uitbreiding van bestaande en stichting van nieuwe nederzettingen. Het 
vroegmiddeleeuwse hofstelsel evolueerde naar een op geld gebaseerde agrarische 
economie. Herendiensten werden vervangen door loonarbeid of verpachting 
van land.’14  

Die ontginning en bewerking van de grond werd door een aantal maatregelen 
bevorderd. Allereerst denkt men dat steeds meer paarden werden ingezet in plaats 
van ossen om de ploeg te trekken. In de tweede plaats was die ploeg steeds minder 
vaak een zogenaamd eergetouw en steeds vaker een keerploeg: een ploeg met een 
metalen ploegschaar en ploegmes en voorzien van een wagenstel met twee wielen.
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Afbeelding 2: Op de tapisserie van Bayeux (1068) zien we een ploegende en een zaaiende boer.

Een derde omstandigheid die voor een verbeterde opbrengst zorgde, was de 
invoering van het drieslagstelsel; daarbij werd in een groep akkers een jaar met 
winterkoren ingezaaid, een jaar daarna met koren na de winter (meestal haver 
voor de paarden), waarna de akker een jaar onbebouwd bleef rusten.

In het algemeen worden deze drie ontwikkelingen aangemerkt als belangrijke 
verklaring en stimulans voor het ontstaan van grote steden en massale ontginningen.15

De politiek-staatkundige situatie

Als een inktvlek breidde zich rond het Karolingische Aken een agrarische 
cultuur uit, die in de gemeente Richterich een voorpost in noordwestelijke 
richting had.16 Deze voorpost ging terug op een Romeinse vestiging: Recteriacum. 
Recteriacum lag aan de Romeinse heerbaan van Aken (Aquis Granum) via 
Heerlen (Coriovallum) en Tuddern (Teudurum) naar Xanten (Colonia Ulpia 
Traiana).17 De historici gaan ervan uit, dat in Richterich sprake is geweest van 
een min of meer continue bewoning na de Romeinse tijd. ‘Die lateinische 
Ortsnamenkontinuität im Nordwesten des Aachener Fiskus… lässt die Annahme 
ungebrochener Siedlungskontinuität zu…’18 Daar duidt ook de bepaling op 
in de door Walter Kämmerer uitgegeven Karolingische ‘Verfassung’, waarin de 
ministeriaal van o.a. Richterich wordt opgedragen erop toe te zien, dat in de 
koningshof (!) aldaar zich geen ongerechtigde personen ophouden.19

Bij gebrek aan concrete bronnen en in navolging van wat op andere plekken 
in de wijde regio is gebeurd, gaan we ervan uit, dat de boerderijen in onze 
directe omgeving een ondersteunende functie hadden naar een vroenhof, die op 
zijn beurt in directe afhankelijkheid stond van een ‘königliche Salhof ’.20 In deze 
pyramidale structuur nam de Akense palts de toppositie in.

Tegen de heirbaan aan en grenzend aan wat nu Kerkrade is, lag en ligt 
Horbach, vroeger ook Steinstrasz (verwijzend naar de Via Traiana) geheten. 
Daarom worden in dit artikel enkele daar aanwezige historische gegevenheden 
besproken, die voor de ’Siedlungsgeschichte’ van Kerkrade van groot belang zijn. 

Van betekenis voor de ontwikkeling van de streek is ook de vestiging rond 
het midden van de 11de eeuw geweest van het grafelijk geslacht der Saffenbergers 
op de linker Wormoever in wat later ’s-Hertogenrode zou gaan heten. Zij waren 
afkomstig uit het Ahrdal, spraken Ripuarisch en investeerden in de streek. Hun 
aanvankelijke machtsgebied hier reikte van de Worm tot aan de Romeinse 
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26 heirbaan Aken – Heerlen. Aangenomen wordt, dat zij hier een burcht gebouwd 
hebben om de veilige passage van de Worm in de belangrijke middeleeuwse 
route vanuit Keulen en Jülich naar West-Vlaanderen, via Maastricht en Tongeren, 
te garanderen en te exploiteren.

De verwerving van het gebied door de Saffenbergers past in een patroon 
dat zich in de (laat-)Karolingische periode manifesteerde: grafelijke families 
verwierven goederen in leen van het koningshof. We moeten ons realiseren dat 
de in Aken residerende koning het theoretisch oppereigendom van de grond 
bezat, alsmede het beschikkingsrecht over woeste gronden en wateren.21

De stichting van een abdij in 1104 (Kloosterrode) heeft zeker ook bijgedragen 
aan de agrarische ontwikkeling van de regio, aangezien ze weldra agrarische 
bedrijven stichtte en over een aanzienlijk grondbezit beschikte. 

We weten maar weinig van de politiek-staatkundige situatie van het gebied in 
die tijd. Dat de zeggenschap erover betwist werd is een feit: graaf Adalbert van 
Saffenberg en hertog Hendrik I van Limbourg hadden vlak voor 1100 gewapen-
derhand elkaars rechten hier betwist. Dat was in het voordeel van de Saffenber-
gers uitgepakt. P.C. Boeren meent dat de ambitie van beiden verder reikte en 
dat de inzet van het conflict de paltsgrafelijke rechten over Richterich betrof.22 
Dat Saffenbergs bewind zou overigens van beperkte duur zijn, want in 1136 
trouwde een Saffenbergse gravin met een Limburgse hertog en werd het gebied 
Limburgs. Tegelijk viel het kerkrechtelijk onder het bisdom Luik. 

Het kroondomein Aken en de kerkelijke structuur
Van belang voor een inzicht in de staatkundige situatie is ook de kerkelijke 

inrichting van het gebied. De relatie tussen beide is zeker in de na-Karolingische 
periode zeer hecht: door (de regering van) Karel de Grote was een nieuwe 
indeling van de bisdommen tot stand gebracht, waarbij het recht van pastoors-
benoemingen op dwingende voordracht van de bewoners geregeld was. Daarbij 
moeten we ons realiseren, dat er rond Aken een zeer groot kroondomein 
bestond, waarvan we de precieze omvang niet kennen. Er is een optekening van 
delen van dit territorium in een zogenaamd ‘Tafelgüterverzeichnis’, waaruit we 
kunnen opmaken, dat er in het domein naast Aken nog zeker vier ‘Königshöfe’ 
waren: Gemmenich, Walhorn, Eschweiler en Konzen.23 Ook Richterich bezat 
een ‘Königshof ’. 

Op de kaart ‘Das Reichsgut im Aachener Raum’, die een beeld geeft van een 
parochiële structuur binnen het kroondomein Aken, is te zien dat Laurensberg een 
moederkerk was voor Richterich, Horbach en Heyden.24 Er wordt van uitgegaan 
dat de kerk van Laurensberg dateert uit de 9de eeuw en dat de omringende 
kerken later gesticht zijn. De kerk van Richterich, toegewijd aan de ‘vroege’ 
heilige St. Martinus, dateert van rond de eeuwwende van de 10de eeuw.

Nog een ander aspect dat in dit opzicht relevant is, betreft de relatie tussen de 
Akense palts en de dom, lees Marienstift. ‘Das Marienstift mit seinem Zubehör 
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27war also in enger Symbiose mit der Pfalz Aachen eine königliche Eigenkirche 
und als solche zu vielfältigen Dienstleistungen verpflichtet; sie reichten vom 
beständigen Gebet für Herrscher und Reich über die zeitweilige Beherbergung 
und Bewirtung des Köningshofs und seiner Beauftragten bis hin zur gelegent-
lichen Ablieferung von Geld und Naturalien.’ Daaronder zullen ook Kerkraadse 
opbrengsten zijn geweest, denk aan o.a. de hoeve Crombach.25

Bewoningsgeschiedenis van Zuid-Limburg
We moeten eerst even stilstaan bij de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Limburg 

in het algemeen. Daarvoor geeft het werk van Hans Renes belangrijke aanwij-
zingen. Zo lezen we: ‘Als we de gegevens over Vroegmiddeleeuwse woonplaatsen 
op een rij zetten, blijken de plateaus vrijwel leeg. De woonplaatsen lagen in 
de dalen, in de directe omgeving van waterlopen of bronnen of op iets hogere 
plekken aan de rand van een dal.’26 Verderop heet het: ‘Tussen 1000 en 1300 AD 
zijn de grote zuidlimburgse plateaugebieden ontbost en in cultuur gebracht.’27 
Op die ontbossing wijzen namen als -holt (Bocholtz, Holzkuil, Holtz) en 
zogenaamde  -rode-namen: Rothe/Rode, Haanrade, Fronrath e.d. Er zijn meer 
aanwijzingen van naamkundige aard die ons iets vertellen over de verdere 
ontwikkeling van ons gebied. Met name toponiemen met de elementen -beek, 
-ham, -huizen en -hoven geven aan, dat ze stammen uit de periode vlak voor 
of na het jaar 1000.28 In dit verband relevante indicaties voor de hier beschreven 
ontginningsgeschiedenis.

De waterloop die hier onze aandacht verdient, is de uit Horbach afkomstige Amstel 
(Duits) of Anstel (Nederlands), die het huidige Kerkrade scheidt in een westelijk 
en oostelijk stadsdeel. Hans Renes komt op basis van onderlinge vergelijking  
van de oudste vestigingsgebieden tot de conclusie, dat ‘de kleine beekdalen 
aantrekkelijke vestigingsplaatsen vormden’.29 Daarbij dringt zich vervolgens de vraag 
op, of de Anstelvallei de bakermat is geweest van de bewoningsgeschiedenis van 
Kerkrade. We hopen op die vraag in dit artikel (een begin van) een antwoord te geven.

Horbach

Nu weer terug naar Horbach. De oudste vermelding van de naam Horbach is 
in een document uit 1073. Er is sprake van een visvijver aldaar, die door aartsbisschop 
Anno II van Keulen geschonken wordt aan de abdij van Deutz.30 Dat wijst erop 
dat in Horbach dan reeds duidelijk sprake is van bewoning.                                                                 

In dit dorp, dat tot aan de 17de eeuw ook Steinstrass heette, treffen we enkele 
voor onze vroegste bewoningsgeschiedenis belangrijke omstandigheden aan.                      

Horbach maakte van oudsher deel uit van het praedium Richterich. Als in 
1361 hertog Willem van Jülich het later zo genoemde Land van Heyden sticht, 
wordt daar ook Eygelshoven bij ingelijfd. Daarbij moeten we echter bedenken, 
dat Eygelshoven niet behoord heeft tot het (oudere) praedium Richterich.31      
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28 Van belang bij het in kaart brengen van de historische situatie is ook de 
kerkelijke structuur in die tijd. Was er gezien bovenstaande schenking sprake van 
Keulse machtsuitoefening in het gebied, de relatie met Aken was een formeel-
hiërarchische: ‘Kirch- und Zehntherr in Laurensberg und Richterich war das 
Marienstift in Aachen.’32 

Anstelbeek
In de eerste plaats is er de Anstelbeek die op haar Duitse oevers enkele zeer 

oude nederzettingen kent. De naam van deze waterloop gaat mogelijk terug 
op een persoonsnaam die we in diverse varianten in de 11de en 12de eeuw in 
onze regio tegenkomen: Ansfridus, bisschop Anno, Ansold, Anstelo, Anselmus 
e.d.33 Het woord zou ook een vorm van het middeleeuwse aensedel/aenseel of 
ansedel kunnen zijn; een aenseel was een herenhuis. Daarbij zouden we dan aan 
een dergelijk verblijf in het huidige Pannesheide/Horbach moeten denken.34 
Gierlichs schrijft: ‘Von einem von -ans abgeleiteten Personennamen hat also 
unsere Amstel ihren Namen bekommen, wahrscheinlich weil ein Mann dieses 
Namens an ihren Ufern siedelte.’35

De beek stroomt op het laagste punt van de Baamstraat Nederland binnen. Ze 
wordt o.a. gevoed door de Horbach – waarnaar het dorp vernoemd is – en de 
Crombacherbeek. 

Fronrather Höfe
De naamkunde blijkt ook verder voor het construeren van een beeld van de 

historische situatie goede diensten te bewijzen. Daarvoor nemen we de drie 
hoeven onder de loep die op Horbachs grondgebied uitzien op de Kerkraadse 
wijk Gracht en het Ansteldal. Zij dragen als kernbegrip de naam Fronrath: Ober-, 
Mittel- en Unter-Fronrath. 

In deze naam herkennen we het begrip Fron/vroen. Dat betekent ‘toebehorend  
aan een heer’. In dit soort situaties ging het dan om een allodium, een 
vrij-eigengoed, een gebied dat in onbeperkte eigendom was van een heer.36

‘Das prädium Richterich [waartoe Horbach behoorde] gehörte schon seit 
der Karolingerzeit bis zum Jahre 1140 den Paltzgrafen von Aachen und beim 
Aussterben der pfalzgräflichen Linie 1140 an den König zurückfiel’, lezen we in 
de Heimatblätter.37 Verderop zal duidelijk worden waarom dit gegeven voor dit 
betoog zeer relevant is. 

De oudste vermelding van Fronrath is in de Annales Rodenses bij het jaar 
1112. Of dat duidt op continue bewoning sinds de Romeinse tijd is niet vast te 
stellen, maar feit is wel, dat bij Mittel-Fronrath een Romeins graf is opgegraven 
en dat er ter plaatse munten en scherven uit die tijd zijn gevonden.38 Zoals 
bekend begroeven de Romeinen hun doden langs de weg. Er zijn meer aanwij-
zingen voor een Romeins wegverloop vanuit Herzogenrath naar Richterich.   

Eerder werd al opgemerkt dat de naam Fronrath behoort tot de oudste 
categorie -rode-namen. Het eerste element van dit toponiem verwijst naar het 
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29oordeel van Blok naar Frankisch koningsbezit.39 Het Fronrath waarvan sprake 
is in de Annales Rodenses wordt in de literatuur vereenzelvigd met het huidige 
Oberst-Fronrath.40 Historisch gezien is dit de vestiging die als meest vooruit 
geschoven post in noordwestelijke richting vanuit Richterich het Kerkraadse 
grondgebied nabij komt. 

Op een steenworp afstand van Oberst-Fronrath – maar dan aan de Nederlandse 
kant – ligt de hoeve Crombach. De oudste vermelding hiervan is in de Annales 
Rodenses bij het jaar 1109, dus kort na de stichting van de abdij. Het grootste 
deel van de landerijen van deze hoeve bevond zich van oudsher in Richterich. 
Eveneens lagen er in Kerkrade en Simpelveld. Voor ons betoog is relevant dat 
de tienden van deze 12de eeuwse bezittingen betaald dienden te worden aan 
het Mariastift (= de dom) in Aken.41 Daarbij moeten we bedenken dat in die 
tijd hof en dom te Aken nauw met elkaar verbonden waren: ‘Das Marienstift 
mit seinem Zubehör war also in enger Symbiose mit der Pfalz Aachen eine 
königliche Eigenkirche…’42

In dit verband verdient ook nog een andere passage uit de Annales Rodenses 
onze aandacht. Bij het jaar 1112 lezen we: ‘Richesca van Richterich, die tot de 
horigen behoorde van paltsgraaf Siegfried, gaf aan dit klooster [bedoeld wordt 
Kloosterrade, LH] veertig morgen land, stroomopwaarts van Kerkrade, samen met 
een hoeve; de tienden daarvan behoren echter aan de kerk van Aken. Ook haar 
zoon Matolf gaf op zijn beurt aan dit klooster zestien morgen land te Crombach, 
tussen onze hoeve en Fronrath; de tienden daarvan behoren aan de kerk van 
Richterich. En te Fronrath gaf hij een wei van ongeveer vier morgen, waarvan 
ook de tienden dit klooster [= Kloosterrade, LH] toebehoren. En de overdracht 
van beide stukken land aan dit klooster geschiedde door Siegfried, de paltsgraaf. 
Op 13 december stierf onze zuster Richesca; Matolf overleed op 13 januari.’43

De annalist, die deze gebeurtenissen zo’n vijftig jaar later noteerde, bedoelt 
waarschijnlijk met ‘stroomopwaarts van Kerkrade’ gronden op de linker oever 
van de Amstel in het Land van Heijden. Bovendien maakt hij ons duidelijk, dat 
het hier om oorspronkelijk paltsgrafelijk goed ging, waarvan de inkomsten aan 
de Dom te Aken kwamen. 

Nulland 

Er is nog een toponiem dat ons een indicatie verschaft van een uit het 
zuidoosten oprukkende kolonisatie van het gebied: Nulland (= nieuw [in 
cultuur gebracht] land). In de Annales Rodenses komt het woord voor bij het 
jaar 1138: Lambertus de Nueleinde draagt een deel van zijn inkomsten over. Dat 
‘nieuwe land’, waar zijn naam, nu Nulland, naar verwijst, grensde en grenst aan 
het Land van Heijden, waarlangs de Anstel stroomt en waarin de Fronrather Höfe 
lagen en liggen. Latere verschijningsvormen van het woord Nueleinde zijn o.a. 
Nieuwenrode en Nieuweninde.44 We merken op, dat (ook) in middeleeuwse en 
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30 latere documenten sprake is van agrarische bedrijvigheid in (Groot- en Klein-) 
Nulland, dat op de kam van het Ansteldal ligt.

Een belangrijke indicatie die aansluit bij het voorgaande m.b.t het nieuwe 
land is de tekst van een (verdwenen maar gelukkig geregistreerde) gevelsteen uit 
176? (waarschijnlijk 1764) van het voormalige pand Voorterstraat 76 te Nulland. 
Daarin stond vermeld dat het de woonstee was van de stadhouder van het Vroen-
Nullander leen.45

Afbeelding 3: Het historische complex Vroen-Nulland, dat nu plaats heeft gemaakt voor moderne 

woningbouw.

De omvang van dit Vroen-Nullander leen kennen we (nog) niet. We kunnen 
wel enkele gegevens alvast uit de tekst op de 18de eeuwse gevelsteen afleiden. 
Allereerst dat het een hoeve betrof waar grondtransacties officieel werden 
geregeld en geregistreerd door de ’stathauder’, gronden die tot het leengoed 
behoorden van een leenheer/vroon. Die leenheer liet zich vertegenwoordigen 
door een stadhouder/plaatsvervanger; in dit concrete geval door Philippus 
Vaessen. De stadhouder was de voorzitter van het leenhof. De leden waren heel 
vaak dezelfde als de schepenen van de schepenbank.46 In een artikel gewijd aan 
de Nullander Vroenhof heb ik aangetoond, dat deze toebehoorde aan de heren 
van het ‘Sonnenlehen Schönau’ te Richterich.47 Daarmee is de vroen van Vroen 
– Nulland geïdentificeerd. 

De oudste kerkgebouwen

In verband met de bewoningsgeschiedenis is ook de stichting en geografische 
positionering van kerkgebouwen van belang.48 Er dienden voldoende gelovigen 
te zijn om de bouw van een kerk te rechtvaardigen; daarnaast moest het kerkge-
bouw op loopafstand van de bewoners van de omgeving liggen. De kerk is er 
immers voor de mensen. Vandaar dat we het kerkelijk landschap rond het jaar 
duizend de revue laten passeren. 



Eygelshoven
In het noorden van het hier besproken gebied was er een kerk in Eygelshoven. 

Louis Augustus denkt zelfs, dat Kerkrade ‘oorspronkelijk behoorde tot de grote, 
reeds lang bestaande parochie Eygelshoven.’49 De kerk van Eygelshoven was 
toegewijd aan Johannes de Doper. Door dit patrocinium kunnen we ervan 
uitgaan dat ze stamt ‘uit de karolingische periode van de 8ste tot de 10de eeuw.’50 
De oudste vermelding van de plaatsnaam is in de Annales Rodenses, waar bij het 
jaar 1131 melding wordt gemaakt van de bouw van een molen nabij Eigelsowen 
op de Anstel. Het nu als Oude Kerkje bestaande gebouw is de voortzetting van 
de eerste kerk. 

Afbeelding 4: Parochiekerken rond Rode. (illustratie: kaartje kerken in A.R. Augustus/Jamar p. 33)
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32 Afden
Ook weten we dat er een kerk was te Afden, op de rechteroever van de 

Worm.51 Ze stond onder het patronaat van de heilige Gertrudis van Nijvel, 
stichteres van een abdij aldaar. Afden behoorde tot het bisdom Keulen: de Worm 
vormde de grens tussen dat en het bisdom Luik. Aangenomen wordt dat deze 
parochie vanuit de reeds in 870 bestaande parochie Würselen of vanuit Merkstein 
is gesticht. In ieder geval wordt zij vermeld in de Annales Rodenses bij het jaar 
1116. Rond 1100 was Afden in bezit gekomen van de hertogen van Limburg. 
Deze kerk bediende de gelovigen uit Herzogenrath en omgeving, dat zelf toen 
(nog) geen kerk had. 

Kerkrade
De kerk van Kerkrade – op de plek van de huidige St. Lambertuskerk – is 

waarschijnlijk rond het midden van de 11de eeuw gesticht. Zij was een eigenkerk 
van de graven van Saffenberg.52 Deze kerk behoorde tot het bisdom Luik. Wat 
de uitvoering betreft kunnen we denken aan een vakwerkconstructie, een voor 
die tijd reguliere bouwmethode. 

Bezien we de locatie van deze kerk, dan constateren we, dat ze op de rand van 
het plateau lag dat uitzag over de Anstelvallei. Dat uitzien werd gemarkeerd door de 
toren ervan, die, anders dan tegenwoordig, aan de kant van de Anstelvallei stond.53 
Zoals te doen gebruikelijk was de kerk georiënteerd: de priester consacreerde 
met het gezicht naar het oosten. De ingangspartij moest dus elders gesitueerd 
worden. Dat kon opzij zijn, maar in Kerkrade verkoos men de westelijke gevel. 
Pas in 1843 bij de vervangende nieuwbouw van de St. Lambertuskerk kreeg de 
toren zijn huidige plaats achter het altaar.

 

Afbeelding 5: Op de Carte figurative uit 1723 

is goed te zien, dat de toren van de St. Lamber-

tuskerk aan de Anstelzijde staat.
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33In de Anstelvallei lagen ten tijde van de stichting van de St. Lambertuskerk een 
aantal hoeven, drie molens en zeker één adellijk huis (Anstel). De bewoners van 
de vallei hadden letterlijk zicht op hun godshuis. De positionering van de toren 
duidt erop, dat het front van de kerk gericht was op deze bewoners. Ook verder 
westelijk waren agrarische bedrijven gelegen wier bewoners op de diensten 
in deze kerk waren aangewezen. De vermanende aanwezigheid van de vinger 
Gods in de vorm van de toren richtte zich dus primair op het Ansteldal en het 
westwaarts liggende gebied. De plaats van het altaar aan de kant van Kerkrade-dorp 
is in de loop van bijna duizend jaar niet veranderd.

Overigens werd de eerste kerk vlak voor 1100 verwoest. Een nieuwe werd in 
1108 door de bisschop van Luik ingewijd, nadat hij een dag eerder de crypte van 
de abdij Kloosterrade had gewijd.

 
Bewoning

De bewoning van het Ansteldal en zijn westelijk achterland kunnen we 
enigszins reconstrueren aan de hand van middeleeuwse bronnen. Weliswaar 
dateren die niet uit de tiende of elfde eeuw, maar gelet op de geringe bewonings-
dichtheid bieden zij een houvast voor de eraan voorafgegane tijd. 

In de Annales Rodenses is sprake van een Meinerus de Anstela bij het jaar 1150. 
Hij liet in het klooster te Rode twee zonen opnemen om hen te onderrichten. 
Over deze Van Anstel en zijn geslacht worden we geïnformeerd door Harie 
Frusch.54 De Heren van Anstel blijken gedurende ongeveer twee eeuwen de 
trotse bezitters (tot circa 1330) van het kasteel Anstel dat tot ver in de 18de eeuw 
zijn allure in de Anstelvallei toonde.55

Als in 1262 de abt van Kloosterrode een arbitrale uitspraak doet in een geschil, 
vinden we onder de getuigen, de ‘fidelibus monasterii’, Nicholaus de Anstele.56 
Het geslacht Van Anstel is rond 1300 tot grote welstand gekomen gelet op de 
ambten die culmineerden in de persoon van Willem van Anstel. Hij staat vermeld 
als schout van ’s-Hertogenrade (1302), als officiaal van de hertog in Limburg 
en in Wassenberg.57 Dat daar een aanzienlijk grondbezit ook bij hoorde, is een 
vanzelfsprekendheid. Bij Olfier van der Anstelen, een latere bezitter, staat in het 
Stootboek vermeld dat hij in ’t Ansteldal ’t hof en 2 hoven als cijnsgoederen 
bezat. Die hoven/landerijen beslaan elk 40 tot 60 morgen.58

De Van Anstels waren bepaald niet de enige bewoners van de Anstelvallei. Hun 
rol in de geschiedenis van Kerkrade is tot nu toe onderbelicht gebleven.

Nauwkeurige lezing van de Annales Rodenses levert voor de eerste helft van 
de twaalfde eeuw het volgende beeld van de bewoning op; de jaren van de 
registratie zijn chronologisch vermeld.
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34 1106 kleine hoeve tussen Crombach en Kerkrade
   (hoeve Crombach zelf)
   (hoeve te Spechusen)
1109 (zestig morgen) van ‘Ansfried van het stenen huis’ dat aan de andere kant 
   van de Anstel ligt
1115 (7 morgen te Terwinselen [‘aan de andere zijde van de Anstel’] kleine  
   hoeve aan de Anstel gelegen vóór die van Sigewin en Jutta (deze hoeve  
   werd later Kloosteranstel genoemd)59

1125 Berthradis van Dentgenbach gaf 7 morgen aan het klooster
   Een hove gelegen tussen Specholtz en de Anstel ‘versus Rodensem  
   ecclesiam’ (in de richting van de kerk van Kerkrade)
1146 Reinier van Schleiden, zoon van Gerlach van Schleiden, bezat 2 molens op  
   de Anstel

Afgezien van de overige vestigingen nemen de beide molens in bovenstaande 
opsomming een opmerkelijke plaats in. Er zal dus zoveel grond in bewerking 
zijn geweest, dat de opbrengst ervan met twee olie/graanmolens verwerkt moest 
worden. Net als de kerk dat was op godsdienstig gebied kunnen we uit de 
aanwezigheid van twee molens op agrarisch gebied de conclusie trekken, dat er 
nogal wat mensen gewoond moeten hebben, mensen die de velden bewerkten, 
die het vee verzorgden en waakten over hun leefomgeving. 

Afbeelding 6: Dwars door Kerkrade loopt van zuid naar noord de Anstel. Er staan 3 molens op deze 

beek: nr. 11a, 13 en 16. De kaart is vervaardigd door Nico Moonen. 
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35Alhoewel de Annales Rodenses mogelijk geen compleet beeld geven van het 
grondgebruik in de streek, is na een inventarisatie van grondtransacties waarbij 
Kloosterrode betrokken is, de constatering mogelijk, dat afgezien van Crombach 
niet nog een nieuwe vestiging van een boerenbedrijf/agrarische bestemming 
tussen 1100 en 1175 op de linker oever van de Anstel opgetekend is. De andere 
agrarische bestemmingen waren van voor die periode. Voorzichtig mag men met 
Emile Ramakers daaruit concluderen, dat dit gebied voor 1100 in belangrijke 
mate tot ontwikkeling was gebracht.60 Dit mede tegen de achtergrond van de 
aanwezigheid van twee molens. Daarnaast constateren we, dat op het plateau 
tussen St. Lambertuskerk en abdij Kloosterrode toen nog geen omvangrijke 
vestigingen waren. Die situatie zou eeuwen zo blijven, hetgeen ook blijkt uit de 
eerder vermelde Carte Figurative uit 1723.61

Er zijn nog enkele aanwijzingen die het vorenstaande aanvullen. In de 
‘Aachener Urkunden’ wordt een ‘mansus Henrici’ (= hoeve van Henric) ‘qui situs 
est super Anstela(m) rivulum’ (die gelegen is aan het riviertje Anstel) vermeld.62 
De oorkonde wordt gedateerd voor 1150.

Naast de gegevens ontleend aan de twaalfde eeuwse kloosterkroniek beschikken 
we over een registratie van leengoederen door de hertogelijke klerk Jan Stoot, in 
de historische literatuur bekend als ‘Stootboek’. Het begint in 1350, maar Stoot 
baseert zich op oudere bronnen. De Overmase leengoederen die door Jan Stoot 
zijn opgetekend zijn in 1994 in boekvorm met inleiding uitgegeven door de 
Stichting Fontes Rodenses.63

In de uitgave van het Stootboek zijn de leengoederen genummerd; wij volgen 
die nummering. Voor zover bekend is de naam van de leenman tussen [ ] gezet.

Nr. 611  sinen hof ten Nuweninde (= Nulland) 
     [Heinrec Willems sone van der Anstelen]
Nr. 612  sine late te Rickelenberch (= Krichelberg) [Nichole van der Anstelen]
Nr. 635  noch 3 buenren beemds ligghende te Baldsbrugghen (= Baalsbruggen)
Nr. 640  ’t hof ter Anstelen  (= adellijk huis Anstel) [Olfier van der Anstelen]
Nr. 654  2 hoeven ende 6 merghen landts  [Kerys Velthem)]
Nr. 675  sinen hof in Nyeland  (= Nulland) [Her Rasse Masscurel]
Nr. 676  sinen hof ter Anstelen  (= kasteel Erenstein) [Adam van Ederenstein]
Nr. 677  noch eenen hof in den dorpe van der Anstelen  [Adam van Ederenstein]
Nr. 678  sine goed in Denkenbach  [Adam van Ederenstein]
Nr. 679  sine goed in den dorpe van Wensellen  [Adam van Ederenstein]
Nr. 803  ’t hof van den Perbom (= Dentgenbach)

Uit deze opsomming blijkt dat eerder dan Adam van Ederenstein anderen, 
waaronder de Van Anstels, leengoederen hadden in de Anstelvallei.64 Frusch 
houdt het erop, dat de bovengenoemde Ansfried (A.R. 1109) de oudste bekende 
vertegenwoordiger van het geslacht Van Anstel is, wiens kasteel/adellijk huis op 
de plek lag waar het latere St. Elisabethstift was gevestigd. Helaas beschikken we 



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
7

36 niet over enige voorstelling van dit nu verdwenen monumentale gebouw.  
Opmerkelijk is, dat het Stootboek naast de vermelding ‘in den dorpe van 

der Anstelen’ ook de formulering ‘in den dorpe van Wensellen’ (= Terwinselen) 
hanteert. Kennelijk was een klein aantal boerderijen in de beleving van de 
Brabantse klerk voldoende voor de aanduiding dorp.65 Even opmerkelijk is het, 
dat het Stootboek wel spreekt over de kerspel (= parochie) van Kerkrade, niet 
over het dorp Kerkrade binnen die kerspel. Wat later als het dorp [= centrum 
van] Kerkrade werd aangeduid had die omvang in de 14de eeuw blijkbaar nog niet.

Uit de veertiende eeuwse registratie van de klerk Jan Stoot kunnen we ook 
opmaken, dat er sprake is van een zekere historische continuïteit: dankzij de 
Annales Rodenses is die aan te tonen. De vermelde persoons- en veldnamen 
laten zich traceren naar oudere omstandigheden.

Behalve eerder genoemde agrarische vestigingen in de Anstelvallei bestond 
al in de 14de eeuw het laatgoed Wynterye. Het lag aan de Scheperyenwech (nu 
Schifferheide, LH) en aan de weg naar de Baamhoeve. Annex dus aan het Land 
van Heijden.66

Naast deze middeleeuwse bronnen is er een 18de eeuwse die ons een opmerke-
lijke mededeling verstrekt. Al eerder werd gewezen op de waardevolle bijdrage 
die landmeters middels het vermelden van toponiemen kunnen leveren aan de 
reconstructie van het historische landschap en de daarin aanwezige rechtsver-
houdingen. Op een kaart uit 1723 lezen we, dat nabij Kloosterrode sprake is 
van ‘Coonincklijcke Boeschen’.67 Deze koninklijke bossen/bosschages ontlenen 
vrijwel zeker hun naam aan het gegeven dat zij hebben behoord tot het kroondo-
mein Aken. Het middeleeuwse pallatium Aken moet zich hebben uitgestrekt 
over een groot oppervlak rondom Aken. Het naamkundig relict te Kerkrade 
verwijst zeer waarschijnlijk naar de historische situatie waarbij dit gebied daar 
deel van uitmaakte. En zo dit gebied niet in zijn geheel daartoe behoorde, dan 
bestonden er in ieder geval koninklijke rechten vanuit het (na-)Karolingische 
machtscentrum Aken in wat later Kerkrade ging heten.

De conclusie is gerechtvaardigd, dat het gebied op de linker oever van de 
Anstel al in een zeer vroeg stadium (9de/10de eeuw) in cultuur is gebracht. Van 
vergelijkbare activiteiten op het plateau van Kerkrade, afgezien van een kern 
nabij de kerk, is in die vroege periode geen sprake.    
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37De kolonisten

Waar kwamen de kolonisten vandaan die het landbouwareaal in de Anstelvallei 
ontgonnen hebben? Omdat we daarover geen schriftelijke gegevens hebben, 
moeten we de hulp inroepen van de dialectologie. 

Het grondgebied van Kerkrade voor de fusie met de gemeente Eygelshoven 
(1982) kende en kent als taalkundig gegeven binnen de streektaal dat het wordt 
omsloten door de zogenaamde Benrather Linie. Dat is een isoglosse/taalgrens 
die een duidelijk onderscheidend taalgebied markeert. Binnen Nederland delen 
Vaals, Lemiers, Bocholtz, Simpelveld en Kerkrade in hun dialect de kenmerken 
van de zogenaamde Hoogduitse klankverschuiving. Dit betekent dat woorden 
als maken, lopen en laten binnen het Kerkraads dialect worden uitgesproken als 
maache, lofe en losse, m.a.w. k, p en t bestaan in bepaalde posities in het Kerkraads 
als ch, f en ts/s. Alle overige Limburgse dialecten kennen deze klankverschui-
ving niet. Evenmin kennen zij de j- als aanvangs- en tussenmedeklinker in alle 
woorden die het Nederlands (of het Duits) kent met een g- of -ch-: ing jans 
jemuutlieje jezelsjaf.

Die klankverschuiving heeft zich voltrokken voor de eerste millennium-
wende, dus voor het jaar duizend.68 Zij omsluit een gebied dat in het westen 
reikt van Hombourg bij Gemmenich via Vaals en Kerkrade naar Benrath – een 
dorp zuidelijk van Düsseldorf - en uiteindelijk in het oosten voorbij aan Bad 
Berleburg tot aan de Duits-Poolse grens reikt. Alle dialecten oostelijk (in onze 
regio) en zuidelijk van deze linie hebben eerder genoemde kenmerken. 

Eerder werd gewezen op de Duitstaligheid van Rolducse abten en het gebruik 
van het Duits in de oudste parochiekerken in de regio.69 Voor een aannemelijker 
verklaring moeten we dieper in de geschiedenis graven, namelijk vóór de 
stichting (1104) van de abdij Kloosterrade. 

De sterke verwantschap van het Kerkraads met het Akens (en Keuls) maakt, 
dat de vraag naar de taal van de kolonisten niet meer moeilijk te beantwoorden 
is: het waren Öcher plat sprekende mensen, taalkundig benoemen we hun 
voertaal als Ripuarisch. Met dat woord duiden we een taalgebied aan dat zich op 
de linker en rechter oever van de Rijn bevindt/bevond en waarvan Keulen het 
centrum is. De kolonisten hebben hun taal doorgegeven aan de vele generaties 
na hen, tot in onze tijd aan toe.
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Afbeelding 7: Kaart van de Benrather Linie, uit: Georg Cornelissen, 2015: Kleine Sprachgeschichte von 

Nordrhein-Westfalen, Köln, p. 25.

Beschouwen we dit gegeven in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis van 
ons gebied, dan betekent het dat de kolonisten in de post-Karolingische periode 
– na de voltooiing dus van de tweede Hoogduitse klankverschuiving – de hand aan 
de bijl en de ploeg hebben geslagen op het grondgebied van het latere Kerkrade.

Slotbeschouwing

Als we ons op basis van de gememoreerde gegevens een beeld proberen 
te vormen van de kolonisatie van Kerkrade kunnen we geen onomstotelijke 
bewijzen aanvoeren van een geleide ontwikkeling. Evenmin kunnen we het 
onweerlegbare bewijs leveren van een exacte periodisering en precieze geografische 
uitbating van het in cultuur gebrachte gebied. Wel kunnen we op basis van de 
hiervoor aangegeven vestigingen constateren, dat de Anstelvallei al vroeg als 
agrarisch gebied ingericht was. En in een mate die elders in de nabije omgeving, 
bijv. op het plateau, niet werd aangetroffen.70 Het ging, gelet op het grondbezit, 
om aanzienlijke bedrijven met naast de eigenaar-bewoner en zijn gezin het 
nodige dienstpersoneel. We memoreerden de aanwezigheid en ligging (inclusief 
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39die van de toren) van de Lambertuskerk op de rand van het plateau, een adellijk 
huis (Anstel) en drie molens in de Anstelvallei, stuk voor stuk indicaties voor een 
bedrijvige populatie. 

Deze situatie is volledig in overeenstemming met wat eerder in dit artikel 
geciteerd is over nederzettingsgeschiedenis uit het standaardwerk van Hans Renes.

Verder blijkt het toponiem Vroen – Nulland een baken in de nederzettings-
geschiedenis van onze streek: de hoeve was de locatie van de stadhouder van het 
leenhof van Schönau. Philippus Vaessen vervulde in de achttiende eeuw deze 
functie ten dienste van de heren van Schönau, een leengoed te Richterich, dat in 
ieder geval al vanuit de veertiende eeuw over bezittingen in Kerkrade beschikte. 
Opnieuw een sterke aanwijzing dat een afhankelijkheidsrelatie vanuit Richte-
rich al heel vroeg bestond.71

Bezien we de verspreiding van het dialect over de gemeente (vóór de fusie 
met Eygelshoven) dan kunnen we constateren, dat die verspreiding precies zover 
reikt als er vestigingen in de twaalfde eeuw genoemd zijn: Nulland in het zuiden 
en Baalsbruggen en de ‘Auw Hoeëpel’ in het noorden, Kloosterrade in het 
oosten en Spekholz in het westen. De afbakening in het westen (Heerlen) en het 
noorden (Eygelshoven) is in dit verband het meest relevant: daar loopt de grens 
van het Standaardripuarisch. (Eygelshoven is niet vanuit het Ripuarisch, maar 
vanuit het West-Nederfrankisch taalgebied gekoloniseerd.) 

De kolonisten van Kerkrade brachten behalve het dialect ook de naam mee 
van de beek die de levensader was van het te ontwikkelen gebied. En niet alleen 
de naam van de beek: in een nog te publiceren artikel gewijd aan de veldnamen 
in een 18de eeuwse bron zal ik aantonen dat de toponymie van Kerkrade vrijwel 
volledig aansluit bij de Rijnlandse traditie op dit gebied.72

Op de linkeroever van de Worm voltrok zich een vergelijkbare ontwikkeling. 
De helling naar het plateau van Kerkrade werd hier beheerst door de burcht van 
de Saffenbergers. De Siedlungsgeschichte van Herzogenrath moet overigens nog 
onderzocht worden.

Of het hele verloop van de Benrather linie op Limburgs grondgebied ook 
uit de nederzettingsgeschiedenis van de andere plaatsen verklaard kan worden, 
verdient nader onderzoek. Er zijn aanwijzingen die dat waarschijnlijk maken. 
Onderzoek van de plaatselijke vestigingsgeschiedenis kan daar uitsluitsel over geven.

De kolonisten hebben een taalbasis gelegd waarop nog steeds gebouwd wordt. 
Anders gezegd: dankzij de kolonisten uit de omgeving van Aken behoort het 
grondgebied van de oorspronkelijke gemeente Kerkrade tot het Ripuarisch 
taalgebied73. En de kolonisatiegeschiedenis biedt ons een zeer sterke aanwijzing   
waarom Kerkrade Öcher plat spreekt. Zo grijpen taal en geschiedenis op 
het grondgebied van de gemeente Kerkrade in elkaar en kan de loop van de 
Benrather linie in dit deel van Zuid-Limburg verklaard worden vanuit de 
nederzettingsgeschiedenis.   
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13 Stoepker, H. (2015), Het landelijk gebied in een overgangstijd, 950 – 1250. 

Resultaten van archeologisch nederzettingsonderzoek. In: Limburg. Een 
geschiedenis. Maastricht, blz. 267 e.v.

14  Stoepker,  H., o.c. blz. 267.
15  Verhulst, A. (1988), De zogenaamde agrarische revolutie van de middel-

eeuwen. In: Spiegel Historiael, Houten, blz. 239 - 243.
16  Richterich behoorde reeds omstreeks 1030 tot het paltsgrafelijke goed. A.R. 

blz. 96, voetnoot 57.
17  Aan deze heirweg is in de moderne tijd de naam Via Traiana gegeven, in navolging 

van de recent gegeven  naam voor de oost-westverbinding Via Belgica.
18  Flach, D. (1987), Das Reichsgut im Aachener Raum; Versuch einer verglei-

chenden Übersicht. In: Rheinische Vierteljahrsblätter, Jrg 51, blz. 38.
19  Kaemmerer, W. (1967), Geschichtliches Aachen. Aachen,  blz. 35.
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4120  Voorbeelden hiervan vinden we in Seffent, Burtscheid, Kornelimünster en 
Stavelot, waarbij  we kunnen vaststellen dat de afstand tot de palts soms 
aanzienlijk was. Met grote dank aan de Akense historicus Dietmar  Kottmann 
voor de  attendering op en verstrekking  van relevante historische literatuur.

21  Blok, D.P. (1968), De Franken. Bussum, blz. 59.
22  Boeren, P.C. (1967),  De Middeleeuwen c. 1000 – 1543. In: Limburg’s Verleden 

II. Maastricht. blz. 31.
23  Brühl, Cr., Kölzer, Th. (1979),  Das Tafelgüterverzeichnis des Römischen Königs, 

Köln/Wien.
24  De kaart is vermeld bij het artikel van Dietmar Flach, o.c. blz. 31.
25  Schieffer, R. (1987), Hofkapelle und Aachener Marienstift bis in staufischer 

Zeit. In: Rheinische Vierteljahresblätter, jrg. 51. blz. 3.
26  Renes, J., blz. 49. Vroegmiddeleeuws staat voor de periode 450 - 1000 n. C.
27  Renes, J., blz. 61.
28 Stoepker, H., o.c., blz. 268. Voorbeelden uit onze regio zijn: Crombach, 

Horbach, Dentgenbach; Ham(molen); Valkenhuizen, Speckhusen; Hunthoven 
(buurtschap tussen Kohlberg en de Worm). [Eygelshoven is geen historische 
-hovennaam]  

29  Renes, J., blz. 98.
30  Heimatblätter des Landkreises Aachen, Heft 1-3, 10. Jahrgang, Aachen 1941, blz. 

37. Aan dit nummer zijn veel gegevens m.b.t Horbach ontleend.
31 Gross, H.J., Geschichte des Ländchens zur Heyden. In: Aus Aachens Vorzeit, 

Band 15, S. 84 ff, Band 16, S.26 ff, Band 18 S. 1 ff, Band 20, S. 118 ff. Citaat: 
‘Es ist aber zu bemerken dass Eigelshofen immer eine gewisse Sonderstel-
lung eingenommen und wohl nicht zu den früheren pfalzgräflichen Allod 
Richterich gehört hat.’

32  Flach, D. o.c. blz. 37.
33  Heimatblätter, blz. 4. 
34 Schrijnemakers, A. (2014), Codex Nederlands-Limburgse toponiemen, Geleen, 

blz. 291. 
35  Heimatblätter, blz. 4.
36  Blok, D.P., o.c., blz. 62, “Fro en het daarvan afgeleide froon heeft in de eerste 

plaats betrekking op de koning; fronehof wijst op fiscus, koninklijk bezit.”
37  Heimatblätter, blz. 35. Prädium is synoniem aan allodium.
38 Heimatblätter, blz. 9 en 42-43. Bij de beschrijving van de geschiedenis van 

Horbach wordt gewag gemaakt van continuïteit van bewoning: ‘Die Stürme 
der Völkerwanderung im 4. und 5. Jahrhundert und die Nachzeit hatten die 
hiesige Siedlungen nicht untergehen lassen…’, blz. 40 

39 Blok, D.P., o.c. blz. 81.
40  Heusch, A. jr. (1885), Nachrichten über das Gut Ober-Fronrath. In: Zeitschrift 

des Aachener Geschichtsvereins (ZAGV), Band 7, blz. 295 e.v.
41 Heimatblätter, blz. 46 – 49. Zie ook Boeren, P.C. (1949), De oudste oorkonden 

der abdij Rolduc en de Annales Rodenses. ’s-Gravenhage, blz. 84.
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42 42 Schieffer, R. (1987), Hofkapelle und Aachener Marienstift bis in Staufische 
Zeit. In: Rheinische Vierteljahrsblätter, Jrg. 51, blz. 3.

43 Annales Rodenses, blz. 103.
44 Frusch, H.J.M. (1967), Beschouwingen over het eerste geslacht der Heren 

van Anstel, ca. 1075 – 1375, in: Uit Kerkrade’s Verleden, 1967, blz. 34.
45 De tekst op de sluitsteen van de hoeve luidde (PHIL)IPPUS IACOBUS 

VAE(SSEN) STATH(A)VDER VAN HET VROEN NVL(ANTER) LEN 
ENDE CLARA AGNES PAN(HU)SEN 176?, in: W. Marres en J.J.F. van Agt,  
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel V, eerste aflevering, 
blz. 315.

46 Hub Franssen (2015), 800 Jaar Wahlwiller 1215 – 2015. Stichting Heemkunde 
Wahlwiller, blz. 74. Dit artikel geeft een  voortreffelijk overzicht van rol en 
betekenis van een leen-/laathof.

47 Lei Heijenrath, Vroen-Nulland: baken in de nederzettingsgeschiedenis van 
Kerkrade, nog te publiceren.

48 Stoepker, H. schrijft: ‘Een parochiekerk is bij uitstek een nederzettingsindi-
cator.’ O.c. blz. 270.

49 Pohle, F. en Augustus, L. (2004), Roda Pastoralis, Aachen, blz. 17 
50 Munsters, A.J. m.s.c. (1967), Verkenning van de middeleeuwse kerk in 

Limburg. In: Limburg’s Verleden, deel 2, Maastricht, blz. 462.
51 Pohle, F. (2004),  Zur Baugeschichte der Kirche St. Gertrud in Afden. In: 

Roda Pastoralis, Aachen, blz. 276 e.v.
52  De graven van Saffenberg hebben rond diezelfde tijd het kasteel laten 

bouwen in wat nu Herzogenrath heet.
53 Latere historische bronnen maken melding van het gegeven dat men een 

nieuwe toren aan de kerk heeft gebouwd achter het hoofdaltaar (aan de 
huidige Marktzijde).

54 Frusch, H.J.M., Beschouwingen etc., blz. 23 – 43. Frusch baseert zich op het 
zogenaamde Latijnsboek, uitgegeven door L. Galesloot, Le livre des Feudataires 
de Jean III, duc de Brabant, Bruxelles 1865. Het beschrijft de leengoederen van 
1312 tot 1350. 

55 De plaats van het nu verdwenen kasteel was waar nu het verzorgingshuis van 
Meander ligt, eertijds de locatie van het St. Elisabethstift. Op 12 december 
1764 vergaderden de Staten van het Oostenrijkse Land van Rode een keer 
‘op den huyse Anstel’, dat in 1762 door de abdij Kloosterrade was gekocht 
van de weduwe van baron Van Berghe de Trips van Anstel. Bruno Dumont 
(2016), B., Inventaire des archives des États du duché de Limbourg et des pays 
d’Outre-Meuse, (1263 – 1794), 1547 – 1794, Bruxelles, inv. nr. 4096. 

56 P.C. Boeren o.c. blz. 133. 
57 Frusch, blz. 29.
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4358 Augustus, L., Latten, H., Nijsten – Höfte, L., Souren, J. (1994), De Brabantse 
lenen tussen Maas en Rijn opgetekend door Jan Stoot  ca. 1350, Reeks Fontes 
Rodenses nr. 2, Kerkrade, blz. 102. Een hove, niet te verwarren met een 
hoeve, was een oppervlaktemaat.

59 Zie Annales Rodenses, blz. 133, voetnoot 128.
60 Zie voetnoot 2.
61 Aan deze historische kaart is door mij een aparte bijdrage gewijd in het 

Historisch Magazine Mijnstreek, jrg. 2018, nr. 1.
62  Meuthen, E. (ed.) (1972), Aachener Urkunden 1101 – 1250, in: Publikationen der 

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 58, Bonn. Een mansus (= begrip dat 
zowel de boerderij als het land kon betekenen) bedroeg in onze regio 12 à 14 ha.

63 Augustus, L. e.a. ( 1994), De Brabantse lenen, o.c. 
64 De Van Ederen duiken pas in de geschiedenis van Kerkrade op in de 14de eeuw. 
65 ‘Veel dorpen bestonden in eerste aanleg uit een rij boerderijen op de grens 

van akkers en bos; bij verdere ontginningen werden ook aan de overzijde 
van de weg boerderijen gebouwd of werd een open ruimte uitgespaard die 
als dorpsplein ging fungeren.’ Renes, J., in: Limburg. Een geschiedenis, tot 1500. 
Maastricht 2015, blz. 33.

66 Gegevens ontleend aan Alg. Rijksarchief Brussel, RK 45156, fol. 45r, in kopie 
aanwezig in archief Fontes Rodenses in Kerkrade.

67 Deze “carte figurative” is getekend door de gezworen landmeters Dors 
en bevindt zich in kopie in het archief Fontes Rodenses te Kerkrade. Het 
origineel is aanwezig in het Rijksarchief te Brussel.

68 Zie hierover o.m. Georg Cornelissen (2015), Kleine Sprachgeschichte von 
Nordrhein-Westfalen. Köln, blz. 21 e.v. 

69 Ton van de Wijngaard (1996), Zur Benrather Linie in den Niederlanden. In: 
Volkskultur an Rhein und Maas. 

70 De eerste boerderijstichting door de abdij Kloosterrade is die te Beerenbroek 
(nabij Baalsbruggen) A.R. 1106/1107. Verdere stichtingen door de abdij, 
afgezien van Crombach, vonden noordelijk van de Anstel plaats: Streifeld, 
Ritzerfeld, Merberen. 

71 In een nog te publiceren artikel: Vroen-Nulland, een baken in de nederzet-
tingsgeschiedenis van Kerkrade, zal ik dit uiteenzetten.

72 Het betreft een artikel over de door pastoor Delcheur opgetekende toponiemen 
in Kerkrade in registers van zijn hand uit het begin van de 18de eeuw.

73 Het Latijnse woord ripa staat voor oever, er wordt in dit geval een gebied 
mee bedoeld op de linker en rechter oever van de Rijn.
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45DE TOON IS GEZET
Verwerving en verwerking van lexicale 
toon in Oost-Limburgse dialecten

Stefanie Ramachers 

In het Veldeke Jaarboek 2014 beschreef ik mijn 
promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Deze 
bijdrage bevatte nog geen resultaten, maar ik wees er 
toen al op dat ik in de toekomst graag een bijdrage mét 
resultaten zou schrijven. Mijn proefschrift is inmiddels 
af. In dit stuk zet ik graag uiteen welke antwoorden, 
maar ook welke nieuwe vragen mijn onderzoek heeft 
opgeleverd.

Inleiding

Iedere taal op de wereld is opgebouwd uit een set klanken. Die set verschilt per 
taal. Klanken, zoals bijvoorbeeld de medeklinkers [p] in pak en [t] in tak zijn de 
bouwstenen van woorden. Een verschil in klank kan tot een ander woord leiden. 
Als de [p] in het woord pak wordt vervangen door een [t] ontstaat er een ander 
woord: tak. 

Veel Limburgse dialecten hebben naast klinkers en medeklinkers nog een derde 
optie om woorden van elkaar te laten verschillen: lexicale toon. Als iemand uit 
Roermond bijvoorbeeld achtereenvolgens het woord been en daarna het woord 
benen in het Limburgs zegt, dan zal opvallen dat deze woorden qua klinkers en 
medeklinkers identiek zijn, namelijk bein; het verschil zit hem in hun melodie. 
Benen heeft stoottoon (accent 1, een dalend toonhoogteverloop), been heeft 
sleeptoon (accent 2, een dalend-stijgend toonhoogteverloop). Andere toontalen 
zijn bijvoorbeeld het Chinees, en, iets dichterbij, het Noors en het Zweeds. Naar 
schatting zijn zo’n 60-70% van de talen op de wereld toontalen (Yip, 2002). Vooral 
in Azië en Afrika zijn ze wijdverbreid, maar in Europa zijn ze heel zeldzaam.
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46 Lexicale tonen manifesteren zich dus binnen woorden, maar toonhoogtever-
schillen spelen op meerdere niveaus van taal een rol. In feite maken alle (tot nu 
toe onderzochte) talen op de wereld in zekere mate gebruik van toonhoogte-
verschillen, maar dan binnen zinnen, bijvoorbeeld om bevestigende zinnen van 
vraagzinnen te onderscheiden. Dit gebruik van toonhoogte noemen we intonatie. 
Veel Limburgse dialecten hebben zowel toon als intonatie. Het Standaard 
Nederlands gebruikt alleen intonatie, geen lexicale toon.
 
Binnen de grote familie van toontalen bestaan ook aanzienlijke verschillen. 
Enerzijds met betrekking tot de functionaliteit, of het gewicht van toon (in het 
Engels zegt men functional load), anderzijds met betrekking tot hoe veranderlijk de  
uitspraak van bepaalde melodieën is onder invloed van andere talige eigenschappen 
(bijv. zinsklemtoon, positie van het woord in de zin). We weten echter nog heel 
weinig over de mogelijke invloed die deze verschillen hebben op het leren van 
een toontaal, omdat de meeste onderzoeken zich hebben gericht op Aziatische 
toontalen, waar toon een zeer hoge functionaliteit heeft en (haast) niet aan 
uitspraakvariatie onderhevig is. Met onderzoek naar de verwerving en verwerking van  
toon in het Limburgs1 vergroten we onze kennis van de invloed van functionaliteit 
en uitspraakvariatie op de verwerving en verwerking van lexicale toon. 
 
Wat het Limburgs ten opzichte van veel andere toontalen zo interessant maakt, 
is dat de melodieën van accent 1 en accent 2 sterk variëren afhankelijk van de 
prosodische context waarin het betreffende woord wordt gesproken. Als het woord 
in isolatie (dus niet in zinsverband) wordt uitgesproken, of als het woord aan het 
einde van een bevestigende zin staat en de zinsklemtoon heeft (zoals het woord 
knien in de zin: Dao zit ’ne KNIEN, ‘daar zit een konijn’)2, gelden de zojuist 
beschreven melodieën (zie Figuur 1a). Maar in andere gevallen, bijvoorbeeld 
in een vraagzin in niet-finale positie (zoals het woord book in de zin: Höbse noe 
een BOOK gekóch?, ‘Heb je nou een boek gekocht?’), worden de tonen anders 
gerealiseerd (zie Figuur 1f). In het Roermonds zijn er zowel voor accent 1 als 
voor accent 2 acht (!) verschillende uitspraakmogelijkheden (zie Figuur 1a-h). Die 
variatie in uitspraakmogelijkheden zou voor een kind dat Limburgs leert wel eens 
een uitdaging kunnen zijn, omdat het moet ontdekken dat al die verschillende  
verschijningsvormen maar tot twee categorieën te herleiden zijn, namelijk accent 1  
of accent 2. 
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Figuur 1: De verschillende realisaties van het toonhoogteverloop van accent 1 en accent 2 onder invloed 

van zinstype (declarative vs. interrogative), zinsklemtoon (+/- focus), en positie (+/- final). Accent 1 is 

de ononderbroken lijn, accent 2 is de stippellijn (ontleend aan Fournier, 2008).

 
Een tweede eigenschap waarin het Limburgs zich onderscheidt van eerder 
onderzochte toontalen is dat toon relatief weinig functionaliteit of gewicht 
heeft. Eerder onderzoek met volwassen toontaalsprekers heeft uitgewezen dat 
de functionaliteit van toon gevolgen kan hebben voor hoe sprekers van zo’n taal 
tonen verwerken, d.w.z. hoe goed ze bijvoorbeeld tonen kunnen waarnemen of 
hoe bewust ze zich van tonen zijn. In het Mandarijn Chinees heeft bijna elke 
lettergreep één van vier mogelijke tonen. Zo zijn er ook veel woorden die alleen 
maar door de toon van elkaar verschillen (denk aan het bein voorbeeld uit het 
Limburgs). Zulke gevallen noemen we minimale paren. In het Limburgs zijn er 
relatief weinig van zulke tonale minimale paren. Het Limburgs heeft bovendien 
slechts twee tonen, en daarnaast kunnen die tonen alleen op bepaalde letter-
grepen (bijv. met hoofdklemtoon) voorkomen. Al deze ‘beperkingen’ zorgen 
ervoor dat toon in het Limburgs relatief minder belangrijk of aanwezig is. De vraag 
is wat voor gevolgen dat heeft voor het leren van toon door baby’s en kinderen, 
en ook voor de verwerking van toon door volwassenen.
 
Een kind dat met één van de tonale Limburgse dialecten opgroeit moet het 
verschil tussen accent 1 en accent 2 leren waarnemen, leren begrijpen dat 
toon een belangrijke eigenschap van woorden is, én die woorden als zodanig 
kenmerken in het geheugen. Een kind dat met Standaard Nederlands opgroeit 
zal zich, zo verwachtten wij, anders ontwikkelen, omdat het Nederlands geen 
toontaal is. Een Nederlands kind moet ontdekken dat het veranderen van de 
melodie van een woord niet leidt tot een ander woord. Zowel Limburgse als 
Nederlandse kinderen moeten daarnaast leren dat toonhoogteverschillen binnen 
zinnen belangrijk zijn, bijvoorbeeld om bevestigende zinnen van vraagzinnen te 
onderscheiden.

Aan de hand van een reeks gedragsexperimenten die ik uitvoerde in Nijmegen, 
Herten en Roermond onderzocht ik hoe Oost-Limburgse baby’s, peuters en 
volwassenen met toon omgaan, en of ze daarin verschillen van Nederlandse 
leeftijdsgenoten. Ik onderzocht achtereenvolgens de waarneming van toon in 
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48 het eerste levensjaar (experiment 1), de waarneming van toon bij volwassenen 
(experiment 2), en de invloed van toon tijdens het leren en herkennen van woorden 
in peuters en volwassenen (experiment 3). Ook nam ik een spraakproductie-
experiment af waarin peuters plaatjes van bekende objecten benoemden. De data 
van dit experiment zijn nog niet geanalyseerd en maken geen deel uit van mijn 
proefschrift. Ze blijven hier dan ook buiten beschouwing. In alle experimenten 
werden de proefpersonen die opgroeien met Limburgs of Limburgs spreken 
(naast Nederlands, want nagenoeg alle Limburgers zijn bidialectaal; Cornips, 2014) 
vergeleken met eentalige sprekers van het Nederlands om te onderzoeken of de 
verschillende functies van toonhoogte in de beide talen leiden tot verschillen in 
taalverwerking.

Experiment 1: Toonperceptie in Limburgse en Nederlandse baby’s

Kinderen leren al in de loop van het eerste levensjaar uit welke klanken hun 
moedertaal is opgebouwd. Aanvankelijk zijn baby’s heel flexibel: ze zijn in 
principe in staat om bijna alle klankcontrasten die er op de wereld bestaan waar 
te nemen. Welke klankverschillen ze in de loop van het eerste levensjaar blijven 
waarnemen hangt er onder andere vanaf in welke taalomgeving ze opgroeien. 
Rond zes maanden weten ze welke klinkers belangrijk zijn en welke niet, en rond 
twaalf maanden welke medeklinkers er in hun taal gebruikt worden.
 
Naar de verwerving van klinkers en medeklinkers is relatief veel onderzoek 
gedaan; de verwerving van tonen heeft tot nu toe minder aandacht gekregen 
(voor een overzicht, zie Singh & Fu, 2016). Sommige studies laten zien dat 
kinderen rond de negen maanden weten of tonen binnen woorden betekenisvol 
zijn of niet. Andere studies lieten een ingewikkelder patroon zien. Afhankelijk 
van de tonen die er getest werden waren baby’s meer of minder gevoelig. Voor 
ons onderzoek waren er dus meerdere resultaten denkbaar. Het zou kunnen 
dat Nederlandse en Limburgse baby’s zich, totdat ze ongeveer negen maanden 
oud zijn, vergelijkbaar zouden gedragen: beide groepen nemen het tooncontrast 
waar. Daarna verliezen de Nederlandse kinderen wellicht de gevoeligheid voor 
het contrast omdat ze het in hun omgeving, op zijn minst binnen woorden, 
nooit horen. Een andere mogelijkheid zou zijn dat Nederlandse baby’s gevoelig 
blijven. Misschien zijn accent 1 en accent 2 wel zo opvallend verschillend dat 
ook Nederlanders dat verschil (blijven) horen.
 
Om te achterhalen of Limburgse en Nederlandse baby’s van 6, 9 en 12 maanden 
het verschil tussen accent 1 en accent 2 kunnen horen, gebruikten we de visuele 
fixatieprocedure (visual fixation/habituation procedure). Nederlandse baby’s werden 
getest in het Nijmeegse Baby and Child Research Center, Limburgse baby’s deden 
mee bij kinderdagverblijf Ot en Sien in Herten. Tijdens ons experiment kreeg 
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49één groep baby’s herhalingen van het nonsens-woordje taag (afgeleid van daag, 
‘dag(en)’) met accent 1 te horen, een andere groep hoorde het woordje met 
accent 2. Tegelijkertijd keken ze naar een bewegend plaatje op een beeldscherm. 
Aanvankelijk is dit heel interessant. De aandacht van de baby’s leiden we af uit 
hun kijkgedrag: zolang de baby naar het scherm kijkt, kunnen we aannemen 
dat ze naar de geluiden luistert die er worden aangeboden. Echter, hoe vaker ze 
hetzelfde hoort (taag, taag, taag, …), hoe saaier het wordt. Op een zeker moment 
treedt er gewenning op: de kijktijd naar het beeldscherm neemt af. Zodra er 
gewenning optrad, lieten we de baby’s het woordje taag met de respectievelijk 
andere toon horen (dus baby’s die eerst de hele tijd accent 1 hadden gehoord 
kregen nu accent 2 te horen, en vice versa). Als de baby’s horen dat er iets nieuws 
wordt aangeboden zal hun aandacht, en dus ook hun kijktijd naar het scherm, 
weer toenemen. Als een baby het verschil tussen accent 1 of accent 2 echter niet 
kan horen, zal haar aandacht na het aanbieden van het woord met de andere toon 
verder afnemen.
 
Wat we hebben gevonden is dat zowel Limburgse als Nederlandse baby’s 
gedurende hun eerste levensjaar gevoelig zijn (en blijven) voor het verschil tussen 
accent 1 en accent 2. Onze resultaten leveren dus geen bewijs voor een leeftijds-
gebonden verandering in die gevoeligheid of voor taalspecifieke verschillen in 
gevoeligheid. Ook maakte het niet uit of ze eerst accent 1 hoorden of eerst 
accent 2. Voor de Limburgse baby’s hadden we die gevoeligheid voorspeld. Voor 
het gedrag van de Nederlandse baby’s zijn er meerdere verklaringen. Het zou 
kunnen dat het tooncontrast akoestisch heel opvallend is (en dat dus eenieder 
het zou kunnen waarnemen), maar het zou ook kunnen dat Nederlanders de 
Limburgse tonen waarnemen als intonatie. We noemen dit perceptuele assimilatie 
(Best, 1995; So & Best, 2014). De intonatie-melodieën van bevestigende en 
vragende zinnen in het Nederlands vertonen gelijkenis met het toonhoogteverloop 
van respectievelijk accent 1 en accent 2.
 
Om deze twee verklaringen verder te onderzoeken hebben we een vergelijkbaar 
waarnemingsexperiment met Limburgse en Nederlandse volwassenen uitgevoerd.

Meer details? Leest u dan het volgende artikel:
Ramachers, S., Brouwer, S., & Fikkert, P. (2017). No perceptual reorganization 
for Limburgian tones? A cross-linguistic investigation with 6- to 12-month old 
infants. Journal of Child Language, doi: 10.1017/S0305000917000228.
N.B.: Helaas is Journal of Child Language geen open-access tijdschrift. Als u geen 
toegang heeft tot publicaties van JCL kan ik u graag via e-mail een kopie sturen: 
stmr.ramachers@gmail.com.
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50 Experiment 2: Toonperceptie in Limburgse en Nederlandse 
volwassenen

Om te weten te komen of volwassen sprekers van het Limburgs en het 
Nederlands wél van elkaar verschillen m.b.t. hun gevoeligheid voor toon, en 
om te onderzoeken of het succes van de Nederlandse baby’s in experiment 1 
te verklaren is door akoestische opvallendheid of door perceptuele assimilatie, 
namen een groep Limburgse en Nederlandse volwassenen deel aan een taalwaar-
nemingsexperiment: een AXB discriminatietaak. Het Limburgse experiment vond 
plaats in de stadsbibliotheek in Roermond, het Nederlandse in bibliotheek De 
Mariënburg in Nijmegen.
 
Tijdens dit experiment hoorden deelnemers meerdere keren opeenvolgingen 
van drie nonsens-woorden (voortaan trials), bijvoorbeeld taag

1a
 – taag

2a
 – taag

2b
.3 

Na zo’n trial moesten de deelnemers telkens beslissen of het tweede woord 
(taag

2a
) meer op het eerste (taag

1a
) of meer op het derde woord (taag

2b
) leek door 

zo snel mogelijk op een knop (1 of 3) te drukken. Het enige relevante verschil 
tussen de woorden was de toon. Een hoog percentage correcte antwoorden 
betekent dat iemand het verschil tussen accent 1 en accent 2 goed kan horen.
 
Om te kunnen achterhalen of perceptuele assimilatie een rol speelde in de 
waarneming van de Nederlanders gebruikten we verschillende typen woorden. 
Eenlettergrepige woorden (taag en moon)4 waarin het toonhoogteverloop 
noodzakelijkerwijs op de laatste lettergreep van het woord gerealiseerd wordt, en 
tweelettergrepige woorden (keeve en perger)5 met klemtoon op de eerste letter-
greep, waarin het toonhoogteverloop op de voorlaatste lettergreep van het woord 
gerealiseerd wordt. Bovendien worden accent 1 en accent 2 in niet-finale positie 
iets anders gerealiseerd dan in finale positie: in niet-finale positie heeft accent 1 
een dalend toonhoogteverloop en wordt accent 2 als een onveranderlijke, stabiele 
(level) toon gerealiseerd. Eerder onderzoek had al laten zien dat Nederlanders 
minder gevoelig zijn voor toonverschillen als die toonverschillen niet vergelijkbaar zijn 
met betekenisvolle Nederlandse intonatieverschillen (zie bijv. Braun & Johnson, 
2011). Als perceptuele assimilatie een rol speelt, verwachtten we dat Nederlandse 
volwassenen meer correcte antwoorden zouden geven na trials met eenlettergrepige 
woorden dan na trials met tweelettergrepige woorden.
 
Naast deze trials voegden we ook nog trials toe met drie keer dezelfde toon (bijv. 
keeve

1a
 – keeve

1a
 – keeve

1b
). In deze trials moesten deelnemers kleine verschillen 

binnen een tooncategorie (bijv. accent 1) onderscheiden om het goede antwoord 
te kunnen geven. In dit specifieke geval zou het juiste antwoord 1 zijn. Met 
behulp van deze trials wilden we onderzoeken of de toonperceptie van Limburgse 
volwassenen meer categoriaal is dan die van Nederlanders. Eerder onderzoek had 
namelijk laten zien dat sprekers van bijvoorbeeld het Mandarijn Chinees beter 
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51zijn in trials waarin ze tussen tooncategorieën moesten onderscheiden dan in trials 
waarin ze binnen tooncategorieën verschillen moesten horen, terwijl sprekers van 
het Engels in beide gevallen hetzelfde presteerden. De verklaring hiervoor is dat de 
waarneming van de Chinezen als het ware gestuurd wordt door de tooncategorieën  
waarover ze beschikken. Hun kennis van categorieën filtert hun waarneming. 
Voor hen is het belangrijk om die categorieën te kunnen onderscheiden. 
Verschillen binnen die categorieën spelen geen rol en kunnen genegeerd worden. 
Sprekers van het Engels hebben geen lexicale tooncategorieën en luisteren dus 
op een andere manier, ze letten meer op akoestische verschillen en worden niet 
of minder beïnvloed door kennis van bepaalde categorieën binnen hun taal.
 
Onze resultaten laten zien dat Limburgse volwassenen over het algemeen 
gevoeliger zijn voor lexicale toon dan Nederlandse volwassenen. Ze waren 
significant accurater in het horen van verschillen tussen tooncategorieën. Tegen 
verwachting toonden de Limburgers geen verschil in accuraatheid tussen binnen- 
en tussen-categorie discriminatie. Limburgers waren dus ook heel gevoelig voor 
verschillen binnen tooncategorieën. Mijn verklaring hiervoor is het feit dat 
Limburgers ervaring hebben met een grote verscheidenheid aan toonhoogte-
verschillen. Ten eerste doordat de uitspraak van accent 1 en accent 2 aanzienlijk 
kan verschillen onder invloed van de prosodische context (zie Figuur 1). Dit is 
een van de eigenschappen van het Limburgse toonsysteem waarin het Limburgs 
duidelijk verschilt van eerder onderzochte toontalen. Dit verschil zou kunnen 
verklaren waarom onze resultaten afwijken van die van eerder onderzoek. 
Anderzijds konden onze Limburgse deelnemers ook allemaal Nederlands. 
Aangezien het Nederlands over een uitgebreid intonatiesysteem beschikt, 
hadden onze deelnemers dus allemaal ervaring met twee talen die uitgebreid 
gebruik maken van toonhoogteverschillen. Deze rijke ervaring leidt wellicht tot 
een grotere gevoeligheid voor toonhoogteverschillen in het algemeen.
 
Met betrekking tot de Nederlandse6 volwassenen waren de resultaten minder 
duidelijk. Tegen verwachting waren ze accurater in tweelettergrepige trials dan 
in eenlettergrepige trials. Nadere akoestische analyse van onze stimuli doet 
vermoeden dat accent 1 en accent 2 in de tweelettergrepige woorden akoestisch 
meer verschillend waren en dat die opvallendheid de waarneming van de 
Nederlanders bepaald heeft. Er is meer onderzoek nodig om te kunnen bevestigen 
of de gemeten akoestische verschillen inderdaad algemeen kenmerkend zijn voor 
accent 1 en accent 2 in niet-finale positie. In tussen-categorie discriminatie  
waren Nederlanders significant slechter dan in binnen-categorie discriminatie. 
Ook dit week af van onze verwachtingen. Als Nederlandse deelnemers de accent 
1 en accent 2 woorden 1 op 1 met Nederlandse intonatiepatronen hadden 
vergeleken had hun accuraatheid in tussen-categorie discriminatie hoger moeten 
zijn dan we hebben vastgesteld. Ondanks dat waren ze wel significant beter 
dan kans, wat betekent dat ze toch een zekere gevoeligheid voor de Limburgse 
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52 tonen lieten zien. Mogelijk hebben de Nederlandse proefpersonen het verschil 
tussen woorden met accent 1 en accent 2 niet waargenomen als een verschil in 
toonhoogte, maar meer algemeen als een verschil in mate van (Limburgs) accent. 
Accent 2 klinkt over het algemeen ‘Limburgser’, ‘zangeriger’, dan accent 1. Meer 
onderzoek is noodzakelijk om te kunnen bepalen wat het gedragspatroon van de 
Nederlanders heeft veroorzaakt.
 
De vraag was niet langer of sprekers van het Limburgs en het Nederlands de 
Limburgse tonen kunnen waarnemen (het antwoord voor Limburgers: Ja; voor 
Nederlanders: Ja, maar minder goed dan Limburgers), maar welke functie zij 
aan die tonen toekennen. Beschouwen ze tonen als relevante eigenschappen 
van woorden? Klanken en tonen kunnen waarnemen is slechts één kant van 
de medaille. Het feit dat mensen kunnen praten en elkaar kunnen verstaan is 
alleen maar mogelijk doordat we woorden in ons langetermijngeheugen hebben 
opgeslagen. Om taal te kunnen gebruiken moeten taalgebruikers woorden opslaan 
in het langetermijngeheugen, in het mentale lexicon. Om een woord te kunnen 
gebruiken voor communicatie moeten we o.a. de volgende eigenschappen 
opslaan: (a) uit welke klanken/tonen een woord is opgebouwd (zodat we weten 
hoe het moet klinken en hoe het uitgesproken dient te worden) en (b) wat 
zijn betekenis is. Slaan Limburgse peuters en volwassenen tooninformatie op als 
eigenschap van woorden? Deze vraag stond centraal in het derde experiment.

Experiment 3: De lexicale representatie van toon in Limburgse 
en Nederlandse peuters en volwassenen 

In het Limburgs vormen tonen belangrijke eigenschappen van woorden. Het 
woord boum ‘boom’ moet met accent 2 worden uitgesproken; met accent 1 zou 
het vreemd klinken. Het omgekeerde geldt voor sjaop ‘schaap’, dat met accent 1 
wordt uitgesproken. Concreet betekent dit dat een Limburger woorden in het 
langetermijngeheugen zou moeten kenmerken met een bepaalde toon; hij moet 
onthouden hoe het woord wordt uitgesproken. De vraag is of dat inderdaad 
gebeurt en of een Limburger raar op zou kijken als sjaop met accent 2 in plaats 
van met accent 1 wordt uitgesproken. Zal hij het woord nog wel herkennen? 
Engelse kinderen ondervinden bijvoorbeeld ook enige hinder als het woord 
car als dar wordt uitgesproken (zie bijv. White & Morgan, 2008). Die problemen 
tijdens de woordherkenning zijn terug te voeren op het feit dat de waargenomen 
vorm van het woord niet overeenkomt met de vorm die in het geheugen is 
opgeslagen. Een Nederlander hoeft níet te weten welke melodie bij welk woord 
hoort en hoeft dat dus ook niet in zijn mentale lexicon op te slaan.
 
Met ons derde experiment wilden we onderzoeken of Limburgse en Nederlandse 
peuters tussen de 2,5 en 4 jaar en volwassenen toon opslaan als eigenschap van 
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53woorden in het mentale lexicon. Om dit te achterhalen ontwierpen we een 
woordleerexperiment waarbij we het kiezend-kijken-paradigma (preferential looking 
paradigm) gebruikten. Nederlandse peuters en volwassenen deden weer mee in 
het Baby and Child Research Center te Nijmegen, Limburgse peuters werden getest 
bij kinderdagverblijf Ot en Sien in Herten en Limburgse volwassenen weer in de 
stadsbibliotheek in Roermond.

Tijdens het experiment leerden deelnemers twee nieuwe nonsens-woorden (taaf 
en moon), één woord met accent 1 en één woord met accent 2, en testten we 
vervolgens of ze gevoelig waren voor veranderingen (mispronunciations) in de toon 
van het woord. Zou een deelnemer het opmerken als een woord geleerd met 
accent 1 met accent 2 zou worden uitgesproken, of omgekeerd? Om de woorden 
te leren werden deelnemers 20 herhalingen van het woord in combinatie met 
een plaatje van een onbekend object (de target) gepresenteerd. Vervolgens kreeg 
de deelnemer twee plaatjes naast elkaar te zien, namelijk de target en een afleider 
(distracter). Tegelijkertijd hoorde ze bijvoorbeeld Kiek nao de taaf

1
! Zuus-te-n’m? 

(‘Kijk naar de taaf. Zie je-n’m?’). Het kijkgedrag van de deelnemer naar aanleiding van 
de aangeboden taaluiting kan verschillende patronen vertonen. Als de deelnemer 
het woord taaf

1
 herkent zal hij relatief langer naar de target kijken dan naar de 

distracter. Als de kijktijd naar beide plaatjes níet verschilt, betekent dat dat de 
deelnemer het woord niet heeft herkend. Alle deelnemers, zowel kinderen als 
volwassenen, waren succesvol in het leren van de twee nieuwe woorden.
 
Vervolgens wilden we weten of Limburgers en Nederlanders verschillend 
zouden reageren als het geleerde woord met de ‘verkeerde’ toon zou worden 
uitgesproken. Daarom hoorden deelnemers niet alleen zinnen waarin het woord 
goed werd uitgesproken (‘correcte uitspraak conditie’), maar ook zinnen waarin 
het woord met de andere toon werd uitgesproken (‘incorrecte uitspraak conditie’). 
Uit eerder onderzoek weten we dat de herkenning van een woord belemmerd 
of zelfs onmogelijk wordt als het foutief wordt uitgesproken. Als Limburgers 
hebben onthouden dat taaf een accent 1-woord is zullen ze relatief minder lang 
naar de target kijken in de incorrecte uitspraak-conditie (taaf uitgesproken met 
accent 2) dan in de correcte uitspraak-conditie (taaf met accent 1). Op basis van 
eerder onderzoek met toontaalsprekers verwachtten we dat de herkenning van 
taaf in de incorrecte uitspraak-conditie voor Limburgers (enigszins) belemmerd 
zou worden doordat dat wat de deelnemer hoort (accent 2) niet overeenkomt 
met wat er in het mentale lexicon is opgeslagen (accent 1; zie bijv. Singh, Goh, & 
Wewalaarachchi, 2015). We verwachtten dat het kijkgedrag van Nederlanders  in 
de correcte en incorrecte conditie niet significant zou verschillen. De aanname 
is immers dat Nederlanders woorden in hun mentale lexicon niet markeren voor 
toon. Wat ze ook horen, het kan niet ‘botsen’ met wat ze hebben opgeslagen.
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54 Een andere vraag was hoe ernstig het gebruik van een foutieve toon voor de 
woordherkenning van een Limburger zou zijn. Zou het net zo ernstig zijn als 
poes uitspreken als toes, bijvoorbeeld? Vanwege de relatief lage functionaliteit van 
toon in het Limburgs en vanwege de variatie in uitspraak van accent 1 en accent 
2 zou het kunnen dat met name kinderen die de taal nog aan het leren zijn niet 
zoveel hinder ondervinden van een verandering in toon.
 
Onze resultaten voor de 2,5- tot 4-jaar oude kinderen laten zien dat zowel 
Limburgse als Nederlandse kinderen reageren op een verandering in toon. Ze 
kijken relatief minder lang naar de target in de incorrecte conditie dan in de 
correcte conditie. Dit betekent dat hun herkenning van het geleerde woord 
in zekere mate beïnvloed wordt door de toon waarmee het woord wordt 
uitgesproken. Desalniettemin keken de kinderen wel nog steeds significant meer 
naar de target dan naar de distracter, wat betekent dat woordherkenning, ondanks 
een verandering in toon, nog steeds mogelijk was. Voor de Limburgers was deze 
gevoeligheid voor toon naar verwachting. Het feit dat de incorrecte toon relatief 
minder impact had op woordherkenning dan in eerder onderzoek met bijvoor-
beeld kinderen die Mandarijn Chinees leren kan weer terug te voeren zijn op de 
eerder genoemde verschillen die het Limburgse toonsysteem zo uniek maken 
ten opzichte van de toonsystemen die eerder onderzocht zijn. Een andere factor 
die aan dit ‘milde’ effect van de toonverandering zou kunnen bijdragen is het 
feit dat Limburgers in hun omgeving met dialectvariatie in aanraking komen (zie 
bijv. Durrant, Delle Luche, Cattani, & Floccia, 2015). Die variatie zou ook kunnen 
leiden tot minder stabiele representaties van toon in het langetermijngeheugen. 
Studies met kinderen die een vergelijkbaar toonsysteem leren, bijvoorbeeld 
Zweeds, zouden meer uitsluitsel kunnen geven over de invloed van functionaliteit 
en uitspraakvariatie op de ontwikkeling van lexicale tooncategorieën. Een aantal 
zeer recente studies met Japanse peuters (toon in het Japans is qua functionaliteit/
belang vergelijkbaar met toon in het Limburgs) laten in ieder geval vergelijkbare 
resultaten zien: Ook hun woordherkenning wordt niet zo sterk beïnvloed door 
toon (zie Ota, Yamane, & Mazuka, 2018; Yamamoto & Haryu, 2018).
 
De gevoeligheid die de Nederlandse kinderen lieten zien was onverwacht. 
Mogelijk werden ze ook in dit experiment door hun kennis van Nederlandse 
intonatiepatronen beïnvloed. Een andere optie is dat de Nederlandse kinderen 
het tooncontrast als een verschil in klinkerduur hebben waargenomen. Eerder 
onderzoek heeft laten zien dat sprekers van een niet-toontaal het verschil 
tussen lexicale tonen in een vreemde taal als een duurverschil kunnen opvatten, 
mits duurverschillen in hun moedertaal betekenisvol zijn. Klinkerduur is voor 
Nederlanders een bekend concept (vergelijk rap en raap). Bovendien speelt duur 
een rol in de realisering van klemtoon (beklemtoonde lettergrepen zijn langer 
dan onbeklemtoonde).
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55Wat de volwassenen betreft leveren onze resultaten geen bewijs voor de hypothese 
dat Limburgers gevoelig zijn voor toonverschillen noch voor de hypothese dat 
Limburgers en Nederlanders zich in dit opzicht verschillend zouden gedragen. 
De volwassenen keken in beide geteste condities significant langer naar de target. 
Dit zou een taakeffect kunnen zijn; misschien was het experiment te eenvoudig 
/ niet gevoelig genoeg om een verschil te kunnen vaststellen. Het toevoegen van 
een ‘incorrecte uitspraak-conditie’ met bijvoorbeeld een medeklinkerverandering 
(bijv. taaf → paaf) zou in de toekomst ook meer uitsluitsel kunnen geven over 
het relatieve belang van toon in woordherkenning ten opzichte van klinkers en 
medeklinkers. Een studie met volwassen sprekers van het Italiaans die de invloed 
van klemtoon op woordherkenning onderzocht liet echter zien dat Italianen de 
klemtoon van nieuw geleerde woorden ook niet opslaan; ze merken het niet 
op als een nieuw geleerd woord met een andere klemtoon wordt uitgesproken 
(Sulpizio & McQueen, 2011). Het idee is dat ze aanvankelijk alleen letten op de 
klinkers en medeklinkers van het woord, omdat die veel belangrijker zijn dan 
klemtoon voor de herkenning van woorden. Zodra een woord niet meer ‘nieuw’ 
is en volledig ‘ingeslepen’ in het langetermijngeheugen wordt de informatie 
rondom dat woord langzaam specifieker: ook klemtooninformatie wordt 
opgeslagen omdat het herhaaldelijk wordt waargenomen. Tijdens de herkenning 
van bekende woorden speelt klemtoon wel een rol. Iets vergelijkbaars is denkbaar 
voor het Limburgs: Zouden we een vergelijkbaar experiment met bestaande, 
bekende Limburgse woorden uitvoeren, dan zouden volwassenen de toonverandering 
wellicht wel opmerken. Genoeg ideeën voor vervolgonderzoek dus.

Meer details? Leest u dan het volgende artikel:
Ramachers, S., Brouwer, S., & Fikkert, P. (2017) How native prosody affects pitch 
processing during word learning in Limburgian and Dutch toddlers and adults. 
Frontiers in Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2017.01652.

Conclusie

Mijn onderzoek heeft laten zien dat Limburgse en Nederlandse baby’s in het 
eerste levensjaar nog niet verschillen ten opzichte van hun gevoeligheid voor 
(Limburgse) lexicale tonen. Beide nemen ze het verschil tussen accent 1 en 
accent 2 waar. Wellicht hebben Limburgse baby’s nog wat meer ervaring met 
het Limburgs nodig om een grotere gevoeligheid voor toon te ontwikkelen dan 
hun Nederlandse leeftijdsgenootjes. Dit zou te maken kunnen hebben met het 
feit dat toon in het Limburgs, in vergelijking met het Chinees, minder belang-
rijk en opvallend is. Bij Limburgse en Nederlandse volwassenen zien we wel een 
verschil: Limburgers zijn significant gevoeliger dan Nederlanders. Ook waren 
Limburgse volwassenen heel gevoelig voor verschillen binnen tooncategorieën. 
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56 Wij vermoeden dat dit het resultaat is van het feit dat Limburgers ervaring 
hebben met een complex prosodisch systeem. Uit het toonhoogteverloop van 
elke lettergreep met hoofdklemtoon moeten zij afleiden welke lexicale toon deze 
lettergreep heeft én welk intonatiepatroon er gerealiseerd wordt. Beide vormen 
van tooninformatie zijn immers, op verschillende niveaus van taal (woord vs. 
zin), betekenisvol.
 
Met betrekking tot de lexicale representatie van toon hebben we laten zien 
dat zowel Limburgse als Nederlandse 2,5- tot 4-jaar oude kinderen gevoelig 
zijn voor toonverschillen binnen nieuwe woorden. Ondanks het toonverschil 
was woordherkenning wel nog steeds mogelijk. Deze relatief milde invloed van 
toonverschillen op woordherkenning zijn mogelijk te wijten aan de hoeveelheid 
toonhoogtevariatie waaraan Limburgers dagelijks worden blootgesteld en/of aan 
de relatief lage functionaliteit van toon in het Limburgs. Dat ook Nederlandse 
kinderen reageerden op toonverschillen binnen woorden is wellicht te verklaren 
door hun rijke ervaring met prosodie in het Nederlands. Het experiment met 
volwassenen liet geen effecten zien en leidde dus helaas niet tot verdere inzichten. 
 
Meer onderzoek is noodzakelijk om de precieze oorzaak voor de onverwachte  
gevoeligheid voor lexicale toon binnen de Nederlanders vast te kunnen stellen. 
Bovendien zou vergelijkbaar onderzoek onder kinderen en volwassen sprekers 
van bijvoorbeeld het Zweeds kunnen bijdragen aan ons begrip van de rol die 
functionaliteit en uitspraakvariatie spelen in de verwerving en verwerking van 
een lexicaal toonsysteem.

Meer weten?
Mijn proefschrift getiteld Setting the tone: Acquisition and processing of lexical tone 
in East-Limburgian dialects of Dutch is verschenen in de dissertatiereeks van de 
Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT). Proefschriften in deze 
reeks kunt u downloaden of bestellen via de website van LOT: 
http://www.lotpublications.nl/lot-publications. 
Het proefschrift evenals meer informatie vindt u ook op mijn persoonlijke 
website: http://stefanieramachers.wordpress.com
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58 Noten

1.  In het vervolg van dit artikel spreek ik gemakshalve van ‘Limburgs’, maar ik 
bedoel daarmee specifiek de tonale Oost-Limburgse dialecten (Roermond 
en omgeving) die in mijn onderzoek centraal stonden.

2  Hoofdletters duiden de zinsklemtoon aan.
3  De getallen in subscript duiden de toon van het woord aan, a en b duiden 

aan dat twee woorden uit dezelfde tooncategorie niet identiek waren, maar 
licht verschillende realiseringen van hetzelfde woord.

4  Taag is afgeleid van daag ‘dag’/’dagen’ en moon is afgeleid van sjoon 
‘schoen’/’mooi’.

5  Keeve is afgeleid van zeeve ‘zeven [getal] / zeven [werkwoord]’ en perger is 
afgeleid van erger ‘gedoe’/’erger’.

6  Met ‘Nederlands’ wil ik hier aangeven dat de moedertaal van deze volwassenen 
Nederlands was. Het heeft geen betrekking op hun nationaliteit (Limburgers 
zijn immers ook Nederlanders).
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59’T BAKKES IN LIMBURG
‘Es me broad wilt höbbe, moet me neet 
op d’n aove sjlaope’

Els Diederen, Valkebergs

“Es me broad wilt höbbe moet me neet op d’n aove 
sjlaope”, zaet ’n gezèkde wat dudelik lièt zeen wat veur 
insjpanninge nuèdig zin um broad op taofel te kriege, 
zièr zeker in vreuger jaore. Op versjeie plaatse op ’t 
platteland kumps se ze nog taege, de rustieke bakhuuskes 
woa oos veurouwersj, zelfverzörger wat ze zin, broad en 
vla in höbbe gebakke.

Aafbeelding 1: Bakkes in Rott, vakwerk mèt witgekalkde leim tösje ’t balkwerk, 2008. (foto: Els Diederen1)
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60 Väöl boerderieje höbbe daoveur ’nen aangeboewde (foto 11) of soms ’nen 
inpandigen aove, meh dèks sjtaon de gebuuwkes op flinken aafsjtand los van ’t 
woonhoes in de hoeswei of aan de euverkant van de (land)waeg. ’t Betref dan óf 
’ne kleinen aove wat vanoet de boeteloch bedeend weurt (foto’s 28, 28a), meh 
dèks ouch ’n markant huuske mèt ’n getrap daak en ’n sjouw baovedrop. In de 
volksmond zègke ze dao d’n aove of ’t bakkes2 taege. Dat apaart en wiejer weg 
sjtaon gebeurt neet allein vanwaege de brandbaar boewmateriale, meh miè nog 
um de sjtruè daker, die tot hauverwaegs de 19de ièw zint toegepas, want tiedes ’t 
opsjtaoke en raochele vlege de ginstersj3 maetersjwied oet de sjouw en kènne 
mekkelik ’n ander daak aansjtaeke. D’n aafsjtand van bakkes tot woonhoes of 
sjuur is daorum later door de euverheid bepaald op minstens 254, oeteindelik 
woorte dat zelfs 60 vootsjtep (18 maeter).

Aafbeelding 2: Groat mergele bakkes sjteit links van de monumentale Berghaof op de Keuteberg, 2016. 

Aafbeelding 2a: Bakkes van de Berghaof, 2017.

De vreugste sjpaore in Limburg van ’ne vaste bakaove zint naogelaote door de 
Bandkeramiekersj, die rond 4.000 v. C. in de buurt van Zitterd (Sittard) en Aelse 
(Elsloo) wone. In de sjtae weurt de eige bakaove gebruuk tot in de Miedelièwe, 
op ’t platteland tot in de twintigste ièw. Alhoewaal bès nog waal ’n groat aantal 
exemplare bewaard is gebleve5, moet me dao soms nao zeuke umdat ze achterum 
sjtaon of achter ’n moer, hèk, sjtroek, onder ’ne boum of klumplante. ’t Gros haet 
zien functie verlaore, èvvel hie en dao weurt nog drin gebakke, door ’ne bekker 
veur zien klante of in ’t kader van ’n folkloristische activiteit en dan neet allein 
broad en vla meh ouch b.v. Italiaanse pizza6.    

Aafbeelding 3: Höfke (bie Mechele), vakwerkbakkes in de bongerd, ruum op aafsjtand van d’n haof, 2014.
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61Euver ’t algemein is e bakkes opgetrokke van materiaal oet de umgaeving, zjuus 
wie de woonhoezer in vakwerk van hout en leim, besjtaonde oet 3 gebonter7. 
Op plaatse woa klei, mergel of andere natuursjtein besjikbaar is, weurt daomèt 
gemetseld. ’t Sjtruè daak verwisselt hauverwaegs de 19de ièw veur gebakke panne.
Op ’t moment dat zich in de dörper bekkersj gaon vestige, die ederen daag 
broad bakke en aan hoes bezörge, gaon ummer minder luuj zelf aan de gang. In 
1857 weurt de ièrsjte broadfabriek gesjtich in Amsterdam. Vanaaf dat de miene 
in Zuud-Limburg geëxploiteerd waere, rond 1900, kriege väöl hoeshouwes de 
besjikking euver ’n eige fornuis in de keuke, dat mèt kaole weurt gesjtaok. ’t 
Gevolg is dat väöl bakhuuskes ongebruuk komme te sjtaon of functionere es sjtal, 
hinnes, doefes of  rommelhok. Ze rake langsaam euverwoekerd, sjtaon op invalle 
en waere aafgebraoke. Vanaaf de jaore 70-80 van de twintigste ièw verboewe ze in  
de toeristische regio veural de vakwerkexemplare tot nostalgische vakantiehuuskes of 
exploitere-n ’t es horeca. Veurbeelde zint veural te vinge in ’t heuvelland.8 Diverse 
heemkundevereiniginge ontferme zich euver ’ne boewval in de buurt door ’t te 
restaurere en bie tied en wiel te gebruke. Hudige eigenaere zouwe gruètsj moete 
zin en zich twiè kièr bedinke veurdat ze gaon aafbraeke. Bakhuuskes zint, werm 
van historie, cultureel monumentsjes. 

Aafbeelding 4: Vakwerkbakkes van Haof 

de Plei in Mechele, 2008.

Wèrke en sjoefte

Broad op taofel kriege is ’n intensief arbeidsproces wat väöl handelinge vreug. 
Veurdat ’t eigelik bakke plaats kènt vinge, is e jaor veurbie. ’t Begint mèt kaore 
(rogge) en terf (tarwe) inzièje op ’t veld en tiedes de greuj gereigeld sjoefele um 
’t onkroed droet te haole. Mièje geit handmatig mèt de zich, de gerve waere mèt 
’n sjtruèvlech mèt z’n tiène (kaore) of achte (terf) bie-eingebonge in kaste of 
‘vaerdige’9, die daonao in rieje op ’t veld blieve sjtaon um te druège. ’n Tiedsje 
later weurt al mèt de sjödgaffel opgehuip op de ougskar, dan geit ’t richting 
d’n haof woa ’t aafgelaje en wir opgesjlage weurt in de wösj10. In ’t geval ’ne 
boer gein of neet genoeg plaats haet, bermp hae de bössele op ’t veld in ’n miet 
woa-op ’n sjtruè daak11 kump te ligke taege de raege.  

Aafbeelding 5: Vakwerkbakkes in Tippelder 

(Diependal), 2012.
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62 Datgeen wat veur broadmael nuèdig is zint de käörkes of käön (graankorrels), 
die oet de aore waere gehouwe mèt hölp van ’nen daersjvlaegel12. Daersje 
vingk plaats op d’n din (leime daersjvloer) door meistal twiè of drie, soms vief 
manne. Terwiel ums de beurt eine ’ne sjlaag geuf op ’t ‘bèd’ (of sjarsj, besjtaonde 
oet 8 bössele), sjpringe de käörkes droet. Onderwiel weurt ’t bèd mèt de veut 
euverlangs en ondesjtebaove gedrièjd. ’t Zgn. sjlaag-houwe  in duo of trio geuf ’n 
ritmisch geluid, kènmerkend veur ’t boerelaeve op d’n haof in de winter. Volges 
toehuèrdersj klink d’n driesjlaag ’t fiens. Es dat zjwoar werk gedaon is, weurt 
nog gewand (kaaf van kaore sjeie). Door ’t in ’n wan13 te sjöddele vluug ’t sjpik 
(kaaf, velkes) door de loch en blieve allein de zuver käörkes euver. Later gebruuk 
me dao ’n wanmeule veur. Allewiel vervingk de combine (maaidorser) al dat 
werk. Vervolges geit alles in jute zek nao de kaoremeule um tot mael gemale te 
waere door de meulenaer. De winter is taeves de tied um sjanse en sjtaokhout te 
verzamele veur d’n aove. 
  

Aafbeelding 6: Bakkes in Weert, Lichtenberg, 2003, RCE 20408992.

 

Aafbeelding 7: 

Bakhoes in Maer in de helling, 2017.  

Aafbeelding 8: 

Bakhoes Wieler (Zjwame)( foto: Leo Giesen).
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63’t Bakkes, aafmaetinge en aantalle

De nog besjtaonde bakhoezer vertèlle oes ’t nuèdige euver ’t uterlik en de 
constructie van de boew, daonaeve gaeve de kadasterkaarte (zgn. minuutplans)14 
die tösje 1811-1830 zint samegesjtèld, oes ’nen indrök van de situering en 
aafmaetinge. ’t Betref hie èvvel allein de exemplare die ’n eige kadasternummer 
höbbe. In de biebehuèrende OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) waere de 
eigenaere en de precieze oppervlaktes vermeld. Dao oet bliek dat optrèkskes van 
resp. 20 en 30 mèt daonaeve 10, 15, 25, 35 en 40 m² normaal zint. 

Wat opvèlt is ’t versjil in aantal bakhoezer mèt kadasternummer in Zuud-Limburg 
versus de res van de provincie, dat zint d’rsj in ’t heuvelland väöl miè. ’n Paar 
veurbeelde: in ’t gehuchske St. Pièter, t.n. van de Geul bie Valkeberg, sjtaon bie 
de 7 boerderieje in totaal 5 exemplare (‘bakhuis’ van 35, 30, 15 m² en ‘bakoven’ 
van 15 en 10 m²), terwiel zich vlakbie in Valkeberg ‘De stad’ mer eine ‘bakoven’ 
(10 m²) bevingk, ’t plaetske haet in daen tied waal eine bekker. Hilleshage bie 
Mechele lièt 5 ‘bakhuizen’ zeen, van 20, 35, 40 en 50 m² en eint gecombineerd 
met ’n sjuur. ’t Gehuchske Bommerig tèlt naeve ’n combinatie sjuur/bakkes 
ein los bakhoes, vakwerkboew 30m² (foto 18). In de gemeinte Èèsjde (Eijsden) 
bevinge zich 10 bakhoezer mèt ’n kadasternummer, dat van de Kerenshof is zelfs 
155 m² groat. Eint van 20 m² weurt expliciet aangegaeve es ‘bakoven (gebouw)’. 
In Aelse (Elsloo), sectie Catsop sjtaon 14 bakhoezer op dees kaart, 1 van 5, 3 van 
10, 7 van 15, twiè van 20 en eint van 80 m². De optrèkskes sjtaon 12x vermeld 
es ‘oven’ en 2x es ‘bakhuis’ (aafb. 9).

Aafbeelding 9: Minuutplan 1811-1830. 

Valkenburg, in ’t gehuch St. Pièter, höbbe van 

de 7 boerderieje d’rsj 5 ’n los sjtaond bakkes 

(cirkels door de auteur).

Aafbeelding 9a: Minuutplan Elsloo, Catsop. De cirkels 

(van de auteur) markere de 14 aoves en bakhuuskes.
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Aafbeelding 9b: Minuutplan, Wittem, Hilleshagen, gehuch mèt 5 bakhoezer (cirkels door auteur).

Wiejer nao ’t noorde in Limburg zint genummerde bakhoezer nauweliks te 
vinge. Sjteeksproofsgewies is in Postert (Posterholt) gein vermelding; Tongelrooj, 
‘hameau’ in de gemeinte Weert, ouch gein. In Remung (Roermond) waere d’rsj 
twiè geneump, 10 en 30 m². Tegele haet vief sjtöks (2 van 20 bakhuis, 2 van 40 
bakhuis / bakoven en 1 van 60 m² bakoven). In Haors (Horst) sjteit ein lossjtaond 
‘bakhuis’ van 20 m². De Noord-Limburgse gemeinte Bergen, sectie Afferden, lièt 
volges de OAT-gegaeves ouch gein bakhoes zeen. De terme aove en bakhoes zint 
zoa te zeen willekeurig toegepas.

Aafbeelding 10: Topografische kaart 

oet 1842 mèt gegaeves van Herten, 

Horst, Maesniel, Neer, Nunhem, 

Roermond, Roggel, Swalmen.16

’n Compleet euverzich laote de topografische kaarte oet 1837-1844 zeen, hie-op 
weurt ’t totaal aantal aoves vermeld per gemeinte (aafb. 10)15. Offere (Afferden) 
is mèt 62 exemplare bedeild. Valkeberg tèlt bie 120 hoezer 65 aoves. Postert haet 
d’rsj 53, Haors 34. In Mesj, es kleinste gemeinte van Limburg mèt 220 inweunersj 
in 30 hoezer, sjtaon d’rsj 17. Wat de sjtae betref, dao geuf ’t ’n aantal beroepsbek-
kersj, alhoewaal Remung mèt 5899 inw. in 898 hoezer mer 38 aoves tèlt en geine 
bekker in de lies (OAT). In Mestreech (2917 hoezer) bevinge zich relatief wiènig 
aoves (148), meh hie zitte in de sjtad euveral ‘broodbakkers’ (OAT). Venlo mèt 
1020 hoezer haet naeve 65 aoves, ouch ’n paar beroeps-bekkersj (OAT). Tegele, 
1942 hoezer mèt 20 exemplare, haet twiè beroeps. Sommige gegaeves rope vraoge 
op, zoa-es Wessem (840 inweunersj) mèt mer 4 aoves in 134 hoezer (25 boerde-
rieje)16, ’n compleet euverzich sjteit in noot 16. Gezeen ’t veurgaond is vas te sjtèlle 
dat op ’t platteland in daen tied, minstens eder boerderie en gemiddeld ein op de 
twiè / drie hoezer ’n bakkes of ’ne bakaove ter besjikking haet, klein en primitief, 
groat, al of neet e lossjtaond geboew of es aan(in)boew van hoes, sjuur of sjtal.
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Aafbeelding 11: Ieëpe (Epen), 

bakaove onder lessenaersjdaak taege 

de boetewand van de weuning, 2012. 

Sjtaokes
   

Aafbeelding 13: ’t Bakkes in 

Winthage oet 1742, restauratie 

2004, weurt nog reigelmaotig 

gebruuk um te bakke. In ’t gans 

dörp verzamele de inweunersj 

sjanse en hout veur de folkloris-

tische bak in augustus17, 2007.

Bie ’t lossjtaond bakhoes sjteit d’n aove dèks taege ’n groater veurhoes geleund, 
dit geuf in Limburg, meh ouch o.a. in Brabant, Belsj en Bourgogne, ’t karakteristiek 
beeld van ’n getrap daak. Zoa’n veurhoes haet de functie van sjtaokes (sjtaok-
hoes), meh sjwintersj ouch es werm werkès (werkhoes), woa me rete veurwerpe 
deit vlechte (plök-, wesjmangele, biejekörf) en reparaties oetveurt aan tal van 
zake. Jonges of knechte sjlaope hie op ’ne sjtruèzak; kinger vinge ’t gezellig um 
dao te sjpele; bie raege weurt drin gesjoeld. ’nen Inkele kièr is de ruumde metein 
’t melkes (mèlkhoes), verkessjtal of din. Sjtaokes is taeves de naam van de, soms 
dezelfde, ruumde woa-in de groate kaopere verkeskaetel sjteit, veur verkesvoor 
(aerappele, sjille, kitsje en ander plantaardig aafval) in te kaoke. De zölder deent 
veur opsjlaag of es doefes (doefhoes). In ’n apaart sjansesjop lik ’ne veurraod 
sjanse en hout te druège.

Aafbeelding 12: A g’n Zie (Camerig), bakkes wat 

verboewd is tot onderkomme, fungeerde jaorelank es 

sjrieversjhuuske van theologe Joanna Klink, 2012.
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Aafbeelding 14: St. Gerlach, 

vrm. bakkes in de wei van 

haof De Kroon, vakwerk, drie 

gebonter, gevöld mèt brigke, 

45m², RCE 410773.

Es ’t sjlech waer is kènt van hie oet d’n aove druèg en oet de wind bedeend waere. 
De roukkap zit veur/taege d’n aove, ze löp oet in de sjouw op ’t daak. Taege ’n 
moer sjteit ’n taofel woa-op ’t bakke weurt veurbereid, d’n deig umgezat en 
gevörmp. Umdat knae vermeujend werk is, veural veur zjwartbroad in groate 
hoeveelhede, doon manne dat trae in d’n traog18, mèt de bervese veut. ’t Gaon 
(rieze) van d’n deig vingk ouch hie plaats.
 

Aafbeelding 15: Häörke, 2012.  

Nao ’t bakke maoge alle broajer en vla’s oetdampe op rèkke aan de moer op 
de zelfgevlochte häörkes19. Aomer(t)e (houtskaole) belande in ’nen doufpot, die 
zint nog te gebruke veur in sjriekiezer of sjtoof. Kleingesjtamp tot esj geit in ’n 
houte kis of in ’nen aafgedankde voorketel, want me deit dao blinkende iezere en 
kopere veurwerpe mèt poetse, zoa-es ’t getuug van paerd. Niks weurt weggegoajd, 
wat dan nog euverblief weurt gemengk door ’t zaodgraan taege vogelvraat.

Aafbeelding 16: Interieur sjtaokes, oet Zolder, 

Openluchtmuseum Bokrijk (B.), 2009.
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Aafbeelding 17: Harles, 

3 gebontsbakkes (-), 

mèt aafhank20, 2017.

Aafbeelding 18: Minuutplan Wittem 1811-1830, Bommerig, ‘bakhuis’ (in cirkel van de auteur) mèt 

kadasternummer 1394, bevingk zich aan gein zie van de U-vormige haof (nr. 1393) aan de Bommerigerweg. 

Deze lik in de groate hoeswei nr. 1392, alles eigendom van Hendrik Curvers (kind). (OAT)

Aafbeelding 18a: Bommerig, 3-gebontsbakkes in 

vakwerk, 18de ièw, oppervlakte 30 m², op de foto 

haet ’t optrèkske ’nen aafhank nao de waegkant, 

RCE 0758, 1967.

Aafbeelding 18b: Bommerig, 3-gebontsbakkes. 

Onder de electriciteitsbokpaol sjtaon mèlkstuite 

te wachte op de ophaoldeens van de mèlkfabriek. 

Achterdoor sjteit ’n twiède, kleiner 19de ièws 

bakkes, dia 1970.
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Aafbeelding 18c: Bommerig, bakkes, sjtaokes, d’n aafhank bevingk zich noe nao de kant van de wei. Dao 

is nog ’n twiède verdeping / zölder. De sjouwekap is gefabriceerd wie in ’n vakwerkhoes: houte sjtekker 

(vitsje) doorreje mèt wieje (witsje), daonao toegeklaend mèt leim. Teikening 1969, RCE BT-021519.

Constructie van ’nen aove
 

Aafbeelding 18d: Aove mèt 

hemel boetekant en de beplankde 

aovekelder in Bommerig, 2017.

’nen Aove boewe weurt zelf gedaon of door ’ne professionele aoveboewer. Um 
te beginne weurt ièrsj ’ne sokkel geconstrueerd, veer pilaerkes van mergel- of 
natuursjtein mèt dao-op twiè balke die ’n riej aaneingesjlaote belkes drage. Dat 
‘blaad’ weurt opgevöld en geëgaliseerd mèt ’n laog doorknaede leim, gemengk 
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69mèt houtsjpiène. Hie op kump de aovevloer, van cement of tegele, dae qua 
gruètde minstens 20 broajer tegeliek moet kènne drage, ongevaer 2 x 3 maeter. 
Aan de veurkant versjient ’n veurgaevelke van sjtein, woa-in ’n laok vrieblief, de 
aovesmoel geneump. Baove dit laok metselt me aan de boetekant de roukvang 
mèt aansjletend de sjouw, woadoor de zjwaam de waeg nao boete vingk. Onder 
d’n aovevloer bevingk zich d’n aovekelder.
    

Aafbeelding 19: Boewval van ’t bakkes van haof Panhoes, euverkant v.d. waeg in Viele (Vijlen), 2017.

Aafbeelding 20: Höfke (binne aanzich), aovesmoel en sjouwekap, RCE 506190.

Noe moet d’n aove zelf geconstrueerd waere. De ziemuurkes waere gemetseld 
van natuursjtein of brigke mèt leimsjpies. Um de holte te make plaats me houte 
sjtekskes op de vloer, die nao achter toe 50 cm hoag zin. Daotösjenin sjöp me 
’ne flinken houp grond dae vermengk is mèt klutendrek21. Dees massa, flink 
aangesjtamp en gladgesjtreke, sjtèlt d’n inhoud (contramal) van de toekom-
stigen aove veur. Vervolges mengk me ’n hoeveelheid leim en sjtruè, zoa-es ouch 
gebeurt bie vakwerkhoezer. In ’n laog van 15-20 cm dik weurt dat euver d’n houp 
geklaend en oetgesjtraeke. Umdat dat ’n aantal waeke moet druège is noe tied 
um ’n daak dreuverheen te construere van sjtiele of pilaerkes, ankerbalke, sjaore, 
kaepersj en gaerde, gedèk mèt panne. Nao de druègperiode weurt d’n aove aan 
de binnekant langsaam druèggesjtaok. De sjtekskes gaon droet, vervolges greuf 
me ’n kuulke in de berg woa-in e vuurke weurt gesjtaok, dat de leim rontelum 
hel maak. Dan geit wir ’n deil drek droet en ’t proces herhaolt zich totdat, nao ’n 
waek de ganse aoveruumde vrie lik mèt ’ne haufronne leime koepel, in Limburg 
d’n hemel geneump. ’ne Leimen aove moet reigelmaotig gesjtaok waere, andersj 
zal hae te väöl voch opnumme en invalle22. Naeve leime aoves komme ouch 
veldbrandsjteine of chamotte-exemplare veur. D’n aovevloer haet gein heuk, is 
rond, ovaal of paervormig, zoadat hae good zuver gevaeg kènt waere en löp 
nao d’n ingank ca 4 cm bergaaf veur voldoende lochcirculatie. ’t Laok weurt 
aafgesjlaote mèt ’n aoveplaat (iezere deurke).
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Aafbeelding 21: Aove, aovekelder en 2 sje(u)tersj 

in Freilichtmuseum, Viersen (D.), 2014.

Sjtaoke

Allerièrsj begint, meistens de man in hoes, mèt vunkele door ’ne wösj sjtruè en 
e paar sjanse aan te sjtaeke, achterin d’n aove. Sjanse zint bössele riezer (rijshout) 
of bie-ein gezeumerde tek en sjnoeihout van aels (els), wiej (wilg), beuk, berk, 
haagbeuk, meidaon (meidoorn) en den (de lètste twiè gaeve ’n fiene sjmaak aan 
’t broad). Eik, berk en fruithout höbbe-n ’t veurdeil dat ze wiènig zjwame. Alle 
hout haet maondelank ligke druège in ’t sjansesjop. Es de sjanse flink brenne, 
waere ze af en toe versjaove mèt ’t raocheliezer (iezere aovenhaok) um ’n gelieknamige 
temperatuur van vloer en hemel te bewèrksjtèllige. De zjuuste temperatuur van 
200 - 250 grade kos dik ’n oer en minstens 8 - 10 sjanse. Ervare bekkersj laeze 
de temperatuur aaf aan de (witte) kleur van de sjtein meh ouch ’n roggesjpier 
deent es ‘aove-thermomaeter’. Es die drin gesjtaoke, ’n bepaalde broen kleur 
krieg is d’n aove good, èvvel es ze metein zjwart kleurt is d’n aove te heit. Ander 
menere um temperatuur te maete zint in d’n aove sjpieje, es de sjpie dan in de 
loch verdamp is de temperatuur te hoag, verdamp ’r neet bie ’t neervalle, dan 
is ’r nog neet heit genoeg. Of observere wat mèt ’n sjtökske papier gebeurt, ’t 
maog in eder geval neet metein in brand vlege. Ouch deit me get bloom op de 
vloer sjtruie, es dae zjwart kleurt, ies ’t te heit, blief ’r wit dan ies ’r nog neet op 
temperatuur23. Vervolges gaon de aomere aan de kant um nao te gleuje en weurt 
mèt de aove(s)wösj of ’nen ouwe bessem de vloer zuver gekaerd van esj. Zoa’ne 
wösj is ineingefiesternöld van sjtruè of ginstersj op ’n gaerd, mèt ’ne nate loemel 
of jute zak drumheen, dae ièrsj in de raegeton is gesop um in brand vlege te 
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71veurkomme. Dan is ’t moment aangebraoke um mèt de sje(u)ter de deigvorme 
nao binne te sjete. ’ne Sjeuter is ’ne lange sjtek van hout of iezer, mèt ’n soort 
platte sjöp aan de veurkant. Onder ’t bakke geit ’t aovedeurke toe um de wermde 
binne te houwe en umdat de sjouw boete d’n aove ziet, blief die wermde lang 
hange. ’t Langsaam aafnumme van de hits, sjient trouwens gunstig te zin veur ’t 
bakke van zjwartbroad (roggebroad)24.
            

Aafbeelding 22: Cotesse, veldbrandsjteine aove mèt aope aafdaak, 2017.  

Aafbeelding 23: Mechele, bakkes verboewd tot weuning, 2017.

De bak25

Ins in de waek (of um de twiè/drie waeke) op vriedig, waere de nuèdige (15-20 
ex.) zjwartbroajer gebakke. Daobie e paar wègke en ’n aantal vla’s. Sjdonderdigs 
is de veurbereidingsdaag, ’t ‘te bakke zètte’ ofwaal de traog völle gebeurt mèt 
kaoremael (rogge) of ’n mengsel van kaore- en terfmael, doorgereurd mèt get 
aangemaakde zoerendeisem (wille gis)26. Onder ’ne maelzak of ketoenen dook 
maog dae de nach euver gaon (rieze). De deigvorme van zjwartbroad besjtaon 
oet aafgeplatde böl. De lètste handeling veurdat ze d’n aove ingaon besjteit oet 
’t nètte mèt botermèlk (karnemelk) um ’n glanzende, broen koorsj te kriege. ’t 
Riesmiddel bie wèk (witbroad) is höffe27 (beergis) (vanaaf 19de ièw). Wèk weurt 
gebakke van terfbloom, dat is terfmael woa de kiem en de klieje (zemele) oet 
zin gebujeld (gezeef). Dees deigvorm weurt mèt koffiewater genèt. Van terfmael 
weurt soms ’ne kliejewèk (zemelebroad) gebakke28. Oet zunigheid of extra gewin 
doon zgn. pitsers van eder deigvorm ’n sjtökske aafplökke um op dees meneer ’n 
extra broad same te sjtèlle. In de jaore 60 is dat gebruuk aafgesjaf29.
Achtereinvolges numme de zjwartbroajer, die 2 oer nuèdig höbbe, dan de wègke 
die miè hits nuèdig höbbe meh in ein oer gaar zint en ten sjlotte de vla’s ’n 
kerteer, deil aan de bak. Eventuele äöftevla geit es lètste debie, dae vreug nog 
minder tied. Zjwartbroad lik op de aovevloer, wèk op ’n iezere bakplaat.
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Aafbeelding 24: Zjwartbroad, 

foto www.bezorgbakkerhub.nl.

Veural veur de fi èsdaag, es väöl bezeuk verwach weurt, krieg de bakaove geinen 
tied um aaf te keule want hae is dan daaglank aan ein sjtök in gebruuk. De reuk 
van veersj broad trèk de bewonersj nao ’t bakkes, nuusjièrig dat ze zin of de bak 
gelök is. De mislökde exemplare en probeersels maoge metein gepreuf waere, de 
kinger sjloeke van hun minivlaeke, bruèdsje of krollemol30 wat mam van deigreste 
gemaak haet. Bure make dèks same of onderein gebruuk van ’t bakkes, al of 
neet in ruul veur producte of deenste. Nao ’t bakke haolt me de baksels mèt de 
aovesjeuter oet d’n aove.

Aafbeelding 25: Hontem, kapel, 

bakkes en vakwerkhaof, 2017.  

Aafbeelding 27: 

Terpaorte, bakkes van 

vakwerk mèt kruus, 2008.

Aafbeelding 24a: Wèk, 

foto www.lapatissiere.nl.

Aafbeelding 26: Terziet, vakwerkbakkes 

linksachter ’t hoes, in ’t heuvelland, 2017.
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73Van de reswermde weurt nog geprofiteerd, de in sjiefkes gesjneje eppelkes oet de 
bongerd kènne drin druège. ’n Ander meneer is ze te druège hange, geraege aan 
’nen draod. Ze zulle sjwinters bloodwoorsj, balkebrie en road moos begeleide of 
in de pannekook gaon. Paere waere ouch gedruèg, die heisje äöfte31. Naodat de 
kitsje droet zin gehaold en ze ’n paar daag in de lauwen aove höbbe gelaege, gaon 
die in liene zekskes, opgehange op zölder. Sjwinters veural, es gein veersj fruit te 
kriege is, weurt de fruitsjpies gebruuk op vla, ièrsj gewesje en geweik in ’n koep 
water, gekaok en door de passevite gedrièjd. Krujer, sjampeljongs en sjnipper-
boane ondergaon ’t zelfde. Mèt kèrmes, communiefiès of broelof permittere de 
luuj zich ’n flinke sjink, die gelardeerd mèt ’n aantal groffelsnaegel en besjmeerd 
mèt gooj boter, maog gare in de langsaam aafkeulende aove. Me deit ze ouch 
waal ruike, hangentaere aan ’nen haok in de sjouw. Dae reuk boete, zal minnige 
naober ’t water in de mond höbbe doon loupe. Èvvel ouch bie potentieel deve, 
’n rae um wach te houwe bie d’n aove.

Aafbeelding 28: Klein, vriesjtaond, leime bakäöveke in de wei, zonder veurhoes of luifel. De vla’s op plate, 

sjtaon op ’n plank en op ’t pannedaak, vaerdig um ein veur ein nao binnegesjaote te waere. (Foto: RCE32)

Aafbeelding 28a: Zöstere (Susteren), vla bakke in 1951. (Foto: RCE 355752)

Zjwartbroad, wèk en vla
 
In Limburg kump ederen daag allein zjwartbroad op taofel. In Katholieke gezinne 
is ’t gebrukelik dat vader, dae ’t broad sjniet, ièrsj ’n kruus op de baom krets es 
dank veur broad op de plank. Terwiel ’t rond broad op ziene erm liek, sjteunend 
taege ziene boek, sjniejt hae lang dun, ovaal sjneje, van baove nao onder nao zich 
toe. Wèk (witbroad) permitteert me zich allein op zon- en fièsdaag.
Vla is e Limburgs bakproduk, plaatselik heisj ’t dan ouch vlaoj, vlaaj, flaaj of vlaam, 
in ’t Nederlands vlaai. Hae weurt gebakke in Nederlands en Belsj Limburg, meh 
taeves in de Euregio Maas-Rien, in ’t Land van Herf, in ’t Montsenergebied, 
Oas-Belsj en in e klein deil van Duutsjland33. D’n oarsjprong van de vla zou 
ligke bie de Germane, die ’ne platte baom van gisdeig bakke, woa ze honing 
of confituur op doon. In ’t “Kock-boeck” van D. Carolum Battus of Battum 
(Carel Baten) oet 1593, sjtaon recepte van appelvlade en diverse ander saorte 
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74 vlades34. Plats is ’ne vlabaom besjtruid mèt soeker, verdeild in rutekes. e Pletske 
is ’n keukske35. Op ’t Belsj (Mezeik) en in Midde-Limburg, de sjtreek tösje Toear 
(Thorn) en Remunj, bakke ze vanouds knapkook (of van reste vla), dae oetzuut 
es ’ne vla, mèt natuurboter en besjtruid mèt soeker. De naam van dit traditioneel 
gebak kump van ’t knappend geluid bie ’t verdeile van de kook es se mèt d’n 
doem drop duujs.

Aafbeelding 29: Ieëperhei (Eperheide), bakkes es rommelhok, 2012.

Aafbeelding 30: Sjweberig (Schweiberg), drie gebonts-bakkes mèt aove en hemel en sjtaokes, es vakantie-

huuske, 2009.

Luuj make de vladeig zelf, huègstens haole ze de höffe bie de bekker of laote 
häöm hun deigvorme aafbakke. De ingrediënte terfbloom, boter, höffe en water 
waere geknaed en oetgerold mèt ’n houte deigrol op de keuketaofel. Sjtevige ron 
iezere vlaplate in ’ne diamaeter van 28/30 cm dene es bakblik. Um kromp trèkke 
van de plate taege te gaon waere die later van ’ne geröbbelde rand veurzeen. 
Veurdat ’t belèk op d’n deigbaom geit, weurt dae mèt ’n versjèt gelardeerd mèt 
leukskes um lochbelle te veurkomme. Dat belèk besjteit oet fruit oet de eige 
gaard of sjpies van gedruèg fruit (äöf). Me haet daorum in de hoeswei of bongerd 
appele-, paere-, zeute en zoer kaersje (morelle)- en proemebuim sjtaon en in de 
koalef nog ’ne kroasjele- en frambozesjtroek. Veural zjwarte proeme en ringelaote 
zint favoriet. Appelekouwe zint ouch hièl geleef, die riepe taege ’n moer op ’t 
zuje of me krieg gedruègde vröchte op de mert of in de koloniale warewinkel. 
Sjpies en deigbaom waere compleet gebakke es aope vla. Veur miè sjtevigheid lèk 
me deigreepkes, gesjneje mèt ’n speciaal deigrölke, es ’n soort gerièmsj euver de 
sjpies (toespijs), dan kries se lödderkesvla. Tartepommes, van ’t Frans tarte-aux-
pommes, appeltoesjlaag of appeletoesjpiets is gesjlaote vla mèt ’nen deigdèksel. 
Ander bekènde Limburgse vla’s zint: riestevla, mèt ’n völling van dikke, löchtige 
riestepap (veural in Mergraote geleef) en greumelevla mèt ’n baovelaog van 
bakgreumele. Wiejer besjteit de variant toert (linzevla), dae gemaak is van luxere, 
zjwoarderen deig (zandtaartdeig). Dae weurt neet in drieheukige punte gesjneje bie 
’t opdene, mèh in blökskes of sjtökskes. Meistal is hie de sjpies bedèk mèt lödderkes. 
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Aafbeelding 31: Zjwarte 

proeme linzetoert, kaersjevla 

mèt lödderkes, appelelinzetoert, 

2005.

Nao ’t bakke en oetdampe geit de vla op ein ron vlasjotel. Veur ’t opdene weurt 
dae in 8 of 10 punte gesjneje. Umdat vla ’ne sjtevige baom haet is ’t gebrukelik 
um ’t sjtök oet de hand te aete, te beginne bie de punt. In de groate gezinne en 
mèt väöl bezeuk is ’t gein zeldzaamheid es waal 20-30 vla’s tegeliek d’n aove in 
gaon. Veur de familielede, die b.v. neet op de kèrmes aanwezig höbbe kènne zin, 
maoge sjtökker mèt nao heim genomme waere in ’n kartonne sjoonsdoas, ouch 
al sjmaak d’n inhoud dan soms neet allein nao sjeun meh ouch nao zjwaam, 
vanwege ’t algemein gebruuk van ’t rouke van piep, sigare en siegrètte. Vla weurt 
ouch waal bewaard tot de volgende zondig, in de kelder op ’n aan ’nen draod 
hangende plank aan de plafon, zoadat gein muus of ander dere draan kènne 
vraete. In de ougstied geit e sjtök mèt bie de koffie veur de manne op ’t veld.

Aafbeelding 32: Mechele, carréhaof De Plei, mèt sjuur en bakkes aan de Mechelbaek, RCE 41463.
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76 100 Gezèkdes en oetdrökkinge rond de bak36  

Umdat ’t laeve van de luuj ‘broadnuèdig’ drièjt um ‘broad op de plank’ kriege, is ’t 
neet verwonderlik dat al die versjillende handelinge op e gegaeve moment in 
beeldsjpraok waere toegepas in ander situaties, natuurlik in de eige Limburgse taal. 

1.  ’t Kaore geit wir baove de man, ’t kaore is al zoa hoag gegreujd, dat me neet miè 
dreuverheen euver ’t land kènt kieke. Bekans volwasse zin.

2.  ’t Kaore achter de zich opkasse. ’n Werk metein oetveure. Alles metein opmake.
3.  Hae zuut ’t kaore wasse. Hae hèlt alles bie tot in detail, ’t ontgeit ’m niks.
4.  Kaore mos te dae(r)sje op ei kösse, terf op ’ne sjtein, haver en boukent (boekweit) is ’t 

allelein (egaal). 
5.  Eine sjtein kènt gein mael male. Dao moes se mèt twiè veur zin.
6.  Twiè hel sjtein gaeve zelde good mael.
7.  Riek invare, erm daersje. Väöl kal meh wiènig doon.
8.  Dae èt wie ’ne sjurendaersjer, daersje is zjwoar werk, dao kries se honger van.
9.  Sjlaag houwe of nein van d’n din aaf. Wae de ritmische vlaegelsjlaag neet good 

onder de knee haet, moet vertrèkke. Bie ’t drinke en klinke in de kaffee 
(tegeliek ’t glaas laeg höbbe) neet achterblieve.

10. De sjuur doad höbbe. Vaerdig zin mèt daersje.
11. ’t Kaaf van ’t kaore sjeie. Good en koad sjeie. 
12. Gein kaore zonder kaaf. Niks is zonder gebreke. 
13. Eine in de wan kriege. Emes de lès laeze (zuvere).
14. Is d’n ougs ouch kaaf, boer braek dien sjuur neet aaf. Num gein veurbarige of 

drastische maotreigele.
15. Dao is väöl kaaf onder ’t kaore. Dao is väöl bie wat waardeloos is. 
16. Hae bermp d’n euverdin. Hae sjtapelt ’t graan hoag op. D’n euverdin (noat 10) 

woort pas gebruuk es alle ander ruumdes vol laoge. ’t Gezèkde betref de boer 
dae tamelik kènt sjtiepe (opsjöppe).

17. Hae is neet i g’n aomere, geine gemekkelike persoon.
18. A g’n aomere, daar zijn we nog niet klaar mee.
19. Dat geit neet in d’n aove, de hoeveelheid wat in ’nen aove geit haet zien grenze. 

Negatief antwoord op ’n vraog, wat dus neet weurt toegesjtange of neet 
meugelik is. 

20. Kakke geit véúr bakke. ’t Belangriekste moet ièrsj gebeure.
21. Hae bleef mèt de gebakke paere zitte. ’t Druège van paere woort es bieverdeenste 

gezeen. Opkuipersj haolde de paere op, dege ze druège en brachte ze taege 
vergeujing wir truuk. Deeg hae dat neet dan zoot de goodgeluivige boer met 
‘de gebakke paere’.

22. Emes äöf vore. Äöf waor in de winter ’n belangriek ingrediënt. Emes sjroap 
um de mond sjmaere ofwaal nao de mond kalle.

23. Wat bis dich ’n äöf. Wat bis dich ’ne sjtommerik.
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7724. Doe höbs mich get te bakke gezat! Te bakke zètte beteikent deig make, de 
veurbereiding van de bak. Dat vreug ervaring. De oetdrökking beteikent 
dat me get gedaon haet, wat neet nao wunsj gebeurt waor. Ander beteikenis: 
veur de gek houwe.

25. ‘’t Is mer ein gewènde poes’, zag de boer en vaegde mèt de kat d’n aove oet. Doe kèns 
aan alles wènne es te ’t mer dèks genoeg deis. 

26. ’t Is gape taege ’n aovesmoel, de aovesmoel is väöl groater dan diene eige mond. 
Bie ’nen hoagere ies ’t lestig geliek te kriege. Van te veure al ’n kansloze zaak. 

27. Dae is mèt de heng in d’n deig gevalle, dae haet ’ne mètvaller.
28. Heng in de sjoat geuf gein broad. Wae neet wèrk zal ouch neet aete.
29. Es te broad höbs moes te geine wèk gaon zeuke, tevrae zin mèt wats se höbs.
30. Dao hingk de broadkörf hoag. Dao höbbe ze ’t neet breid. (Vreuger bewaarde me 

’t broad hoag in ’n mangel zoadat ratte, muus en kinger neet draan koeste).
31. Geef ons heden ons dagelijkse brood (oet ’t Onzevader) meh zondig eine wèk! Es d’n 

aove weurt laeg gemaak, mèt ’ne sjamp zègke dat ’t aete van wèk allein veur 
sondigs is of veur fièsdaag.

32. Ich zal dich boter aan de vot sjmaere en zelf druèg broad aete. Emes dae noats tevrae is.
33. Ein aafgelekde boterham. ’n “Allemans” maedsje.
34. Dat zal ich ’m op zie broad gaeve! Dat zal ich ’m vertèlle, ouch al is ’t neet leuk.
35. Hae moet sjmaal bruèdsjes bakke. Hae moet zunig zin.
36. De broadgreumele sjtaeke-n ’m. Oetgelaote es gevolg van te väöl aete. Te weelderig.
37. Broadmager. Mager umdat allein ’t allernuèdigste gegaete weurt.
38. Van broad allein kènt eine miensj neet laeve. De miensj haet behoefte aan 

ontwikkeling en ontsjpanning.
39. Dat ging drin wie gesjneje wèk. Dat woort good gegaete. Dao woort good geloesterd.
40. Vaste is gein broad sjpare. Me moet in eder geval zörge dat ’t noadzakelikste dao is.
41. Ongegönd broad weurt dèks gegaete. Minnigein kènt neet good zeen dat ’t ’nen 

andere good geit.
42. ’t Bèste broad lik veur de vinster. Me lièt zich van de bèste kant zeen es se get 

wils verkoupe. Knappe maedsjes höbbe dèks ouch minder fraai eigesjappe.
43. Hae èt broad van zien besjeie deil. Hae moet hel wèrke veur de kos.
44. Went de witte wèk op is mót me zjwartbroad aete. Es ’t bèste neet te kriege is, 

moet me mèt minder tevrae zin.
45. Wae aan ’t hoes broad haet, mót vraem geine wèk zeuke. Tevrae zin mèt wats se höbs.
46. Hae deit ’t um ’t broad. Allein get doon um aan de kos te blieve. Zonder euvertuging.
47. Hae geit um zie lètste broad. De lètste meugelikheid.
48. Zie haet broad op de plank. Vrouw mèt zjwoare boezem.
49. Hae haet broad op de plank. Hae kènt zich bès redde. Hae haet ’n gooj koswinning.
50. Goaj dien broad oet op ’t water. Bis royaal, kiek neet op e greumelke.
51. Kinger houte de sjummel oet ’t broad. Zie zörge dat niks verlaore geit. Ze höbben 

’t veur daen tied al op.
52. Euveral weurt broad gebakke. Op ander plaatse kènt ’t ouch good zin. Me kènt 

euveral zie broad verdene.
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78 53. ’t Is gesjneje broad. Alles is netjes veur dich vaerdig gemaak. ’t Is mekkelik. 
54. Es me broad wilt höbbe, moet me neet op de aove sjlaope. Es se wils aete, moes se 

daoveur wèrke.
55. Baeter ein broad in de tesj dan ein vaer op d’n hood. Beter good gevoed dan good gekleid.
56. ’t Zal vanach e bruèdsje bakke. ’t Geit hel vreze.
57. Dat is veur de bekker. Dat is vaerdig.
58. Hae haet zie broad broadnuèdig. Hae is aan versjterking toe. Hae haet gebrek.
59. Druèg broad aete. Te kort höbbe.
60. Laeve op water en broad. Zuinig aan doon. Gesjtraof zin.
61. Dae zörg nog veur broad en haet al genoeg aan de kant. Me zörg meistens veur 

miè dan me nuèdig haet.
62. e Kind van witte wèk. e Verwènd kind.
63. Dae ziene wèk veur èt, mót zien zjwartbroad nao aete. Es se jonk bis neet te hel 

van sjtapel loupe.
64. Bak intieds, óntliènt gein broad. Wae op tied vaerdig is haet geine andere nuèdig.
65. Wieväöl kinger, zoaväöl broad. Wieväöl kinger, dao weurt waal aete veur gevonge.
66. De kuns geit um broad. ’ne Kunstenaer haet ’t dèks neet breid, de kuns is 

belangriek. Hae is blie es ’r te aete haet.
67. Dao kèns te gein druèg broad van ete, dao is niks mèt te verdene.
68. De moutheuvel (molshoup) is in d’n aove gewaes, de vla haet lochbelle gekrege.
69. Die bringe zich onderein gein vla, es bepaalde families neet al te bèste contacte 

höbbe. ’t Bringe van vla onderein waor namelik ’n gooj geweunte.
70. De kachel aanmake, plezeer make. 
71. Mèt emes de kachel aanmake, emes belachelik make.
72. Hae sjteit aan de baktraog. Hae deit zjwoar werk.
73. Dae lik in d’n aove, woort gezag es emes te laat kaom op ’n vergadering of in 

de sjtamkaffée. Eigelik is de sjpot drieve mèt daegenige dae sjöld waor aan ’t 
invalle van d’n aove door naolaotigheid.

74. Hae haet de kèrmessjink nog neet oet, es emes te laat kaom op ’n vergadering of 
in de sjtamkaffée.

75. Ouw wègke ophaole. Wèk woort bewaard in de kelder, ouw wègke ophaole 
kaom neet dèks veur, dat waor veurbie. Dat wèk gegaete woort, op fièsdaag, 
waor verleje tied. Ouw zake ophaole haet gein zin, me moet veuroet kieke.

76. Dun van laer en dik van sjmaer. ’ne Goje vla haet ’ne dunne baom en väöl 
belèk. Taegegesjtèlde is aerpelvla of ’ne laere lap. Gaste krege de ièrsjte versie 
en deensmaedsjes en knechte de minder saorte. Um zich neet te vergisse bie 
’t oetdeile woort in de lètste ’ne zjwaegel rechop gesjtaoke.37

77. Dat is aerpelvla. Vla(baom) van sjlechte kwaliteit.
78. Dat is ’ne laere lap (zeem). ’ne Vla(baom) van sjlechte kwaliteit.
79. Die is aan de linzevla. Oetgetèld zin (in verwachting). (Umdat linzevla 10 

daag bewaard kènt blieve, woort die alvas in hoes gehaold). 
80. De vla geit euver de plaat. ’n Dikke vrouw op ’ne fiets.
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7981. Väöl kook bakke van ein ei. Kook is luxe gebak. Väöl uterlik vertoan, meh 
wiènig inhoud.

82. Soeker sjtruie op ’nen aangebrende vla. Es ’n fout gemaak is, die probere te 
verberge.

83. Dat is kèrmes zonder vla, e fiès woa-aan ’t belangriekste ontbriek.
84. Die zint oet de moerevlabuurt. Achtersjtandswiek.
85. Hae wèt neet wie hae de vla moet aansjnieje. Hae wèt neet wie ’r beginne moet.
86. Dao höfde ’t zich van de minse. Dao waor ’t hièl vol, drök.
87. Lek vinger, lek doem, (sjloeke van ’t belèk, m.n. de sjpies van riestevla), heerlijk, 

lekker. ’t Löp gesjmeerd.
88. Leverkeukskes bakke v’r neet. Zin of geine zin, doe moes ’t doon.
89. Dae roumwaffele belaof haet, meint zich al get went hae keukskes bak. Belaove is 

mekkelik, meh doon?
90. Kook nao geld. Alle waar naar geld.
91. De kook is op. ’t Fiès is veurbie.
92. ’n Sjmouwer of kiem is ’n dubbeldikke boterham, die oet de voes gegaete weurt.
93. ’t Is um te lache, neuge geliènd en ach gebakke. Vreuger woort dèkker broad 

geliènd bie de bure es ’t eige op waor veurdat de bakdaag waor aangebraoke. 
Nao de bak woort dan ’n geliek aantal truukgegaeve. ’t Waor dan ouch hièl 
raar es ipv de 9 geliènde, mer 8 exemplare truukgegaeve woorte. Es emes 
belachelik baove ziene sjtand deit.

94. Zie deit nieks es bakke en klakke. Zie maak ummer waal get lekkersj vaerdig.
95. Gaef ’t ’m mer ins good op zie broad. Sjtraof ’m maar ’ns aaf.
96. Dao haet de bekker zien wief doorgejaag. Broad met väöl loker.
97. Hae is bekker aan. Hae is gesjnap.
98. Eine kael wie eine wèk. Zachaardige man.
99. Dao zit hae aan gebakke. Hae kènt neet miè truuk.
100. Doe bis nog neet langs Sjmeets bakkes! Wach effe, ’t is nog neet gedaon, dink 

neet dats se al devan aaf bis. In dörper woa toevallig ’ne bekker Sjmeets 
woont of haet gewoond, weurt dèks gedach dat ’t ’n plaatselike oetdrökking 
betref, èvvel de wiedverbreide oetdrökking weurt neet allein in Limburg 
meh ouch in ’t Rienland gebruuk o.m. in Kölle, Düsseldorf, Bonn, Neuss 
en Aoke. De Rienlandse versie klink zoa: ‘Du bes noch nit lans Schmitz 
Backes’. ’t Hie geneumde bakkes zou gelaege höbbe op de hook van de 
Bergse (Ubaghsbergse) (holle) waeg en Pontsjtraot in Kunder (Kunrade). In 
1661, nao ’t partagetractaat, woabie Limburgse dörper verdeild woorte in 
Sjpaanse en Sjtaatse gebiede, ute de onderlinge rivaliteit zich in vechpartieje tösje 
jong manne van Ubaghsberg, Eys en Zumpelveld taege die van Voelender, 
Klumme en Gebrook (Hoensbroek). Es de ièrsjte groep aanvankelik succes 
hou, reageerde de twiède mèt: “Wach effe, geer zeet nog neet langs Sjmeets 
bakkes!!” Ging de ièrsjte groep heiversj, woorte zie in de holle waeg (ontsjnappe 
waor neet meugelik) aangevalle mèt mispelaere kule (takke van de mispel). ’t 
Haet in de umgaeving miè bekèndheid gekrege. 38
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80   In de volgende plaatse in Zuud-Limburg is bekend dat ’t sjpreekwoord noe 
nog gebruuk weurt: Zitterd, Gelaen, Sjènne, Sjpawbik, Beech, Kirchroa, Berg 
en Valkeberg.39 Volges Duutsje bronne40 zou ’t ech bakkes in Kölle höbbe 
gesjtange onder de naam Schmitz, in de de Severinstrasse, effe veurbie de 
Severinustaore. Misdadigersj die es sjtraof in ’t openbaar gegeiseld woorte, 
mooste van de Frankenturm nao dae van Severinus loupe. Waore ze veurbie 
’t Backes van Schmit, dan houwe ze hunne tortuur zoa good es euverlaef. De 
keulse volkscultuurkènner Reinold Louis beweert, dat es se langs Schmitz 
Backes veurbie waorsj, doe oet de probleme waorsj, de sjtad oet. Es se nog 
neet delangs bis, beteikent dat, dats se nog neet devanaaf bis. Volges ’t woorde-
book van Aoke koeste beule dich veurbie Schmetz Backes niks miè make. 41

 

Aafbeelding 33: Ieëpe (Epen), Smitsberg, boewval, restauratie zou sjoan zin, 2016.
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Bronne en noate

1  Alle foto’s zin van de auteur, oetgezonderd die mèt ’n ander vermelding.
2  Bakkes is ’n aafkorting van bakhoes (op ’t Duutsj Backes), zjuus wie hinnes (hinhoes), 

wèrkes (wèrkhoes), sjpekkes (sjpekhoes) doefes (doefhoes), sjtaokes (stookhuis).
3  Dorren Th, 1917, Woordenlijst van het Valkenburgsch plat: Ginster = brem, 

betekent in het Vlaams vonk. De gele bloemen lijken op vuurvonken.
4  Thewissen, H. noot 23. De overheid verordonneerde in een resolutie van 

6-2-1732, dat bakovens op minstens 25 passen van het belendende perceel 
mochten worden gebouwd. Latere wetgeving eiste minstens 60 voet (18 meter).

5  (Deze inventarisatie is niet compleet). bron Fillot, onderdeel oven afgebroken (-). 
  Amby Gravenhof. Arensgenhout, Buitenplaats, mergel. Banholt, 

breuksteen. Beertsenhoven, 2 ex. baksteen. Berghof, mergel. Beutenaken, 
baksteen. Billich (Haasdal), Bockhof. Bocholz, vakwerk. Bommerig 3 ex, 
2 vakwerk, 1 vrm. baksteen. Borgharen, kasteelhoeve. Broekhuizenvorst, 
Horreweg. Bruisterbosch, breuk- mergel- en baksteen. Buchten, vakwerk/
baksteen. Cadier, baksteen. Camerig, 2 ex, vakwerk (-). Cannerweg, 
mergel. Castenray, baksteen. Catsop, baksteen. Cotessen, 2 ex, een in 
vakwerk (-) en een baksteen. DalBisse, vakwerk (-). Diependal, vakwerk. 
Dieteren, 2 ex baksteen. Dijk, baksteen. Eckelrade, baksteen. Einighausen. 
Elsloo, kasteel. Epen, aanbouw-vakwerk. Etenaken, De Mees. Etzenrade, 
Huiskenshof, baksteen. Gerendal, mergel. Geulle, 29 exemplaren (Limburgs 
Dagblad 7-7-2015). Geysteren, Alde Pastorie, baksteen. Gracht, Hoeve 
Crombach, breuksteen. Groot Genhout, 4 ex, 1 baksteen; 1 baksteen 
(-); 1 mergel en Printhager onderste hof. Haasdal, Klevertberg, baksteen. 
Haelen, Kloosterhof, baksteen. Harles, 6 ex, 4 ex. vakwerk, 2 ex. baksteen. 
Hartelstein, baksteen. Heer, de Kroon, mergel. Heerstraat, 2 ex; 1 mergel, 
1 baksteen. Helle, vakwerk. Hellebroek, vakwerk. Heythuysen, Koelen-
straat. Hiept (Venray) bakhuis-Antoniuskapel. Hilleshagen, vrm. vakwerk 
(-). Hobbelrade. Hoensbroek, Wijngaartshof. Höfke, vakwerk. Holset 
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82 2 ex 1 vakwerk, 1 baksteen. Honthem, 2 ex. baksteen. Horst. Houthem, 
Rondenbosch, vrm. mergel (-); St. Gerlach, mergel. Hurpesch, baksteen 
(-). Kapolder, vakwerk (-) Karsveld, Huis Karsveld, baksteen. Kelmond, 
Hoeve Kelmond. Kessenich, 3 ex.. Libeek, vakwerk. Maasband, 
baksteen. Mamelis. Margraten, Hoeve Dobbelstein, baksteen. Mechelen, 
De Plei, vakwerk. Meerssen, baksteen. Merkelbeek, vakwerk (-). Merselo, 
Weverslo. Meterik, bakhuis nieuw. Mheer, 3 ex, vakwerk. Moorveld, 
baksteen. Munstergeleen, Chorushoeve. Nederweert  hoeve Hulsen. 
Neerritter- Halen, Uffelse molen. Oenselerhof, Gewande, baksteen. Oud 
Caberg, 2 ex. 1 in speklagen; een mergel (-). Oud-Geleen, Huis Dohmen. 
Oud-Lemiers, baksteen. Oud-Valkenburg, 2 ex, 1 mergel (-) (weg okt. 
2017) en 1 baksteen (-). Partij, Wienhof, baksteen. Plaat, Dorphof; vakwerk. 
Puth, Huis Puth, baksteen, speklagen, mergel. Retersbeek, 2 ex, Carishof, 
vakwerk; Kalfshof, mergel. Rijkel, baksteen. Roth, vakwerk. Scheulder, 
baksteen (-). Schimmert, hof Hoofdstr., mergel. Schin op Geul, 2 ex, 
baksteen. Schweiberg, 2 ex. vakwerk. Sibbe, Hellinxhof, mergel. Sittard, 
Lahrhoeve. Slenaken, Broekemolen. Smitsberg (Epen), vakwerk. 
Houthem; Rondenbosch vrm. baksteen (-). St. Pieter, Zonneberg. 
Stramproy, 2 ex, baksteen. Sweykhuizen, Biesenhof. Terblijt 2 ex., mergel. 
Termaar, vakwerk (-). Terpoorten, vakwerk. Terziet, vakwerk. Thorn 
2 ex. . Tungelroy, 3 ex. . Ulestraten, Vliek kasteel, bakkes/druivenkas, 
mergel. Vaalsbroek. Vijlen, Panhuis, breuk- en baksteen. Vink (Wijnandsrade), 
baksteen. Waterop, Elsebergweg, vakwerk (-). Weert, 3 ex. Wellerlooi, 
baksteen. Winthagen, baksteen en mergel. Wittemermolen, baksteen. 
Wolder, Pletzerstraat mergel/baksteen. Wolfhagen, baksteen. Wolfshuis, mergel. 

6  O.m. Asselterhof, museum volkenkunde. Beek, Oude Pastorij (1871). 
Epen, Volmolen. Haelen, Kloosterhof, baksteen. Heythuizen, Aan de 
watermolen,  herbouw. Maastricht Hoeve Lichtenstein, mergel. Nederweert, 
Openluchtmuseum Eynderhoof. Ophovenerhof, baksteen, zorgboerderij. 
Oud-Valkenburg, Chaloen. Ransdaal, carréhoeve. Rimburg, herbouw, 
baksteen. Schimmert, landbouwmuseum. Schin-op-Geul: Kerkewegje, 
baksteen, herbouw. Schinveld, vakwerk Nonke Busjke. Sint Geertruid, 
pizzeria ’t Bakhoes, vakwerk. Stramproy, Nijsmolen, herbouw, baksteen, 
project bakken. Teuven, de Witte Gans. Weert, baksteen. Welten, 
Loorenhof, lemen vakwerk 2017. Wieler/Swalmen, baksteen. Wijlré, 
bakkerij. Winthagen, mergel/baksteen. 

7  Gebont, gebonter = gebint, gebinten, belangrijkste balkenconstructie (3-6 
gebinten en meer) van een (vakwerk)huis, waartussen de zijwanden (traveeën) 
zitten en waarover het dak wordt geconstrueerd.

8  Amby, Hagenhof, woning. Baarlo, Douvenhof. Baexem, hoeve de Schoor. 
Bellet, Hoeve Bellet. Berghof 2 (Keutenberg) baksteen. Camerig, G’n Zie, 
vakwerk. Groot-Welsden, Dreeshof, mergel. Gulpen, Hoeve Wijngaard, 
speklagen. Hurpesch, vakwerk. Kleibergshof. Lemiers, kasteel, mergel. 
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83Lindenhof. Mechelen,vakwerkwoning. Meerlo, bij kasteel, mergel. 
Montfort, bij Oude Klooster. Ophovenerhof, baksteen, zorgboederij. 
Oud-Valkenburg, mergel, woning. Retersbeek, Huiskenshof, baksteen, 
b&b. Schey, Scheyerhof, vakwerk. Schweiberg, 2 ex. vakwerk. Sevenum 
Bergerhof, horeca. Sittard, (woonhuis). Ulvend, ijssalon, vakwerk/baksteen. 
Winselerhof, baksteen.

9  Vromen: hok van vier garven = vaerdig. Vaerdige zètte.
10 Of wiesj: kaoresjuur, kaorezölder of euverdin (sjlaagruumde baove d’n din 

(daersjvloer). De bejjersjhoute ligke zoa hoag dat de daersjvlaegele tiedes ’t 
daersje / vlaegele, dae neet kènne rake.

11 ’n Terfmiet haet ’n daak van sjoufsjtruè taege de raege. Sjoufsjtruè is sjtruè 
wat gezuverd is van ongerechtighede. De miet kènt lankwerpig zin of ’n ron 
huuskesvorm höbbe. 

12  ’nen Daersjvlaegel is ’ne sjtek woa aan ’t oet-ing ’ne andere kortere sjtek 
vaszit mèt ’ne laere band es ‘sjarneer’.

13 Platte, ovaal, gevlochte rete of witsje mangel woa-in de käörkes gewand 
waere um te ontdoon van kaaf en sjtöb.

14 Minuutplan 1811-1830, kadastermetingen van percelen en gebouwen, de 
gegevens staan in de OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel): 0.m. perceel-
nummer, de eigenaar, adres, beroep, functie en oppervlakte. 

15 Topografische kaarten zijn samengesteld uit militair oogpunt. De lijst 
vermeldt de volgende relevante gegevens: Gemeente, Boerderijen met 
Schuren; Bakovens; Paardenstallen; Paarden; Trekossen; Koebeesten; Wagens; 
Karren.

16 Op de topografische kaarten in de Grote historische provincie atlas Limburg 
1837-1844, 1992, Wolters-Noordhoff, staan bij iedere gemeentenaam het 
aantal inwoners en het aantal huizen. Eronder (bron Nationaal Archief) staan 
tabellen met: ‘Gemeente, Boerderijen met Schuren; Bakovens; Paarden-
stallen; Paarden; Trekossen; Koebeesten; Wagens; Karren’. In de volgende lijst 
staan achtereenvolgens de gemeentenaam (aantal inwoners) aantal huizen 
(boerderijen-schuren) | aantal bakovens. Amby (672 inwoners) 129 huizen 
(26 boerderijen/schuren) | 50 bakovens. Amstenrade (500) 80 (31) | 23; 
Arcen (1626) 282 (104) | 150; Baexem (561) 81 (44) | 57; Beegden (584) 
75 (25) | 10; Beek (2380) 471 (155) | 71; Beek 36; Beesel (1308) 195 (20) 
| 20; Belfeld (405) 65 (39) | 35; Bemelen (219) 43 (10) | 25; Berg (765) 
145 (33) | 44; Bingelraad (423) 61 (57) | 29; Blerick (1515) 229 (123) | 
56; Bocholz (961) 190 (93) | 84; Borghaeren (430) 80 (10) | 12; Born 
(252) (135) | 83; Broeksittard (1035) 247 (66) | 71; Broekhuizen (867) 
159 (30) | 46; Broekhuizenvorst 436 | 62; Buggenum (664) 110 (42) 
| 35; Bunde (670) 127 (56) | 57; Cadier en Keer (645) 106 (30) | 86; 
Climmen (1068) 202 (7) | 101; Echt (3621) 662 (420) | 308; Elsloo (1110) 
232 (94) | 55; Eijgelshoven (447) 96 (16) | 50; Eysden (2006) 333 (67) | 
140; Geleen (1125) 466 (220) | 180; Geulle (955) 200 (82) | 97; Grathem 
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84 (1024) 129 (85) | 51; Grevenbicht (953) 200 (80) | 35; Grubbenvorst 
(1304) 198 (60 | 92; Gronsveld (1568) 328 (97) | 143; Gulpen (1985) 345 
(110) | 113; Haelen (664) 123 (11) | 15; Heer (120) 23 (46) | 45; Heel 
(796) 404 (30) | 24; Panheel (175) | 45; Heerlen (4336) 886 (128) | 282; 
Heithuijzen (1337) 196 | 53; Helden(2699) 458 (321) | 88; Hercken-
bosch (1216) 236 (1--) | 43; Herten (747) 128 (81) | 29; Hoensbroek 
(1155) 233 | 60; Horn (805) 140 (24) | 34; Horst (3204) 346 (222) | 
195; Houthem (711) 132 (29) | 69; Hulsberg (1059) 193 (126) | 124; 
Itteren (395) 76 (14) | 24; Ittervoort (315) 53 (32) | 29; Jabeek (452) 88 
(9) |36; Kerkenrade (2513) 558 (180) | 211; Kessel (1218) 211 (62) |106; 
Limbricht (1378) 36 (173) | 107; Linne (773) 121 (39) | 24; Maasbragt 
(1100) 193 (80) | 48; Maasbree (4033) 708 (396) | 243; Maashees (529) 
82 (41) | 42; Maastricht (20592) 2719 (88) | 148; Maesniel (1300) 201 
(64) | 45; Margeraten (1092) 189 (85) | 116; Meerssen (2006) 387 (74) | 
132; Merkelbeek (685) 128 (67) | 52; Mesch (220) 30 (11) | 17; Mheer 
(907) 160 (47) | 67;  Meyel (972) 174  (19) | 36; Montfort (687) 126 (105) 
| 17; Neel 24; Neer (1538) 282 (42) | 78; Nieuwenhagen (224) 214 (38) 
| -0; Nieuwstad (808) 36 (150) | 27; Noorbeek (836) 174 (91) | 140; 
Nunhem (206) 43 (21) | 12; Nuth (1201) 245 (11) | 60; Obbicht (350) 
67 | 20; Odiliënberg (824) 146 (42) | 55; Oirsbeek (1051) 210 | 109; 
Oploo (44) | 45; Oud-Valkenburg (589) 114 (40) | 64; Overloon (595) 
98 (56) | 68; Posterholt (933) 179 (53) | 53; Rijckholt (187) 3 (12) | 21; 
Rimbourg (270) 30 (14) | 14; Roermond (5899) 898 (23) | 38; Roggel 
(1413) 271 (225) | -72; Roosteren (899) 170 (41) | 48; Scheid (1133) 
192 (60) | 80; Schimmert (1362) 257 (79) | 117; Schin op Geul (353) 
68 (38) | 45; Schinnen (2000) 399 (87) |168; Schinveld (2828) 174 (2) 
| 48; Sevenum (1722) 284 (150) |105; Simpelveld (1116) 224 (56) | 80; 
Sittard (3895) 652 (115) | 87; Slenaken (597) 122 (20) | 35; Spaubeek 
(690) 141 (15) | 27; St. Geertrui (940) 168 (46) | 60; St. Pieter (714) 113 
(2) | 15; Stevensweert (1018) 186 (49) | 32; Strucht (304) 50 (17) | 27; 
Susteren (1787) 346 (119) | 114; Stein (1472) 324 (157) | 30; Swalmen 
(1534) 277 | 50; Tegelen (1290) 1042 (8) | 20; Thorn (1251) 235 (40) | 
19; Ubach o. W. (1532) 174 (48) | 63; Ulenstraten (781) 161 (67) | 122; 
Urmond (1057) 225 (123) | 37; Vaals (2888) 488 (62) | 78; Valkenburg 
(716) 120 (12) | 64; Venloo (6531) 1020 (40) | 65; Vierlingsbeek (1412) 
194 (88) | 84; Vlodrop (845) 155 (62) | 76; Voerendael (1688) 327 (105) | 
130; Wessem (840) 134 (25) | 4; Wijlre (1631) 333 (190) | 154; Wijnands-
rade (470) 81 (27) | 20; Wittem (5251) 662 (225) | 265; Wolre (Wolder) 
(1300) 254 (70) | 130.

17 Volges de sjtaoker van ’t bakkes van Winthagen, gesprek 29-4-2017.
18 D’n traog, mol, mooj of moolt is ’ne houte bak van 1 maeter, bie 40 cm 

breid en 30 cm hoag um deig in te knae. Meistal sjteit ’r op ’ne sjtool of op 
’n stellage van hout. D’n dèksel weurt traogplaat geneump.
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8519 ’n Häörke of häördje (horretje) is ’ne gevlochte rete onderzètter veur gebak 
oet te laote dampe.

20 Els Diederen, I g’ne leem, streektaal in de vakwerkhoezer in Limburg, Veldeke 
Jaarboek 2012: ’nen Aafhank is ’n oetbreiing van ’n geboew door ’t daak te 
laote doorsjleipe. Dit gebeurde väöl bie vakwerkhoezer. ’nen Aanhank is ’n 
oetbreiing taege ’ne topgevel.

21 Klutendrek = sintels.
22 Volges de sjtaoker van ’t bakhoes van Winthagen, gesjprek 29-4-2017
23 Hamers 1973; en Erens F., 1958, Vervlogen jaren, blz. 49
24 De klapperman, 100 jaar bakkerij Beszelsen/Schimmel, 1995, Bijdragen uit de 

geschiedenis van Woudenberg: De afname van de temperatuur tijdens het bakken, 
‘afnemende hitte’, is zeer gunstig voor het bakken van roggebrood. 

25 Mèt ‘de bak’ weurt ’t gans bakproces bedoeld, van deig umzètte tot ’t laote 
oetdampe van de baksels.

26 Zoerendeisem (zoeren deig; wille gis) is ’n tas vol zoeren deig wat achter-
gehouwe is van de veurige bak, mèt ’t doel dat te laote giste. De laevende 
giscelle zörge veur ’ne zoere sjmaak. Luuj höbbe dat ummer in veurraod, ’t 
reske weurt ummer wir vermengk mèt nujen deig.

27 van ’t Duutsj hefe, zich verheffen, rijzen
28 http://www.brood.net, geraodpleeg 11-09-17. Bloom weurt gemaak van de 

maelkern, dao zitte gein kiem en zemele miè in (wèk). Mael is ’n combinatie 
van bloom en volkaoremael, hauf um hauf (broenbroad). Volkaoremael bevat 
de maelkern, de kiem en de klieje (volkaorebroad).

29 Koppen H. 2009-2, Buurtblaedje in Weert.
30 Dorren Th., Plat: krollemol = appelgebekske; dik mollig kind.; Hamers H. 

1973: knollemol = appelflap; Woordenlijst Ubach over Worms, z.j. kallemol = 
appelbol

31 Volges Lemmerling en Hamers zint äöfte van gedruègde paere gemaak. AGL 
(Prikken, P. 2000) zegt: Äöf(te) (ooft) is gedroogd fruit meestal appels en 
peren. WLD (2016) geeft vele varianten van appel en / of peren die gebakken 
(gedroogd) worden: van appelsjiefkes, sjnietsele, appelekietsj, eppelring, 
appelketse, appelsjieëve, eppelkes, bakkemieëze en muus (van peer) vanwege 
de gelijkenis met muizen; boumsjpies, futte, gedruèg fruit, aoft,ooft, äöft, euft, 
oft, eeft, katsjele, kaetjes, ketsje, kitsj enz. tot tutti frutti.

32 Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
33 https://li.wikipedia.org/wiki/vla, geraodpleeg 25-04-2017.
34 De woorden vla, vlaai en vlaam stammen van vlade. Oude benamingen 

zijn: flado en vlade (Oud-Duutsj); vlãde, vlaye, vlade, toerte, vlaedpanne, 
toertpanne (Oud-Nederlands). Het woord (koo)flat heeft dezelfde herkomst.

35 Hamers H., 1973.
36 Lemmerling, H.W.A., 1978, Oet vreuger jaore, deil 2, In en um het bakkes, 

blz. 16. Thewissen, Henk, 2004, blz. 23 - 27. Franssen, H. et al., 2013, Sibbe-
IJzeren, woorden, mensen beelden, Dialectwoorden, hoofdstuk 3. Prikken P., 2000, 



AGL. Vromen, W.J., 1977.  Kruyskamp C., Van Dale, 1961, Groot woordenboek 
der Nederlandse taal. Schreuders-Derks A. (Nostalnu), 2017.

37 Purnot, Jo, Dun va laer; diek va sjmaer, http://historischekringcadierenkeer.nl/
nieuws/52-publicaties-keerder-kroniek/historie-links/1151-vlaje-bakke.html, 
geraadpleeg 25-04-2017

38  Thewissen H., 2004, Wat de boer neet kint, pag. 46 en noot 64.
39 Op de Facebookpagina, in de groep Limburgse oetsjpraoke en gezèkdes, 

stèlde de auteur op 2-10-2017 de vraog bie wae in ’t dörp dit sjpreekwoord 
woort en weurt gebruuk. Es antwoord kaome de volgende plaatse: ‘Zitterd, 
Gelaen, Sjènne, Sjpawbik, Grevenbich, Kirchroa, Berg en Valkeberg’. 

40 http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de/detailansicht.php?Artikel=Schmitz% 
20Backes&Eintrag1=989: geraadpleegd 2017

41 http://www.express.de/sprichwort-soko-klaert-das-raetsel-um-schmitz-backes 
geraadpleegd 2017 
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87SJENGE
Lou Spronck

De voornaam Sjeng komt van Johannes. Uitspraakvarianten 
zijn Sjang, Zjeng en Zjang; het verkleinwoord is Sjengske 
of Zjengske. Deze roepnamen worden gebruikt in Zuid- 
en Midden-Limburg (ook in het Belgische deel) en in 
het aangrenzende Rijnland, tot Keulen toe. Sommige 
plaatsen of gemeenschappen geven de voorkeur aan 
een van de varianten; een bepaald systeem is daaruit 
niet te destilleren.1 In Noord-Limburg staan Sjeng en 
Sjang onder druk; de naam komt er alleen nog voor bij 
personen van 55 jaar en ouder.2

Sjeng en Sjang zijn de Maas-Rijnlandse vormen van het Franse Jean, maar dan 
met gevelariseerde ng-uitgang. Die is heel gewoon in Zuid-Frankrijk (‘c’est le 
veng [vent] qui preng [prend] le ballong [ballon]’), maar is of was ook bij ons 
bekend: in Maastricht heet Laurent Lerang en in Montfort zeiden ze vroeger 
naast ‘toch’ ook pertang (fr. pourtant).

De roepnaam Sjeng (en zijn varianten, – ik zal die niet steeds herhalen) is in 
Limburg populair, in alle lagen van de bevolking, op het platteland en in de stad.3 
In het nabije verleden waren enkele bekende Limburgers ambassadeurs van de 
naam: de politicus en bestuurder Sjeng Tans (Maastricht), de accordeonist Sjeng Kraft 
(Maastricht), gouverneur Sjeng Kremers (Nieuwenhagen) en tennisser Sjeng 
Schalken (Weert). Hoeveel ‘Sjengen’ er in Limburg leven, weten we jammer 
genoeg niet. Bij de inschrijving van borelingen in de Burgerlijke Stand werden 
roepnamen vaak niet vermeld, zodat er geen exacte gegevens beschikbaar zijn. Ter 
illustratie: in 1950 kregen liefst 130 Maastrichtse borelingen de naam Johannes 
(met niet-genoteerde roepnamen als Jo, Jan, Jean, Sjang, Sjeng) tegenover 61 die 
als Hubertus (de tweede voornaam in populariteit) werden ingeschreven (met 
roepnamen als Hubert, Huub, Bèr, Bert) en 53 met de naam Petrus (roepnamen 
als Pierre, Pie, Piet).
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88 Ook in de Limburgse letteren is Sjeng doorgedrongen. De dichter Laurent Polis 
(1845-1915) gebruikte de voornaam in 1888 in een bewerking van Van Alphens 
wat stijve ‘Cornelis had een glas gebroken’:

Klei Zjengske had ’n roet gebroke, väör aon de straot.
Had heer ’t sjerref ouch verstoke, ’r wis geine raod! ...4

En Bèr Hollewijn (1907-1978) beschreef in zijn trilogie Sjengske, Sjeng en Peer 
(1945-1947) de jeugd en de groei naar volwassenheid van een Maastrichtse 
volksjongen, die symbool staat voor de toen nog aanzienlijke groep arbeiders in 
de aardewerkindustrie.

De gevoelswaarde van ‘Klei Zjengske’ contrasteert met de associaties die 
worden opgeroepen door de aanduiding Sjenge (het meervoud van Sjeng). Voor 
niet-Maastrichtenaren heeft Sjenge vaak een negatieve lading. Met de woorden ‘Dat 
is ’nen echte Sjeng’ wordt enigszins spottend het type ‘arrogante, chauvinistische  
Maastrichtenaar’ aangeduid. Roda-supporters gingen Sjenge gebruiken als 
scheldnaam voor de MVV-aanhang. Maar die eigende zich de scheldnaam toe 
door hem als geuzennaam te gebruiken, met het gevolg dat er na verloop van 
tijd Maastrichtenaren waren die trots zouden zeggen: ‘Iech bin ’nen echte Sjeng’. 
De Roda-fans op hun beurt vonden een alternatief voor de scheldnaam die hun 
ontnomen was: MVV-ers, dat waren ‘Piere’ (afgeleid van de voornaam Pierre?). 
Het is een benaming voor Maastrichtenaren die al langer bestond maar niet 
algemeen bekend was.

Niet iedere Limburger beleeft de namen Sjeng en Sjenge op de hierboven 
beschreven wijzen. Een van mijn zegslieden ervoer in zijn Weertse jeugdjaren 
de roepnaam Sjeng als volks, terwijl Zjang ook in gegoede families accepté was. 
Een geboren en getogen Maastrichtenaar beschouwde de toevoeging ‘’nen 
echte Sjeng’ niet bepaald als een epitheton ornans. Een andere Maastrichtse 
zegsman merkte op: ‘Ik vind Sjeng ook wat boers klinken, paradoxaal genoeg.’ 
Overigens is de taalkundige Flor Aarts, dé kenner van de ‘Mestreechter taol’, 
van mening dat Maastrichtenaren de naam altijd uitspreken met stemhebbende 
medeklinker aan het begin, dus Zjeng, hoewel het woord vaak gespeld wordt 
met stemloze medeklinker: Sjeng. Wat mijzelf betreft het volgende: Ik werd 
geboren in Maastricht en heb er leren praten (1936-1940), ik groeide op in 
oostelijk Zuid-Limburg (1940-1954) en na mijn Nijmeegse studiejaren ben 
ik in Maastricht teruggekeerd (1962-heden). In de (Maastrichtse) familie van 
moederskant kwam de naam niet voor, wel in de niet-Maastrichtse van vaders-
kant. De roepnaam Sjeng hoorde in mijn herinnering bij agrariërs, mijnwerkers 
en fabrieksarbeiders. De aanduiding Sjenge voor de Maastrichtenaren was in mijn 
optiek dus niet juist.
Twee zaken versterken mij in mijn mening. Eerst is er het verhaal uit de jaren zestig 
over oud-rechtbankpresident Mr. Bonhomme. Deze goedmoedige magistraat  
placht moeizaam ABN sprekende Limburgse delinquenten te verhoren in hun  
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T-shirt 100% Sjeng

Limburgs dialect, waarbij hij hen soms vaderlijk-goedmoedig aansprak met ‘Sjeng’, 
als een soort groepsnaam: ‘Sjeng, wie kóste toch zoe stóm zien’.5 En dan was er in de 
jaren zeventig een maatschappijkritische cabaretgroep, voortkomend uit en actief 
in de Mijnstreek, die zich De Sjenge noemde. Maastrichts leven was ver van hun 
bed. Centrale figuur was Ger Bertholet, die door de KWJ (Katholieke Werkende 
Jongeren) voor deze en andere politiek-sociale activiteiten was vrijgesteld. Vanaf 
de jaren tachtig zou hij in de Limburgse literaire en toneelwereld furore maken.6

Wat er ook van zij, al deze percepties en inkleuringen van de namen Sjeng, Sjang 
en Sjenge zijn niet algemeen en hebben in ieder geval hun langste tijd gehad. 
Sjenge, dat zijn heden ten dage Maastrichtenaren, en Sjeng is overal in Limburg 
een normale, gerespecteerde voornaam.

Dat neemt niet weg dat de benaming Sjenge voor Maastrichtenaren van recente 
datum is. In de Diksjenaer van ’t Mestreechs van Joseph Endepols (uit 1955) 
komt het woord in die betekenis nog niet voor. Wel in het Dictionairke vaan ’t 
Mestreechs van Flor Aarts (uit 2005). Daar lezen we op pagina 73: ‘In Limbörg 
stoon Mestreechtenere bekind es chauviniste’, en op pagina 139: ‘Mestreechse 
manne stoon in Limbörg bekind es Zjenge’. Mijn schoonzoon, Fortuna-fan, die 
in de jaren 1980 studeerde aan de lerarenopleiding in Sittard, kende onder zijn 
Maastrichtse medestudenten notoire chauvinisten, maar de benaming Sjenge was hem 
toen nog onbekend. In het Limburgs Dagblad, dat tot en met 1994 gedigitaliseerd is,  
komt ‘Sjengen’ zelden voor en nooit in relatie tot Maastrichtenaren. Ik veronderstel  
daarom dat de benaming Sjenge voor Maastrichtenaren pas na 1994 opgang maakte.

1995 is het jaar waarin de carnavalskraker ‘Sjeng, aon de geng!’ van de Maastrichtse 
volkszanger Frans Theunisz bovenlokale bekendheid verwierf. Hoewel de tekst 
volgens de auteur ervan niets met Sjenge vandoen heeft, zal zijn aansporing, die 
evident tot een Maastrichtse Sjeng gericht is, de opvatting verbreid en versterkt 
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90 hebben dat Sjenge Maastrichtenaren zijn. In 2005 bestond daar al geen twijfel 
meer over. In dat jaar redigeerde Alf Poell een programma voor TV Maastricht 
met de titel ‘100% Sjeng’. Hierin interviewde hij in Maastricht woonachtige 
personen die zich thuis voelden in de Maastrichtse samenleving, waarna een uit 
Maastrichtenaren bestaande jury hun Sjeng-gehalte bepaalde. Het programma 
haalde hoge kijkcijfers. T-shirts met opdruk 100% Sjeng kwamen op de markt en 
zijn nog steeds te koop. Toen het bekende stadscafé Tribunal in 2012 zijn gouden 
jubileum vierde, was de slogan: ‘Veur joonk en aajd al 50 jaor aon de geng, ouch 
al biste ... u raadt het ... geine Zjeng’. En toen aan een echtpaar gevraagd werd: 
‘Zeet geer vaan Mestreech?’ antwoordde mevrouw: ‘Miene maan neet, meh iech, 
iech bin ’nen echte Zjeng’.

Er is geen twijfel meer: Sjenge of Zjenge, dat zijn Maastrichtenaren, vrouwen 
daaronder begrepen. Of die benaming er was voordat of nadat Frans Theunisz 
met ‘Sjeng, aon de geng!’ triomfen vierde, weet ik niet. Houden we het maar op 
‘circa 1995’.

Lou Spronck,
zoon van Hubert, schoonzoon van Sjeng

Noten

1  Voor deze bijdrage raadpleegde ik, behalve de dialectwoordenboeken van 
Flor Aarts, Joseph Endepols, Will Hermanns en Adam Wrede, enkele in het 
onderwerp geïnteresseerde kennissen: Pierre Bakkes, Gerrit Bloothooft, 
Josée Franssen, Ad van Iterson, Alf Poell, Ben Salemans en Willie Sarneel.

2  Frens Bakker, Herman Giesbers en Wiel van Dinter verstrekten mij 
informatie over het voorkomen van de naam in de regio Venlo en in Gennep 
en omgeving. Georg Cornelissen berichtte mij: ‘In het Kleverlands aan de 
Duitse kant waren/zijn Sjeng en Sjang wel gebruikelijk’.

3  In het vervolg van dit artikel mag u naar believen voor Sjeng en Sjang, met 
stemloze beginklank, ook lezen Zjeng en Zjang, met stemhebbende beginklank.

4  Spronck, Lou, Ben van Melick & Wiel Custers (red.) (2016), Geschiedenis van 
de literatuur in Limburg. Nijmegen-Maastricht, Van Tilt, blz. 242.

5  Frans van Oldenburg Ermke (1966), Laat mij ze kennen ... de Limburgers. Leiden, 
blz. 61 (in het hoofdstuk: ‘Sjèng staat weer terecht. Rechtbankervaringen’).

6  Ben van Melick (2012), Ger Bertholet. Hang een etiketje aan me en ik trek 
’t er vanaf. In: Jaarboek Veldeke Limburg 2012, blz. 9-10 (bijgewerkte herdruk, 
blz. 1-3).
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9150 JOAR LOS CATASTROFOS
Peter Klein, Völzer plat

Los Catastrofos junt ós noa 50 joar verlosse. Tswei 
bandlede van de ieësjte sjtond, d’r tèkstsjriever en zènger 
d’r Jo Kern en d’r jitarist en zènger d’r Joop Lennartz, 
vertselle övver de thema’s, de ambitioeëne en de 
‘succesformule’ van Los Catastrofos. 

Wat is ’t bezongieje van de tèkste va Los Catastrofos?

Jo Kern: “Óp de ieësjte plaatsj dènk iesj dat-s te ongersjeed mós maache tusje die 
tèkste die e serieus thema haant, wie Beëne i mieng moddersjproach en Engele, dat is 
zuver Völzer plat, dao weëdt jèng èng concessioeën jedoa: wèn ’t nit paast, paast 
’t nit, da mót ’t mè angesj, ’t mót waal Völzer plat zieë, werend die anger tekste, 
die övver aktoealitaet jeunt, doa haant v’r natuurliesj jebroech jemaad va alles wat  
v’r broeche koeënte: dat koeënt Duutsj zieë, dat koeënt Engelsj zieë, Frantsueziesj”. 
 “Zoejaar Chinesiesj”, völt d’r Joop Lennartz aa. “Dat is nit ömmer zuver Völzer 
plat, mè wat a Völzer plat dri sjteet is waal Völzer plat”, zèt d’r Jo Kern. “D’r 
Jo is waal ’ne taalpurist”, zèt d’r Joop Lennartz. Dat kènt heë zelf óch beame: 
“Obwool iesj waal aofe sjteun veur verenderoenge. Wèn iesj veur ’ne zaal jèt zare 
mós, da deun iesj miesj alle muite öm óch jee vremd woad tse broeche, wèn iesj 
Völzer plat moel. En zoe is ’t mit tèkste óch”.

Ze vertselle da wier övver wat zeej als charakteristiesj zieënt veur häon lidsjere 
die övver aktoeëlle zaache jeunt, naemliesj de kombinatioeën van ’t originelle 
lidjse mit hönne eije tèkst. Kern: “Wèn v’r ’t haant övver Thatcher, die d’r laan 
eroesjesjikt woat, doe haant v’r ’t lidsje van Clouzeau Daar Gaat Ze… jebroed, en 
doanoa keunt Völzer plat. De ieësjte zin weëdt orijinaal övverjenomme, de luuj 
kènne dat lidsje, kènne die ieësjte zin en dat paast da jenau in datjènnije wat v’r 
wèlle bezènge”. 
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92 Daar gaat ze
Noen is Europa doch ’t Maggie kwiet
Daar staat ze
D’r meubelwarel sjteet i Downing Street
Waar gaat ze?
E flatje mit d’r maan óp zövve hoeëch
Daar praat ze
Mè noch allèng mè jeije de kusjemoer
Zoejaar d’r Kohl, d’r Mitterand
Wunsje bon voyage, es geht dir gut
Die vènge ’t so schön en bon
Wèn ’t Maggie jeet mè daan voorgoed
Hieël wied voet
Daar gaat ze
Daar gaat ze …

Joop Lennarzt jift noch e sjön veurbeeld oes ’t thema reklaam: Van Horck, Van Horck, 
wèn ze óp ’n hoemoriestiesje manier reklaam maache veur de jesjèftsluuj va 
Vols, i dis jevaal ’t aasjtriesjerbedrief Van Horck, óp New York, New York va Frank 
Sinatra. “De luuj reajiere doa dirèk dróp.” Die relatsioeën tussje oriejinaal en d’r 
dialecttèkst, d’r doebele boam, ’t cabaretteske, woar eijentliesj d’r hoemoor van 
Los Catastrofos.

waptoowadoowadoo waptowadoowadoowap
Van Horck, Van Horck,
waptoowadoowadoo waptowadoowadoowap
come on to Van Horck,
he’s gonna kleister you de boed,
Van Horck, Van Horck.
Rauhfaser en cork,
allèng van Van Horck,
doe ’t nit yourself, jemorks, jemorks,
jaank noa d’r Van Horck!
weëdt diesj d’r pienzel dry,
hoal d’r Van Horck d’rby
dat kèn allèng Van Horck, Van Hoooooorck!
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Aafbeelding 1: Los Catastrofos. (Foto: Foto Kaldenbach Vaals)

D’r Joop vertselt övver de sjritte die ze jeunt beej ’t entwikkele van e lidsje en 
d’r weisj deë ze jeunt öm tse entdekke woa-övver ze allemoal jèt kenne maache. 
Dat ze mansjmoal van die ‘breakthroughs’ (in ’t plat dursjbrusj!) hauwe woa ze i 
eemoal e nui jebied betroane, wie de reklaam beej veurbeeld, woa ’t lidsje Van 
Horck, van Horck dursj ’n janse rij lidsjere övver Völzer jesjefter jevolsjd woad. 
Zoe entstoong e reklameblöks-je. En joare sjpieëder woad dat wier ópjejriffe, 
wèn nui jesjefter d’r beej koame i Vols, zoedat dat e tsoat dauerbrenner woad.

Jo Kern: “Mè dat betsesjenet alzo waal, dat ’t van de anger ziej òch ömmer 
sjwoader woat, deuresj ’t verenderende publiek in de wèlt. Wèn-s te óp carnevalsbune 
sjtoongs en doe woars nit tse sjpieë óp d’r ovvend en de luuj wose weë-s te woars, 
da joong dat …” 
In de aavangstsiet woare de vastelovvendszietsoenge noch angesj: de luuj in d’r 
zaal hauwe noch mieë interesse i wat ziesj óp de buun aafsjpeëlet. Mer óch 
vruijer woare ze jènge sjloesnoemer, dat joong allèng i plaatsje wie Vols en i 
Lemieësj, “doa koeënt d’r zaal óp d’r kop sjtoa, da vool deë zaal sjtèl en wèn 
da ènge de moel ópdoong da woar ’t ‘sjjjjj’. Ze wósse wat v’r maachete en ze 
koeënte ziesj al onjeveer oesresjene woa v’r ’t övver joonge ha, obwool v’r da 
óch al ’ns uberrasjoenge hauwe en risico’s durvete tse numme”. Zoe woar ’ne 
bekaande Völzer frizeur ’ns ’t vriedesaovvends inee jehouwe woade deuresj e 
paar halbsjtarke en Los Catastrofos hauw doa d’r daach d’rnoa derek e lidsje dróp! 
Wie woar zoejet möjeliesj? 
Lennartz: “’t idee i kombinatsioeën mit èng pasende melodie is ’t wiesjtiesjte en 
d’r rès, dat keunt da mieëtstens waal. In dizze vaal hauwts te ’t lidsje van d’r Paul 
Kuhn Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier en dat woad beej ós Geben Sie 
dem lieben Barbier doch von mir e paar veur de bier.” Woabeej bier in ’t plat i dis jevaal 
‘jezisj’ betsesjent.
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94 Kuhn:
Geb’n se dem Mann am Klavier
Noch en Bier, noch en Bier,
Sagen sie ihm, s’wär von mir
S’wär von mir, s’wär von mir.

Los Catastrofos:
Geben Sie dem lieben Barbier
Doch von mir, e paar veur de bier,
Sagen Sie dem lieben Barbier
Èng nui kier, da kriet heë ze wier.

Kern: “D’r rès keunt da waal, da bis te zoe jereitst da mót dat en da koame v’r 
noch eemoal bejenee veur tse prove en da woad jezaat: ‘Vuur deunt dat’, mit 
risico…” “’t Passieret jèt en da woad doaróp e lidsje jemaad”, herinnert d’r Joop 
Lennartz ziesj, “’t joof ’n periode in ’t joar, wèn ’t wier moeët, da koame ideeë óp 
plaatsje woa me ’ns èffe nuus angesj an der kop hauw, tsoem beisjpiel in d’r auto 
of ónger de doesj. Die besjprooche vuur daan en wèn vuur date, dat ’t thema 
ooch beej ós poeblikoem jód aakoam, da sjrievet d’r Jo Kern mieëtstens ’ne tèkst 
doadróp.” Beej de noemere övver aktoealitaete en joeks woad ömmer oesjejange 
van ’n besjtoande melodie, bei lidsjer wie Mieng moddersjproach en De lètste Kleinbahn 
componieret heë óch de moeziek. Óch dat passieret mansjmoal in d’r auto: “iesj 
han miesj zoe apparaetsje aajesjaft, dat han iesj ömmer doa lieje en da zèng iesj 
de melodie die miesj i-vèlt dri.”

Lós v’r ’t noch ’ns ha övver d’r aavaank: Wat woolt duur angesj doeë?

Lennartz: “Èng van de ieësjte nommere die v’r jemaad haant is övver d’r damals 
bekaante showmaster Lou van Burg Onkel Lou, en da bejèns te eijeliesj al övver 
’n aktoealitaet en da zies te dat de luuj doa óp reajiere”. Zoeë haant ze óch jaans 
in der avaank ’ns e lidsje jemaad övver Völzer beejname. Die hauwe ’ns in ’t 
‘Vaalser Weekblad’ (“der Kwispel”) jesjtange. Kern: “Die haant v’r doe óp rijm 
jezatse, e refrijntje d’rbeej jesjreëve en dat sjlooch i wie ’n bom, dat hauw ’t noch 
noeëts jejovve.” Doamit zoeëte ze al dirèk ’n jrens óp. Thema’s wie ’t bouwe va 
flats i Vols, d’r prins Claus, deë de 4daagse lofet, óp ’t sinterkloaslidsje ‘Zachtjes 
gaan de paardevoetjes, trippeltrappeltrippeltrap….’ óp herkenbare melodieë die 
óp e muzikaal hoeëch niveau braat woate, mieësjtèmmiesj jezonge en jenau 
artikoelierd zoedat ze jód versjtange woate, ejaal woa ze óptroane. En mit ’ne 
jowwe balans tussje d’r jezaank en de moeziek. Jo Kern: “Die nostaljiesje tèkste, 
wa, doa woare tswei dènger die v’r nit doonge en die koeënte v’r óch eijeliesj nit: 
Bier en plezier en paaf en alaaf, dat kante v’r nit. Wèn v’r al ezoejèt doonge, wie 
tsoem beisjpiel mit e lidsje dat d’r René Thoma noch gesjrëeve hat, ‘Vuur maache 
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95’n wieëtsjaf óp’, da woar dat tswaar ’ne carnevalssjlajer, mè da joong ’t trotsdeem 
övver èng aktoealitaet, dat i Vols vitsiesj wieëtsjafte woare en dat wèn ènge daat: 
‘Wat zouw iesj noe ’ns bejènne, mie jesjèf is kapot’, da voong deë ’n wieëtsjaf aa.”

Vuur maache ’n wieëtsjaf óp,
vuur maache ’n wieëtsjaf óp,
dat is ós lètste ideaal.
Óp d’r normale pries kunt
’ne ópsjlaach dróp,
da nènt me dat e bèsser lokaal.
…

E anger beisjpiel is ‘Kom, jef ós noch ee’. Deë sjlajer is qua tèkst jans angesj wie alles 
wat jesjreëve is. Doe wits nit noa tswei moase al wie ’t wierjeet; van de anger ziej, 
wèns te ’m eemoal jehoeëd has, kèns te ’m waal direk noazènge. Dat is waarsjeinliesj 
de reë dat e óch huuj noch ömmer jezonge weëdt.

Kom jef ós noch ee of noch tswei
of noch dreej,
’t is atwier zoe jemuutlisj heej.
’t Weëdt waal wier sjpieë
mè dat is doch ejaal,
de tsiet veur tse sjloffe die
vèng vuur noch waal.

Aafbeelding 2: Los Catastrofos in 1966.
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96 Lennartz: “In de avaangsjoare probierets te van alles, mer doe meerkets al jauw 
womit-s te diesj waal of nit óngersjeije koeëns. Dat woar jaans in ’t bejèn noch 
nit ezoeë duutliesj. Wat waal vanaaf der avaank duutlisj woar, woar dat der klank 
angesj woar wie va anger jroepe in die tsiet.” Kern: “’t Zelfde jelt veur nostaljie. 
Vuur haant ’t tsoem beisjpiel övver de auw sjoeël en de kleinbahn: Nostaljie mót 
waal duutliesj urjens drövver joa en nit allèng mè dat ’t verjangenheed is. Wèn-s 
doe de jesjiechte övver dieng sjoeëltsiet besjriefs, da mót dat nit dröm joa dat ’t al 
zoelang jeleë is, mer ömdat dat jèt is wat-s te hieël duudliesj erfare has en wèn-s 
te dat jòd dees, da mèrk-s te, en dat woar óch zoeë, dat hieël vöal luuj ziesj doa 
dri vènge. ’t Keunt hieël kótbej. Dat woar beej èng van de ieësjte lidsjere Nostaljie 
óch. Dat woar nit: ‘Doa haant ze ’t atwier övver vruijer’. De Kleinbahn is ubrijens 
jesjreëve, weil de tram va Vols noa Oche óp e jejevve momènt ópjehovve woad. 
Dat is dan óch veur de luuj die de kleinbahn mitjemaad haant, hieël herkenbaar. 
En óch in e lidsje wie Vols is ’t nit allèng e idealisiere van de verjangenheet. Kern: 
“Kiek, wèn-s te ’t övver Vols has, d’r refreng jeet eijeliesj drövver va: ‘noe probier 
nit jroeser tse zieë als wie-s te bis, blief mit de vus a jen eëd, dèn zoewie-s te bis, 
is ’t jód’ en de couplette die doabej jesjreëve woate, die hauwe ömmer mit aktoealitaet 
tse maache. ’t Woad óch jèddes joar ’n sjtroof d’rbeej jemaad.”

Versjteet me övveraal Völzer plat?

“Dat nömt aaf en nömt wier tsouw wèn-s te va zuud noa noord jees i Limburg”, 
mèngt d’r Jo Kern, “ze haant ós versjtange va Eijsde bis Venlo en doatusje zeunt 
besjtèmd plaatsje jeweë, woa ze ’t sjwoar jehad haant, mer jee kótter dat-s te beej 
Venlo keuns, versjteunt ze diesj wier besser. ’t Jeet eijeliesj dröm dat de luuj wèlle 
loestere.” 
Zoeë vènge ze ’t nit ideaal öm óp ’t eng van ’n carnevalszietsoeng óp tse treëne, 
wèn de sjtiemoeng óp der huuegste poenkt is. Dat hat wènniesj tse doeë mit de 
plaatsj woa ze óptreëne. Dèn óch i Roggel of Beesel, woa de luuj aandèsjtiesj 
loesterete, koame ze jód övver deuresj häön bekaande melodieë en thema’s en d’r 
jouwe jezaank, óch al versjtoong ’t poeblikoem doa nit jèddes woad. “Zoejaar luuj 
oes de randsjtad, die jajee plat versjtunt amuzierete ziesj mansjmoal köstliesj, weil 
ze ’t thema herkennete en deuresj de wietsieje kombinatsioeën mit de risjtieje 
melodie versjtoonge wat v’r wole övverbrènge”, völt d’r Joop Lennartz aa.
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97Dat de aktoealitaet zoeng jroeëse rol in uur lidsjere sjpeëlt, 
hèlt dat nit óch e jevoar i?

Kern: “De luuj wisse noa joare nit mieë woa ’t vandan keunt en vroare ziesj aaf 
‘woa joong dat eijeliesj övver?” Ze bejriefe dat de jeneratioeën die noe noch 
aajejraefe weëdt dursj e lidsje wie ’t Durp övver jèt joare nit mieë in d’r zaal zitst 
en dat zoe ènge tèkst de jong luuj die noe mit d’r carnevalsóptsóch ’ne hoof 
ramènt maache, övver vitsiesj joar, of vielleisjt noch ieëder, nuus mieë zèt. 
Kern: “Doe probiers nit hieël jevronge en jetswonge jèt tse sjrieve wat eeuwig-
heidswaarde hat. Doe sjriefs jèt en dat is noe aktoeël, doanoa is ’t nètte erinneroeng 
en doanoa is ’t voet.” Mè d’r Joop Lennartz weest ’t zisjer: “Mansje van die 
mieë bezienlieje lidsjere wie tsoem beisjpiel de Moddersjproach en de Engele, zunt 
óngertusje evergreens. Die blieve besjtoa zoelang wie ’t Völzer plat jift.”

Wat veur poeblikoem hat duur huujtsedaachs?

Lennartz: “Vuur haant fans va ózze auwerdoom en jèt jongere.” Woadróp d’r Jo 
Kern konsjtatiert: “Ónger de 30-er haant vuur vöal fans. Die komme tswar nit 
noa zietsoenge of veursjtellinge, mer ze loestere bejeisterd noa de moeziek va 
Los Catastrofos óp media wie YouTube enz.” Ze zeunt alletswei waal realistiesj 
en verwade dat óp e jejevve moment allèng de evergreens övverblieve en óch ‘de 
mis’ (Beëne i mieng moddersjproach). 
Kern: “Wat sjaad is an de mis is dat ze bis jets exkloesief is oesjevuurd woade 
deuresj ószelf en dat ’t mer de vroar is of ’ne angere dat kènt, wilt, ’n manier 
vèngt veur ’t angesj tse doeë.”

Ze sjpreisje bejeisterd övver de einfachheed van hun lidsjere, d’r sjönne jezaank, 
’n jow artikoelatioeën en de ongersjtuutsende rol van de moeziekalisje bejleitoeng. 
Huutsedaachs weëdt die verzörsjd dursj d’r Jeroen van den Berg óp piano en d’r 
Joop Lennartz en d’r Dieter Winzen óp jitaar, mè èng lang tsiet zunt ze zoejaar 
opjetroane oane klavier en mit mè èng jitaar. 

De nostaljie övver Vols of wiets en hoemoor hat veur e deel ooch plaatsj jemaad 
veur de tragiek van alles wat ziesj in de wèlt aafsjpeëlt. 
Jo Kern: “Wèn v’r de aktoealitaet an ’t zammele woare, in de mèdde van ’t joar 
koame v’r bejenee en da woad van alles ópjesjreëve wat jeweë is, da koams te 
hieël vöal dènger taeje, ‘ja en dat is passierd en dat, mer doa kèns te jèng wietse 
drövver maache’, dat vool dus voet, noaderhangs zaat v’r, ‘doe kèns waal jèng 
wietse drövver maache, mer doe kèns waal drövver zènge, óp ’n serieus manier’. 
MH17 …dat is ’ne ivaal deë-s te has, doa kèns te jèng melodie bej zukke, die mós 
te da mer zelf maache, die mós te óch simpel hauwe en doabeej weëdt ’t refrein 
zoejaar jesjprouche.”



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
7

98 …

40 limousine in ’n sjwatse karavaan
40 hooltse kiste övver de autobaan
mènsje langs de baan, mènsje óp de bruk
applaus en blomme zare: vuur hant ze wier tseruk

’ne vlujel aafjebrouche, motore sjwats verbrand
tusje 1000 zonneblomme en korevèld jeland
e kluurbóch en e knuffeldier, ’n barie oane bee
wat èns deë sjtooltse vowwel woar, liet i sjtukker oezeree

40 limousine ….

D’r Jo Kern jift e anger beisjpiel woa ’n hiemelsjreiende aktoealitaet in e lidsje is 
wierjejovve woade: Leive Herrjot, leive Allah. “Dat woar e idee wat al langer leëvet 
allèng, iesj zaat ömmer ‘iesj muet ’n melodie ha’. En noe is doa ’n melodie beej 
voonge, die qua oersjpróng jaarnuuks mit dat lidsje tse maache hat mè die woa-ts 
te d’r tèks jód dri kwiet weëds.”
Joop Lennartz: “Doe mèrks of die moeziek paast beej deë tekst, wèn doe die hats 
consoeltiers, dat is e jeveul.” De moeziek kèn noch zoejód qua moas en ritme 
beej d’r tekst pase, ónger ’t zènge mèrke ze of ’t jeveulsmaesiesj sjtèmt of nit”. 
Zoeë zeunt ze sjliesliesj beej Leive Herrjot, leive Allah óp de melodie va Seasons in 
the Sun komme.

Leive Herrjot, leive Allah

Le magasin Charly Hebdo,
mit cartoons nit jans zoe comme il faut.
Profeet Mohammed woat sjokkierd,
E mensjeleëve nit respektierd,
I naam va Allah liekwiedierd.

Heavy metall Bataclan,
’ne janse zaal allèng mè loeter fan.
Mit kalasjnikov jans oonzjenierd,
dèn weë ziesj jeije IS kiert,
I naam va Allah liekwiedierd.

Leive Herrjot, leive Allah,
Jot va diesj of Jot va miesj,
weëdt ’t nit ’ns langsaam tsiet
dat deë terror is jedoa?
Leive Herrjot, leive Allah,
Jot va diesj of Jot va miesj,
weëdt ’t nit ’ns langsaam tsiet
Dat uur de heng inee dut sjloa?
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99Wat brèngt de tsoekoenft: ’t sjwatse louch? Wat dut duur mit 
uur creativitaet?

Noa die vroar blieft ’t èffe sjtèl. Da jeet ’t tse-ieësj drövver dat de creativitaet van 
d’r Jo Kern óch de anger bandlede hat aajesjtouche: d’r Henk en d’r Jeroen van 
den Berg, d’r Dieter Winzen en d’r Joop Lennartz. Doadeuresj is ’t jevoar van ’t 
sjwatse louch noch jruueser wie me zou dènke! Me zou zoejaar mit mieë sjwatse 
luisjer kènne rèsjne! ’t Is jedenfals nit ezoeë dat ze beej Los Catastrofos noa 
vóftsiesj joar óp e jejevve moment nit mieë wisse woa ze drövver mósse sjrieve, 
dèn ze vroarete ziesj ömmer wier aaf: “Is werm jenóch passiert, vènge v’r waal 
de melodieë, zeunt werm jenóch nui ideeë doa?” en jèddes joar klappet ’t wier 
óp nui, óch al hauwe ze ’t ziesj zelf lèstiesj jemaad deuresj häön óptreëne van e 
vèddelsjtöndsje op vastelovvendszietsoenge oes-tse-bouwe noa ovvendvöllende 
eindejaarsconferences. Doabeej woar de joarelange carrière waal e veurdeel. 
Ze koeënte natuurliesj thema’s wie ‘reklaam’ of ‘oranje’, die beej ’t poeblikoem 
ömmer jót aakoame teilweise ópnui ópjriefe.
Wat ze besjtèmd jeunt vermisse is nevver ’t óptreëne óp de buun óch d’r drók in 
de monde veur ’t óptreëne wèn ze zoe intènsief doamit besjeftisjd zunt dat ze óp de 
jèkste momènte en plaatsje noch ’n sjtrofe mótte ópsjrieve, die ’n jraad is i-jevalle.
“Wat vielits jeet kweële”, zèt d’r Jo Kern, “dat is wèn-s te ópjehoeëd bis, ziesj 
jèt veurdeedt, wat diesj ópvèlt en woa-ts te vreej flot entdeks: ‘oh, dat woar jèt’”. 
Woabeej heë ziesj waal zou könne veurstelle dat e ’t waal ópsjrieft, mer dat e 
nuus mieë d’rmit kènt.
Ze sjrieve waal veur jong Völzer artieste; tswei haant ze óch i-jelade veur häön 
lètste óptreëne. Mer i Vols jift ’t jènge jroep die ’t louch dat Los Catastrofos 
hèngerlosse, kènt völle. Zeej jeunt ziesj mit datjènnije wat ze kènne en ‘leuk’ 
vènge óp anger dènger risjte.

Aafsjlisse óp niveau

Jo Kern: “Iesj han óch dat jeveul: ’t jeet doch noch jód en v’r zeunt noch redelijk 
jezoonk’, mit alles wat v’r trotsdeem al haant mitjemaad, meh wits te, ’t mot óp 
de ieësjte plaatsj nit zoe ziee dat-s te mòs óphure ömdat irjendwie ènge voetvèlt 
of dat de luuj zare ‘noe mótte ze doch ’ns langzaam sjtoppe’”. Ze wèlle nit dat ze 
alles woamit ze erfolsj jehad haant kapot jemaad weëdt deuresj de lètste erinne-
roeng. “Dat haant vuur nit verdèngt, dat haant òch diejennije die nit mieë zunt 
nit verdèngt: d’r Paul Bindels en d’r René Thoma. Die haant óch a 50 joar Los 
Catastrofos beejjedrare; da deunt vuur ószelf en os auw kamerade tse kót.” 
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100 D’r besjloes van Los Catastrofos verdèngt natuurliesj alle respèkt, mer ’t is óch 
zonnekloar dat ’t absjied veur de fans hèl aakeunt en wèn me e lidsje wie Engele 
leëst kèn me ziesj nit an d’r idrók onttrekke dat ’t mit die lètste erinneroeng waal 
jód keunt.

Engele

Iesj jeleuf nit mieë i engele,
dat engele besjtunt.
En at jaarnit van die vluijele
en dat ze vluje dunt.
En sjwebe óp de wólke
han iesj zelf noch nie jezieë,
doröm dat iesj an die engele
óch jeleuve deun nit mieë.
Mè kiek iesj noa die mènsje
zoe wie ze ziesj versjtunt,
och wits te wat iesj sjtiekem daan 
miesj mansjmoal noch ’ns junt?

’ne èrm zoe öm de sjouwer,
e hengsje in d’r ruk.
’n hank die pakt ’n anger hank,
’ne engel van jeluk.

Iesj jeleuf nit mieë i engele,
dat engele besjunt.
En wèn, könt uur miesj zare,
woa daan die engele zunt?
Zoelang wie ’t noch krach jift
jans oane jroond of zin,
junt wöad zoe wie verdraachzaamheet
zoe jauw beej miesj nit drin.
Dèn kiek iesj noa de mènsje
zoe wie ze ziesj versjtunt,
och wits te wat iesj sjtiekem daan 
miesj mansjmoal noch ’ns junt?

’ne èrm zoe öm de sjouwer,
…
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101E LIMBURGS ACCENT HÖBBE
Pierre Bakkes, Mofers

‘Jij hebt een Limburgs accent’ of ‘Ik hoor aan je spreken 
dat je een Limburger bent’: twieë zinne die Limburgse 
miense neet gaer huueren in gesprekken in ’t Nederlands. 
Nag vervaelendjer vinje die Limburgers ’t, es degene 
dae zoeaget zaet dao ouch nag de biegedachtes bie 
oetstraoltj: ‘Doe bös get minder besjaaf ’ of ‘Doe höbs ’n 
raar meneer van laeve mit fieësten en oetgaon’. 

Oordeilen euver accente van miense zeen euver ’t algemein pas positief es die 
accente huuere bie tale die prestige höbbe. Noe, aan ’t begin vanne 20e ieëw 
zeen det tale wie ’t Amerikaans Ingels, ’t Ingels Ingels, ’t Frans, ’t Spaans Spaans, ’t 
Zuid-Amerikaans Spaans, ’t Italiaans, ’t Zweeds, ’t Noors, ’t Deens. Gek, det det 
allemaol – zeker van hoes oet – Wes-Europese tale zeen!
Meh binne die net geneumdje taalgebieden höbbe de eige oorsprónke-
like dialekte weer väöl minder prestige. ’t Occitaans accent herkinne Fransta-
lige miense dök good: ’t haet min prestige. ’t Sjots Ingels herkinne Ingelstalige 
miensen in Ingelandj ouch dök good: ’t haet ouch min prestige.

Wo zitj det Limburgs accent in ’t Nederlands van Limburgers in?

Det ‘Limburgs accent’ van Nederlands spraekendje Limburgers vèltj op door ’n 
deil taalkundige versjiensele. De veurnaamste volge noe.

• De foute kónstatering ‘allein Limburgs haet de zaachte gee’ wuuert gedaon
In e groeat stök van ’t Nederlands taalgebied (dus ’t gebied in Nederlandj en ’t 
Belsj wo ’t Nederlands de standaardtaal is) is de g- altied ’n ch-. Me kintj dao ’t 
versjil tösse -g- en -ch- neet inne oetspraok. Waal natuurlik inne spelling: me 
lieërt dao dezelfdje spellingvorme es in ’t gebied van -g- naeve -ch-.
De -g- is ’ne klank wo-in de stumbenj mittrille. Wetensjappelik gezag: de -g- is 
’ne stumhöbbendje klank. Dae klank is te huueren in ’t gebied óngere groeate revere, 
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102 behalve Bergen op Zoom en ómgaeving, en ouch in oeas-Gelderlandj (behalve 
in Nijmege en ómgaeving, wo Moeak bie huuert). De -ch- is ’ne klank wo-in de 
stumbenj neet mittrille. Wetensjappelik gezag: de -ch- is ’ne stumloze klank. Dae 
klank -ch- kump ouch veur inne gebiede mit -g-, mer dao kump d’r dus naeve 
de stumhöbbendje -g- veur.
In ’t Nederlands taalgebied höbs se dus in mónjeling taalgebroek:

a. e gebied mit én de -ch- én de -g-;
b. e gebied mit allein de -ch.

De stumhöbbendje -g- wuuert inne normaal ómgangstaal ‘de zaachte -g-’ 
(Nederlands: ‘de zachte -g-’) geneump. 
Me zaet det Limburg ’t gebied vanne zaachte -g- is. Det is ’n verkieërdje, te klein 
begrenzing. Hiebaoven is te laeze det det -g-gebied väöl grótter is dan allein Limburg.
Waat waal waor is: ’t Limburgs haet die zaachte -g- naeve de -ch!
Veur väöl miensen oet ’t weste, midden en noorde van Nederlandj mót in 
gespraoke Nederlands gein zaachte -g- veurkómme. In Braobantj, Limburg en 
’t Vlaoms gedeilte van ’t Belsj vintj me det ’n väöl te regionalistische opvatting, 
ouch al ómdet die -g- van vreugeroet ouch in det -g-loos gebied zoot!
Waat ouch waor is: inne meneer van oetspraeke vanne wäörd ‘zaachte gee’ of 
inne imitatie van die wäörd door väöl westerlinge zitj ’n anger kinmèrk van ’t 
Limburgs accent. Kiek daoveur nao ’t deil euver de Limburgse -ee- en -oo-.

• De Limburgse sleiptoean zitj in ’t gespraoke Nederlands van Limburgers
Väöl Limburgers die Nederlands kalle, laote de sleiptoean in ’t Nederlands 
huuere oppe plaatse wo dae in ’t Limburgs ‘verplich’ mót kómme. Veural es dae 
sleiptoean kump oppe lèste lèttergreep véúr ’n spraekpauze, vèltj dae duchtig op.
Väöl neet-Limburgers karakteriseren ’t Nederlands van Limburgers es zangerig. 
Det zègke zie natuurlik ouch van ’t Limburgs zelf, es ze det huuere.
De sleiptoean in ’t Limburgs haet twieë kinmèrke, vlak veur ’n spraekpauze:
a. dae klank is langer es dae oet ’t Nederlands;
b. dae wuuert op ’nen hogeren toean oetgespraoken es in ’t Nederlands gebroekelik is. 
Det levert ’n zinsintonatie op die mit ‘zangerig’ wuuert gekarakteriseerd.
Die ‘zangerigheid’ is ouch te vinjen in nag twieë anger versjille van ’t Limburgs 
taengeneuver ’t westelik Nederlands. Die volge noe.

• De toean womit se aanguuefs des se ’n korte spraekpauze maaks, zitj drin
Es spraekers aan loesterieërs wille dudelik make det ze ’n pauze make meh 
daonao nag wille doorkalle, doon ze det in ’t Limburgs mit ’n anger intonatie es 
ze det in ’t westelik Nederlands doon.
Op ’t inj van ’n ganse beurt in e gesprek zaks se-n altied mit de spraektoean. Veure 
loesterieër is det ’n teiken dae hae of zie de beurt van spraeke kan euvernumme. 
(Bie ruziegesprekke loestere de spraekers dao neet haer: zie kalle doorein!)
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103In normaal verloupendje gesprekke in ’t westelik Nederlands is ’t toeanverloup 
óm aan te gaeve det me pauze maak meh nag wiejer wiltj kalle, anges es in ’t 
Limburgs. In ’t algemein hèltj me westelik dan de spraektoean väöl hoger es in 
’t Limburgs.

• De Limburgse toean womit me jao-nae-vraogen intoneert, zitj drin
Jao-nae-vraoge zeen vraoge wo ’t ideaal antjwaord ‘jao’ of ‘nae’ op is. In ’t Nederlands 
en ouch in ’t Limburgs beginne die jao-nae-vraogen altied mit de persoeansvorm. 
Die kan me mit ’t ontleedteiken (…) aangaeve. Hie volgen e paar veurbeeldjen in 
’t Limburgs mit de parallel zinnen in ’t Nederlands. De persoeansvormen höbben 
häör óntleedteike.

L.: (Geis) se mit dao kieke?
N.: (Ga) je mee daar kijken?
L.: (Mótj) geer nag lang doorgaon mit det werk?
N.: (Moeten) jullie nog lang doorgaan met dat werk?
L.: (Begriepe) veer die lestige somme waal tegooj?
N.: (Begrijpen) wij die lastige sommen wel goed?
L.: (Veultj) dae Pieter zich krank vandaag?
N.: (Voelt) Pieter zich ziek vandaag?

’t Limburgs en ’t westelik Nederlands höbbe neet ’tzelfdje intonatiepetroean veur 
jao-nae-vraoge. In ’t Nederlands zeen die vraoge aan ’t inj väöl hoger van intonatie 
dan in ’t Limburgs. Hie e paar veurbeeldje wo-in ’t toeanverloup handjmaotig 
is aangegaeve. Ieës twieë veurbeeldje van intonatie van jao-nae-vraoge, daonao 
van twieë neet-jao-nae-vraoge. ’t Toeanverloup is op ’t gehuuer en dus neet mit 
technische apparate gedaon; det zów waal mótte gebeure…
Horizontaal guuef aan: ’t tiedsverloup; verticaal: de toeanhuuegdje.
Es horizontaal mer allein de kluuer in zwart steit, beteikentj det: de intonatie is dao dezelfdje.

Aafbeelding 1: A. Intonatie van jao-nae-vraoge.
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Aafbeelding 2: A. Intonatie van jao-nae-vraoge.

Aafbeelding 3: B. Intonatie van neet-jao-nae-vraoge.

Aafbeelding 4: B. Intonatie van neet-jao-nae-vraoge.



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
7

105• De Limburgse -ee- en -oo- zitte in ’t Nederlands
De -ee- en de -oo- waeren in ’t Nederlands en ’t Limburgs anges oetgespraoke. 
Det is ’t bèste te huueren es die klanke vlak veur ’n spraekpauze of gans op ’t inj 
van ’n spraekersbeurt staon.
De -ee- haet dan in ’t Nederlands e -j-echtig inj: óngevieër -eej; de -oo- haet 
dan e w-echtig inj: -oow. Dökker is dae klank bie westerlinge zelfs zoeaget ’n 
-ou: persoun, broud.
’t Limburgs haet die ‘aafslaeg’ allebei neet: de -ee- blief toet ’t inj -ee- en de -oo- 
blief -oo-.
Hiemit is ’t Limburgsechtig deil vanne ‘zaachte gee’ of ‘zachte gee’ oet deil 1 
bespraoke: ’t is de -ee- die ’t meis typisch Limburgs is.

• De korte -e- vanne Limburgers
De westelik-Nederlandse korte -e- wie in ‘bed, slecht, sigaret, leggen, zetten’ 
klinkt anders dan de Limburgse.
De -e- in westelijk Nederlands gaat in de richting van de Limburgse korte -è-. 
Westerlinge spraeke die oet mit de móndj get wiejer toe: häör -e- geit inne 
richting vanne Limburgse korte -è- (wie in ‘bèd, vèt, wèt, wèdde, mès’).
De Limburgse korte -e- (wie in ‘rech, mets, fles, pekske, zekske’) waert 
oetgespraoke mit de móndj get wiejer aope.
De korte -e- kump in ’t Nederlands väöl veur.

• De -r- vanne Limburgers
De -r- is ’ne klank dae in westelik Nederlands ’ne -j-echtige bieklank haet. In 
’t Nederlands van Limburgers zitj de -r- deper inne kael: dao is geine -j-echtige 
bieklank bie.
Veural ’n -r op ’t inj van ’n uting (’n aafgeslaote biedrage aan e gesprek) sjientj 
neet-Limburgers op te valle. Die -r waert geregeldj ‘geïmiteerd’.
Diezelfdje Limburgse -r vlak nao de Limburgse -ee- en -oo- waert ouch dök 
zat naogedaon.
Get veurbeeldje van wäörd in ’t Nederlands:
a. -oo- gevolg door -r: voor, oor, boor, koor, verloor, stoor;
b. -ee- gevolg door -r: veer, eer, beer, keer, verkeerd, scheer.

• De achterveugsels -ig en -lik (gesjreve es -lijk)
Limburgers (en ouch Braobenjers) laoten inne achterveugsels -ig en -lik ’n -i- huuere. 
Spraekers oet ’t weste laote dao in allebei die gevallen ’n -e- (wie in ‘de’) huuere. 
Hieël dök is dit ’t lèste resje zuideliks det spraekers van 2 (det dalik volg) euverhaje.
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106 • De veurveugsels in- en aan- 
De veurveugsels in- en aan- waere in väöl gevallen in westelik Nederlands geassimileerd 
aan ’t volgendj waord of waorddeil oetgespraoke.
Veur inpakken zaet me dan impakke; veur aanpakken zaet me dan aampakke;
veur inkopen zaet me dan ingkopen; veur aankopen zaet me dan aangkopen;
veur ingaan zaet me dan inggaan; veur aangaan zaet me dan aanggaan.
Veur wäörd mit ’n -v- of ’n -f- aan ’t begin van ’t twieëdje deil splitse de Limburgers 
de -n vanne volgendje -v- of -f-. Ouch euvere waordgrens haer doon ze det. In 
westelik Nederlands make ze van die -n- e saort -m- dore óngerlup taenge de 
óngerkantj vanne baove-tenj te zitte. Dan óntsteit e saort lup-tenj-m-.
Veurbeeldje van dergelik wäörd in ’t Nederlands:
a. -n gevolg door -v-: imval, imvetten, imvoeren, aamval, imvloed, imbeelden;
b. -n gevolg door -f-: imfietse, (impakken im folie), im feesttenten, aam feesten 
geen gebrek!
De aampassers(!) oet 2 (det volg noe!) vergaete dees aanpassing dökker.

• De twieëklanke -ei-, -ou-, -ui-
De twieëklanke (in vakterme in ’t Nederlands ‘de glijdiftongen’) -ei-, -ou-, -ui- 
waeren in westelik volkstaal-Nederlands anges oetgespraoken es in ’t Limburgs.
De -ei- klink dao es -ej-: veurbeeldje: ejs, bejte, smejte, re-jje;
de -ou- klink dao es -aw-: veurbeeldje: awd, kawd, hawwe;
de -ui- klink dao es -öw-; veurbeeldje: röwt, töwn, böw, röwte.
Waat de -ui-uitspraok aangeit: éíne RTL-waerman oppe tv sprik geregeldj over 
‘böw’ en ‘böwwe’, es hae ’t haet over ‘bui’ en ‘buien’.
Limburgers die zich aanpasse, doon det allein mer veure oetspraok vanne -ei- 
enne -aw-.

• De klanke v-, z-, g- aan ’t begin van e waord
Limburgers spraeke de v-, z-, g- aan ’t begin van e waord stumhöbbendj oet. 
Det beteikentj det de stumbenj mittrille es de klank gemaak wuuert. In westelik 
Nederlands waere v-, z-, g- aan ’t begin van e waord oetgespraoke es f-, s-, ch-. 
Die zeen stumloos: de stumbenj trille neet mit. Zie doon det zoea aan ’t begin 
van ’n spraekzin mer ouch midde drin.
E paar veurbeeldje:
westelik: singe foor jullie kan cherust.
Limburgs: zinge voor jullie kan gerust.
Es se dao good op lèts, mèrks se det ’t Nederlands van wes-Nederlenjers vol 
zitj mit stumloos f-, s-, ch- wo Limburgers (en ouch Braobenjers, Geldersen en 
Vlaominge!) v-, z-, g- laoten huuere.
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107Waat mótte Limburgers hiemit?

1. Zich nieks van det kómmentaar van westerlingen aantrèkke 
Det is waal de meis markante reactie. De euverheersing van ‘t westelik accent, 
en daomit ’t neet tolerere van ’n anger regionaal accent, is taalkundig neet te 
fundere. Vanoet de neet-westelike regio’s is dao kómmentaar op, veural vanne 
Vlaomse kantj. Me kan daobie ’t standjpuntj aanhaje det allein meh de verstaon-
baarheid ’t criterium is. Mer: dan wach ós nag ’ne lange waeg…
Dao zeen väöl Limburgse miense en miensen oet anger neet-westelike regio’s 
die d’r meug aan zeen det ze in ’t weste steeds opmèrkingen euver häör accent 
kriege. Zie keze dan veur puntj 2 det dalik volg.
Ouch is ’t bekindj det in toneel- en media-opleidinge e neet-westelik accent 
waert aafgelieërd. Zelfs bie steward- en stewardessopleidinge gebeurt det! Net of 
’t ein accent taalkundig baeter zów zeen es ’t anger. Me straef dan nao waat me 
neump ‘accentloos Nederlands’. Net of e westelik accent gein accent is.
2. ’t Limburgs accent aaflieëre en westelik gaon kalle
Hieël get neet-westerlinge die in ’t weste gaon wone, passe zich aan. ’t Is bekindj 
det artieste dökker bie logopediste kómmen óm van häör regionaal accent ‘aaf te 
kómme’: ’t liek ’n krenkdje…
Taalkundig gezeen is ’t neet te verdedigen det miense mit e regionaal neet 
geaccepteerd waere. Of degene die zich aanpasse veroordeildj mótte waere?
Det blief de vraog. Degene die zich aanpasse, wille mesjien allein vanne hinjerlike 
stómme kal euver häör accent aaf zeen.
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109KARBOET
Netty Engels, Roggels

Op zien Rogkels is ’t ‘karboet’, mer dao zeen hieël väöl 
name väör dit aete: tuut, blood, kreboet, kerboet, poetes, 
pannas, panaasj, balkebrie, sjwartse frens…

‘Blood’ kan ouch beteikene ‘bloodwors’ of ’n aete gemaaktj van blood, kruje en zout, 
det achter op de staof gaar en diek wurt.
Es ich in ’t waordebook kiek, is ‘balkenbrij’ zoeë-as ze ’t in ’t Hollands zègke:

De balkenbrij, zelfst.naamw. (m.), ‘voedsel, bereid uit vleesafval, boekweitmeel en rozijnen.’

Mer det klop neet väör oze karboet. ’t Is zeker gein vleis-aafval en bie ós kómme 
d’r ouch gein reziene in. Karboet wurtj gemaaktj van de reste naodet alles van ’t 
verke verwèrktj is. De wórste en ’t gehaks, de zult en ’t huitvleis: alles is al klaor 
en de wórste zeen al gebreud. En alles waat d’r den nog euver is, is väör de karboet. 
Ich keek in ’n beukse van de boerinnebóndj det van mam zaliger waas. Det zeen 
van die hieël dun beukskes, gedröktj op gezèttepepeer. Ze zeen 14 bie 21 cm mèt 
’n dónker kaft, en de titel is: “De Slacht, het bewerken en bewaren van vleesch.” 
Prijs 12 cts. Jaomer genóg steitj d’r geine datum in, mer ich dink det ze van róndj 
d’n aorlog zeen. Dao is ’n ganse serie van, allemaol in die greutte. In det beukse steit:

Balkenbry

Worden verschillende worstsoorten gemaakt, dan blijft voor den balkenbry meestal zeer 
weinig over. Balkenbry is de laatste verwerking van de slacht. Alles wat nog van de organen 
is overgebleven, bouillon, bloed, kaantjes, en uitgekookte worsten wordt aan de kook 
gebracht. Het bloed en kruiden worden toegevoegd wanneer de massa kookt. Roer er daarna 
zoveel boekweitenmeel doorheen tot de massa stijf is, wanneer ze 5 min. heeft gekookt. 
Giet ze dan in met bloem bestrooide vormen en laat ze koud worden. Bak ze voor het 
gebruik in vet, in de koekepan in plakken gesneden.
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110 Ederein maakdje karboet, want den kins se mèt bienao niks nog hieël väöl make. 
Reste van ’t vleis wo se verder niks mèt kins. De krepkes die d’r nog waore. 
Krepkes zeen de euverbliefsele as se vèt geis oetsmèltje. Bie ’t smèltje van de 
veer (neervèt) kriegs se hieël lekker krepkes, die aote ze mèt get zaot op ’n snee 
broeëd. Mer de anger krepkes deeds se in de karboet. De breu (det is ’t kaokwater 
van de wórst), blood en hieël väöl bokesmael. Bokesmael waas goodkoup. Bokes 
kóst zelfs nog op de slechtste gróndj getrokke waere. Wo gein aerpel of kroeëte 
grujdje en zeker gein terf, dao kóst men waal bokes trèkke. Bokes is ’n graassoort. 
Dao kins se mael van male: bokesmael. Det kins se neet gebroeke óm broeëd 
te bakke, want in det mael zitte gein glute: ’n eiwitsoort. En glute zeen noe 
net nuuedig óm broeëd te kinne laote rieze. Daodoor waas bokesmael hieël 
goodkoup. En doordet zoväöl bokesmael gebroektj kóst waere, kóst se hieël väöl 
karboet make en det kostj daodoor bienao niks.
Allein as se hieël väöl bloodwórst maakdjes, den kóst se geine karboet make. 
Of as d’r ’n noeëdslachting waas. ’n Noeëdslachting waas, as ’n deer ónverwacht 
geslachtj móst waere. Zoeë-as ’n bieëst det in d’n draod waas blieve hangen 
en neet mieër kóst loupe, of as twieë verkes ruzie haje gemaaktj en det eine 
aafgemaaktj mós waere. Den waerdje döks ’t blood neet opgevange en den waas 
d’r geine karboet. Soms maakdje de minse den witte karboet, mer det is geine 
echte!

Zooë-as al gezagtj, waerdje väör karboet alle reste vleis gebroektj. Alles waerdje 
gekooktj en gemale door de vleismäöle. Die mäöle stóng op de taofel vastgesjroefdj. 
Boven in de trechter ging ’t vleis, en dan mósdjes se drejje óm det te male. Die 
reste vleis en kapot gekookdje wórste ginge in de breuj in ’ne hieël groeëte 
kaetel mèt ’ne dieke baom. Dao ging den ’t blood bie det nog äöver waas en 
den waerdje det gekooktj. Mèt zaot en kruje: paeper, gróffelnagel, lereer, besjaot, 
besjaotblaedje en tijm, waerdje det op smaak gemaaktj, en den ging ’t bokesmael 
drin. As det mael d’rbie ging, móst se reure. Det deje ze mèt ’ne dieke houte stek 
zoeë-as ’ne baezemsteel. 
Det waas zwaor werk, det kóste allein de mansluuj doon. En wie mieër mael 
d’rbie ging, wie mieë karboet se haads. Den móst det gaar were. ’t Móst vief kieër 
‘ploef ’ zègke, den waas ’t good. En óngertösse móste ze blieve reure. Óngertösse 
stónge de teiers en kump vaerdig wo ’t in ging. Mèt ’n stevige sjöp waerdje ’t in 
de teier of kómp gesjöptj en den most ’t waere aangeduujdj mèt nate henj, want 
’t móst baovenop good glaad zeen. Den lete ze det in de kelder of boete kaod 
were. De karboet mót den gans stief zeen. De kaetel waerdje door de kinjer laeg 
gesjraptj, want dao zaot bèst nog väöl karboet op de baom aangebakke.
Soms deje ze ouch stökskes spek in de karboet mer det waerdje in oos femilie 
neet gedaon. ’t Spek haads se zoeë nuuedig óm smörges te bakke: det deje we 
neet in de karboet.
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111Smörges waerdje in de slachttied bie ’t mörge-aete karboet gebakke in plaats 
van spek waat ze anges aote. De karboet waerdje in plakke gesneje van zoeëget 
eine centemaeter diek. Den waerdje ’n bietje spekvèt of verkesvèt in ’n groeëte 
geetiezere kokepan gedaon en dao-in waerdje de plakke karboet gebakke aan 
weerszie. Den kwaam… de pan op taofel. De pan stóng op de houte broeëdplank, 
midde op de taofel. Wae aote dao altied gebakke appelsjieve bie.
De karboet aots se den bie de bótteram. Ouch waerdje det waal smiddes gegaete 
bie buuenkes of roeëd moos. 
Karboet waas echt hieël erg lekker. Väöral ómdet ’t mer ’ne korte tied van ’t jaor 
waas, allein in de slachttied. Doe kins dae neet zoeë lang beware. In dae tied ware 
d’r nog gein keulkest en zeker gein diepvriezers. Alles stóng in de kelder as ze 
dae haads, en anges in de kast ónger de opkamer, mer dae waas gaar neet kaod.
Gelökkig waas d’r ouch de proof. Bie de proof gaofs se aan eine hieëleboel minse 
get van de slacht. Ein stökske vers vleis wie ’n stökske kermenaat, get spek, ’n 
stök braodwórst, ’n laeverwórst of ’n bloodwórst en ’n stök karboet. En as ze 
zelf slachdje, den gaove ze detzelfdje ouch weer trök. De proof gaofs se aan de 
bure, aan de familie, aan pestoeër en aan de baovemeister. De bure en de familie 
gaove det ouch weer trök as ze zelf slachdje, mer de pestoeër en de baovemeister 
hoofdje det neet trök te gaeve. Väör die lèste twieë dink ich det ’t ein soort 
betaling waas, pestoeër óm väör dich te baeje en mesjien goodkoup ’n mès te 
doon, en de baovemeister óm dich te helpe mèt ’t sjrieve of laeze van ’ne breef. 
Want väöl minse kóste det zelf neet zoeë good.
Door de proof haads se dökker vers vleis, wórst en karboet. Want slachte deje ze 
mer èns in ’t jaor. Slachte deje ze vreuger allein es ’t kaod waas. November waas 
de slachtmaondj. Waem kintj de oetdrökking nog: ‘Mèt Sinte Ketrien (25 nov) is 
de deurklink vètter den de pan met Sinte Jan (24 juni)’. Es d’r pas geslachtj waas, 
waas d’r väöl te aete, mer det waas neet mieër laat in ’t vreugjaor es ’t Sinte Jan is.
Mèt ’t vleis van éín verke móste de meiste femilies ’t ganse jaor doon. En as se 
den met väöl waors, kreegs se neet väöl vleis. De families waore toen waal get 
groter es noe. Tieën kinjer waas neet zoeë gek. En den móst d’r van de slacht 
ouch nog altied ’n stök sjónk bewaard waere. Want es d’r ’n begrafenis waas, móst 
d’r sjónk zeen, en doe wisdjes mer noeët. ’t Waas gaar neet gek as d’r allein op 
zunjig vleis waas, en angers soms spek.

Ich zal mer gein recept väör ’t make van karboet gaeve, want ’t is noe neet 
mekkelijk óm aan blood te kome. Doe kins beter ’ne slechter zeuke dae nog zelf 
karboet maaktj. En mochs se ’t recept óm zelf karboet te make echt wille höbbe, 
laot ’t mich den mer efkes weite.
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112 Recept väör karboet 

karboet
vèt, leefs vaerevèt
appele: boskoop is erg lekker

Snie plakke karboet aaf met ’n sjerp mets. Ze mótte zoeëget 1 cm dik zeen. 
Maak in ’n kokepan get vèt werm en bak de karboet dao-in aan weerszie krap. 
Drej ’t neet te vreug óm, meh zörg d’rväör det ’t echt krap is, anges gaon ze kapot.
Sjèl de appele, doe kins de kits d’roet haole. Snie de appel in plakke en bak die 
ouch in de pan aan weerszie ’n bietje broen.
Aet de karboet en de appele bie de bótteram: det is ein snee rogke taegen ’n snee wèk.
Smakelik aete.

Gebakke karboet met appele.
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113FINALE LIMBURGSE 
DECLAMATIEWEDSTRIJD 
2017

In een goed bezet Dok6 in Panningen vond zaterdagmiddag 20 mei de finale 
plaats van de declamatiewedstrijd voor 28 kinderen van Limburgse basisscholen 
uit de groepen 3 t/m 8. Uit de hele provincie waren ze naar Panningen gekomen 
om hun gedicht te laten horen aan het publiek en aan de jury, die dit jaar bestond 
uit Dwayne Horbag (zanger en presentator), Anke Peters (oud-winnaar van de 
Finale Limburgse Declamatiewedstrijd), Marleen Schmitz (schrijver van o.a. 
romans en kinderboeken) en Ton van de Wijngaard (streektaalfunctionaris bij 
het Huis voor de Kunsten Limburg). In de voordrachten passeerden weer allerlei 
thema’s de revue zoals schoolperikelen, favoriete en minder geliefde dieren, 
hobby’s en wat je als kind zoal kunt meemaken. Het publiek kreeg te horen wie de 
baas was in huis, hoe de bedtijd kan worden opgerekt, dat je limonade toch echt eerst 
moet aanlengen en hoe ‘rammelen van de honger’ klinkt, om er een paar te noemen.
Presentator Hans Jacobs tekende voor een vlot verloop van het programma en 
zorgde dat alle kinderen hun verdiende applaus kregen.
Tijdens het juryberaad zong winnares van het TVK 2017, Fiorenza Ruijters uit 
Valkenburg, vier liedjes waaronder Zomer en Proud Mary.

Juryvoorzitter Dwayne Horbach overhandigde aan het eind van de middag aan 
de volgende kinderen een fraaie Veldeketrofee:

Groep 3 en 4
1e plaats: Anouk Raijer, kring Venlo/Tegelen
2e plaats: Audrey Strüver, Kerkrade
3e plaats: Thomas Camp, kring Weert

Groep 5 en 6
1e plaats: Thijmen Höppner, kring Weert
2e plaats: Ninthe Noteborn, Kerkrade
3e plaats: Evi Pustjens, kring Echt/Susteren

Groep 7 en 8
1e plaats: Isa Meuwissen, kring Echt/Susteren
2e plaats: Lisa Idink, kring Venlo/Tegelen
3e plaats: Tessa Stultiëns, kring Weert
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Bedtiéd

Saoves môt ich eigelik nao bed
Maar wae wet…
As ich miene pap leef aan zal kiéke
Zal dae waal bezjwiéke

En den ken ich nag lekker oppe bank gaon knóevele en chippies aete
Den haop ich det ze mich ein bietje zien vergaete
Ich haaj mich muuskessjtil
Want ich weit waal wat ich wil

Lekker in de pyjama, televisie kiéke en laat nao bed
Maar det velt mich nag neet met
Langksaam waere mien uigskes zjwaor
En den kump ’t gevaor

Sjtiekem bön ich toch waal muug
Maar ich ving ’t ech nag te vruug
Daags d’r op waer ich wakker in mien bed…
Nae hè, ich heb ’t alwir neet gered!

Linda Hanraets-Weber

Winnaer 2017 groep 3-4

Anouk Raijer oet Venlo
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Winnaer groep 5-6

Thijmen Höppner oet Wieërt

Aanlînge

Waat woor ’t wêrm, waal vieërtig graad
Mien hieël liêf det woor al naat
Nondedju, waat woor ’t heît
Ich begos al te stînke nao de zweît

Ich krieëg dorst, mer in water haaj ich gein zin
Dus doeëk ich stiekem de keulkast in
Limmenaad, roeëje, dae haaj ich nog noeëts gehadj
Efkes later ging ich ’m preuve, hieël gevatj

Ich zat di-j fles drek aan mien luppe
Ich zeen mich dao nog royaal van suppe
Waat woor det zeut, waat woor det… getverderrie
Det smaakdje neet, ’t lieëk waal kerry

Bah, bah, tuf, tuf, mer nondepie
Ich krieëg ’ne kop wi-j ’ne knolselderie
Ich kieëk op ’t etiket en dao zoog ich staon:
“Ieërst aanlînge” en det haaj ich neet gedaon!

Hans Jacobs, Venlo
Aanpassing nao Wieërtlands: Jan Moonen
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Formule Max

Geer wètj ’t beslisj
Gans Limburg is in rep en roer.
Want dae Max Verstappe
Dae is waal hieël erg 
snel en mega stoer.

Zelf doon ich handjballe
Det vènj ich herstikke gaaf
En nao 2 x 20 minute
Is dae wedstried al aaf.

Nae, die racemónsters mótte raoze
Waal drie daag lank.
En geer mót mich ech geluive:
Miene pap... zitj al dae 
tied oppe bank.

Alle rundjes traine en zelfs 
det achter-aaf-gekal
Ónaafgebraoke staartj hae 
nao dae televisiekas.
Haef allein mer uig väör auto’s
En gans óngeraan... 
dao kóm ich pas.

Sjravel ich gezellig taege 
pap aan oppe bank
Want ich wil h’m get vraoge 
äöver dit of äöver det.
Kiektj hae mich nao 2 
minute wazig aan
En zaet: “Snuutje, 
vroogs se mich get?”

Winnaer groep 7-8

Isa Meuwissen oet Ech
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Ich waer kompleet genegeerd
Det is toch waal hieël verkieërd.
Mer... ich bön inmiddels sjlummer
Want ich höb mich van alles aangelieërd.

Ónger de väörbesjouwinge
Kèn ich mekkelik effe verdwiene.
Den loup ich nao de sjoklaat haer
Mmm, lekker chips en sjoklaat mit roziene. 

Ouch höb ich ’n cóntract gesjreve
Äöver mieë zakgeldj en later nao bed.
In de lèste runj teikendje hae ’t óngezeen aaf
Jao... waem duitj mich noe nog get.

Mer stiekem höbbe ze mich ouch ’n bietje aangestaoke
En vènj ich det ganse race-circus toch waal fijn.
En daoróm zag ich gister ónger ’t aete:
“Ich stop mit handjbal, ich wil op Formule 1.”

Neet te filme
Wie lang ich toen nog höb mótte zeure!
Pap zag eders kieër:
“Det geit neet gebeure!”

“Mèns se det noe werkelik,
Zit dae druim mer gaw opzie.
Dènks se noe ech det ich edere zaoterdigmörge
Mit dich nao Barcelona, Singapore of Dubai rie?”

Nae, leef luuj, ich dènk ouch neet
Det ’t geit gebäöre: ich in ’ne race-äöveral.
Mer wae witj... doe mós altied blieve druime
En den, mesjien volgendj jaor mit carnaval.

2017 Miranda Meuwissen
Väör dochter Isa
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119ES ICH GROTER BIN, DAN MAG IK 
NAAR DE BASISSCHOOL! 
Het meertalige landschap op de 
peuterspeelzalen in Eijsden-Margraten

Gino Morillo Morales

Het meertalige landschap is een van de kenmerkende 
aspecten van Nederlands Limburg. Behalve het 
Nederlands worden er nog vaak veel andere talen 
gesproken door inwoners, migranten, toeristen en 
bezoekers. Naast al deze talen wordt ook het Limburgs 
frequent gesproken. Het Limburgs is sinds 1997 erkend 
door de Nederlandse regering als streektaal in de 
provincie Limburg (Streektaal.net) en is beschermd 
onder deel II van het Europees Handvest voor regionale 
talen of talen van minderheden (ECRML).

Het diverse talige landschap in Limburg valt in zekere zin ook terug te vinden in 
de peuterspeelzalen in de provincie, en dus ook in een Limburgse gemeente zoals 
Eijsden-Margraten. Daardoor komen kinderen met diverse talige achtergronden 
(zoals Turks, Nederlands, Limburgs of Spaans) met elkaar in contact in de klas. Toch 
worden deze talen niet allemaal gelijkwaardig gebruikt: sommige talen worden 
gestimuleerd, waar andere worden vermeden. Citaat (1) hieronder laat zien hoe 
jonge kinderen leren omgaan met dit meertalige landschap. Antonio (pseudoniem), 
een jongen van drie op een van de peuterspeelzalen in dit onderzoek, begint zijn zin 
in het Limburgs en eindigt in het Nederlands (tussen haakjes staat de voorkeurstaal):

(1) Antonio (LIM): “Es ich groter bin dan mag ik naar de basisschool!”
Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij een stage aan het Meertens Instituut 
onder begeleiding van prof dr. Leonie Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg, 
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120 Universiteit Maastricht) en is gefinancierd door de gemeente Eijsden-Margraten. 
Dit onderzoek bevat een analyse van de manieren waarop de deelnemers (leidsters, 
en leerlingen met verschillende achtergronden) omgaan met de meertaligheid van 
de kinderen in de peuterspeelzalen, en hoe zij deze meertaligheid inzetten, met 
wie, en met welke intenties. Daarnaast heb ik ook een telefonisch interview met 
de Friese SFBO (Sintrum Fryske Berne-opfang) afgenomen, waarin ik vragen gesteld 
heb die gebaseerd zijn op de conclusies van mijn observaties in Eijsden-Margraten. 
De hoofdvragen van dit onderzoek zijn dan ook:

(i)  Hoe ziet het meertalig landschap in de peuterspeelzalen eruit voor alle 
deelnemers (leidsters, kinderen en ouders)? In andere woorden, wat betekent 
‘een meertalige peuterspeelzaal’ precies voor een specifiek persoon of 
specifieke groep, welke verschillen in taalgebruik zijn er tussen ‘groepen’ en 
wanneer gebruikt iemand een bepaalde taal, en met wie?

(ii)  In hoeverre is er sociale, en dus talige ongelijkheid op de peuterspeelzalen in 
Eijsden-Margraten? 

(iii) Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de observaties uit dit 
onderzoek en de informatie verkregen uit het telefonisch interview met de 
SFBO in Friesland? In andere woorden, in hoeverre verschillen het ‘meertalig 
landschap’ en de ‘sociale ongelijkheid’ tussen de Friese peuterspeelzalen, waar 
een strak tweetalig taalbeleid is, en die in Eijsden-Margraten? 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Friese data gebaseerd zijn op gerapporteerd  
gedrag, waar de Limburgse data gebaseerd zijn op etnografisch veldwerk. 
Daardoor is het niet duidelijk of de Friese gerapporteerde data er hetzelfde uit 
zouden zien wanneer er geobserveerd zou zijn op de peuterspeelzalen.

Theoretische achtergrond

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden heb ik verschillende 
perspectieven (gebaseerd op verschillende onderwerpen binnen de taalkunde) 
toegepast. Een van deze onderwerpen is taalsocialisatie. Jonge kinderen en 
nieuwe leerders krijgen van begin af aan al te maken met taalsocialisatie. Ochs 
en Schieffelin (2001: 2, mijn vertaling) verstaan onder ‘taalsocialisatie’ dat “[h]et 
taalverwervingsproces sterk wordt beïnvloed door het proces een bekwaam lid 
van de maatschappij te worden” en dat “[h]et worden van een bekwaam lid in 
de maatschappij grotendeels gerealiseerd wordt door taal(gebruik) en opgedane 
kennis over de functies, sociale distributie en interpretaties in verschillende sociaal 
gespecificeerde situaties.” (Ibidem). Kinderen en nieuwe leerders leren door 
blootstelling aan en deelname aan talige interacties wat de principes van sociale 
orde zijn (Ochs 1986: 2) en deze talige interacties beïnvloeden het taalverwer-
vingsproces weer.
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121In een gemeenschap waarin twee of meer talen of variëteiten van een taal 
worden gesproken worden kinderen gesocialiseerd in wat gewenst taalgebruik is 
en wanneer welke taal gesproken kan of dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld het 
beperken van een bepaalde taal tot een bepaald domein of bepaalde omgeving 
zijn (Garrett 2011: 516). Een voorbeeld van zo’n gemeenschap is de peuter-
speelzaal, een in Limburg tweetalige omgeving waar de interactie bepaalt welke 
taalkeuze een leidster of een kind maakt. Het observeren van die interactie maakt 
inzicht in de sociale betekenis en functie van taalkeuze mogelijk. 

Behalve taalsocialisatie zijn ook de opvattingen die docenten over meertalig-
heid hebben van belang, die beïnvloeden tenslotte hun gedrag. Ook in de wetenschap-
pelijke literatuur zijn er genoeg publicaties over de voor- en nadelen van meerta-
ligheid. Zo zouden Engelse tweetalige kinderen (tussen de 5 en 9 jaar) lager 
scoren op een woordenschattoets dan hun eentalige leeftijdsgenoten (Bialystok 
2009: 4), langzamer zijn in het benoemen van plaatjes (Bialystok & Craik 2010: 
20), vaak een ‘zwakkere’ en ‘sterkere’ taal hebben omdat ze niet evenredig in 
alle situaties aan beide talen worden blootgesteld (Montrul 2008: 99) en uitein-
delijk minder vaardig worden in een taal die weinig wordt gesproken in de 
maatschappij waarin zij opgroeien (Ibidem 2008: 100). Daarentegen is tweetalig-
heid voordelig voor de executieve functies: tweetaligen kunnen sneller ‘wisselen’ 
van categorie (door objecten bijvoorbeeld eerst bij ‘kleur’ te benoemen, en dan 
bij ‘vorm’ of ‘materiaal’) (Bialystok & Martin 2004), een voordeel dat zij hun hele 
leven zullen hebben (Costa, Hernández & Sebastián-Gallés 2008), en zijn zij beter 
in het negeren van ‘stoorstimuli’. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Francot, 
Van den Heuij, Blom, Heeringa en Cornips (2017) dat tweetalig Nederlands-
Limburgse kinderen ook hoger scoren op een Nederlandse woordenschattoets 
dan eentaligen (95). Ook leren zij omgaan met de verschillen tussen de culturen 
die bij de talen horen, en leren zij op te treden als een soort ‘mediator’ tussen 
beide culturen (Baquedano-López & Mangual Figueroa 2011: 549). 

Als derde is het taalbeleid op de peuterspeelzaal van belang. Ook dit beïnvloedt 
het gedrag van de leidsters namelijk. In het taalbeleid van Spelenderwijs, de 
overkoepelende organisatie van peuterspeelzalen waar de peuterspeelzalen in 
de gemeente onder vallen, staat dat het Nederlands de voertaal is en daarnaast 
leidsters ook een streektaal mogen spreken, maar vooral in de individuele 
communicatie met het kind (Spelenderwijs 2015: 11). Door in het taalbeleid 
te stellen dat het Nederlands de voertaal is, wil stichting Spelenderwijs in (onder 
andere) de gemeente Eijsden-Margraten de taalontwikkeling en Nederlandse 
taalvaardigheid van kinderen stimuleren, om zo de kansen op een succesvolle 
schoolloopbaan van het kind te vergroten (Wouterse 2016: 1). Op de Friese 
SFBO-peuterspeelzalen is er daarentegen een strak tweetalig taalbeleid (Fries-
Nederlands), zowel in individuele communicatie als groepscommunicatie. Hier 
houdt een leid(st)er, volgens de SFBO, bewust vast aan zijn / haar voorkeurstaal, 
in iedere situatie, met ieder kind, welke taal dit kind ook spreekt. Behalve de 
Nederlands- en Friessprekende kinderen, worden kinderen die met een andere 
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122 taal opgroeien blootgesteld aan het Fries, zoals vermeld door de SFBO.
Het vierde onderwerp is (talige) accommodatie. Accommodatie (het aanpassen 

van de manier van spreken) is een soms bewust, soms onbewust, proces waarin 
sprekers hun taalgebruik op elkaar aanpassen (convergentie) of juist meer van 
elkaar laten verschillen (divergentie) (Dragojevic, Gasiorek & Giles 2015: 3). 
Accommodatie kan symmetrisch zijn (beide sprekers passen zich evenveel 
aan elkaar aan) of asymmetrisch (waarbij een spreker zich aanpast en de ander 
bijvoorbeeld helemaal niet), en daarnaast kan het omhoog plaatsvinden (denk 
aan iemand met een Limburgs accent in een interview met de NOS ‘Hollandser’ 
probeert te klinken) of omlaag. 

Als laatste heb ik de verzamelde data vanuit een gebruiksgebaseerd (usage-
based) perspectief bekeken. Dit perspectief gaat ervan uit dat bepaalde (gedrags)
patronen door frequentie verankerd raken in een individu, routine(gedrag) worden 
en uiteindelijk ongeschreven conventies in de maatschappij worden (Bybee 
2006: 711). Omdat iedereen weer met andere mensen in contact komt, zijn de 
conventies en gedragspatronen waarmee zij in contact komen ook verschillend 
per individu (Bybee 2010: 827). Ter verduidelijking: we weten hoe we moeten 
fietsen, want dit hebben we vaak genoeg geoefend. We hoeven er zelfs niet meer 
bij na te denken. Op die manier vindt ons (taal)gedrag ook grotendeels vanzelf 
plaats, hierover hoeven we niet meer bewust na te denken en iedereen is zich 
‘onbewust bewust’ van de regels.

Onderzoeksmethode

De meeste data in dit onderzoek zijn verzameld door etnografisch veldwerk. Alle 
observaties vonden plaats tussen februari en juni 2016, op drie peuterspeelzalen 
in Eijsden-Margraten: Pinokkio (in Cadier en Keer), Roelekeboel (in Eijsden) 
and Humpie Dumpie (in Margraten). Tijdens de observatiedagen heb ik actief 
met het programma meegedaan (bijvoorbeeld, in de kring stelden leidsters mij 
dezelfde vragen die ze aan de kinderen stelden, zoals “Hoe was je weekend?”), 
daarentegen zagen de kinderen mij waarschijnlijk eerder als een leider, door 
het leeftijdsverschil (ze noemden mij dan ook “meneer Gino”). Naast actieve 
deelname heb ik ook geregeld vanaf een afstand toegekeken, om het gedrag van 
de kinderen niet te beïnvloeden. Ook heb ik de altijd behulpzame leidsters ook 
niet te veel in detail geïnformeerd over mijn aantekeningen en observaties, omdat 
dat hun gedrag ook weer (on)bewust kon beïnvloeden. In sommige gevallen 
heb ik de leidsters wel gevraagd waarom ze iets doen, om zo meer details over 
hun redenen daarvoor te verkrijgen. Dit heb ik dan bewust tijdens de rustigere 
momenten gevraagd.
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123De meeste aantekeningen heb ik in mijn observatieschrift gemaakt. Daarnaast, 
in de gevallen waar langere stukken nodig waren, heb ik opnames gemaakt die 
ik later heb getranscribeerd. Ook heb ik in een pauze een interview met enkele 
leidsters gehouden over hoe zij denken over meertaligheid en het taalbeleid op 
de peuterspeelzaal, en een telefonisch interview met een medewerker van de 
SFBO in Friesland, gebaseerd op hun bevindingen aldaar.

Het meertalige landschap in Eijsden-Margraten

Het ‘meertalige landschap’ op de peuterspeelzalen in Eijsden-Margraten bestaat 
uit leidsters die Limburgs en/of Nederlands spreken, en kinderen die Limburgs 
en/of Nederlands spreken en/of een andere taal van thuis uit meekrijgen (zoals 
Dari, of Italiaans). Omdat niet alle kinderen (gelijkwaardig) aan al deze talen 
worden blootgesteld op de peuterspeelzalen, betekent ‘meertalig landschap’ zeker 
niet ‘uniform landschap’. Leidsters socialiseren specifieke groepen kinderen op 
verschillende wijzen. 
Dit betekent dat kinderen die van huis uit Nederlands meekrijgen door de 
leidsters gesocialiseerd worden in het gebruik van het Nederlands, zowel in 
groepscommunicatie (2) als individuele communicatie (3). 

(2)  Een leidster tegen Sarah (NL): “Ben jij bang voor beren?”
(3)  Een leidster tegen een gemengde groep: “Wie wil nog een beetje drinken?”

De leidsters vermijden het gebruik van het Limburgs met de Nederlandssprekende 
kinderen, dus wanneer een leidster Limburgs spreekt, weten zij dat de boodschap 
niet voor hen bedoeld is. Bovendien convergeren de Limburgssprekende leidsters 
asymmetrisch richting Nederlandssprekende kinderen (4) (deze leidsters passen 
zich wel aan de kinderen aan, maar andersom niet). 

(4) Lieke (NL) tegen een leidster (LIM): “Een groot worstje [heb ik gemaakt]!”
   De leidster tegen Lieke: “Ja, een groot worstje!” 

Bij kinderen onderling is het iets ingewikkelder. Wanneer Nederlandssprekende 
kinderen met elkaar spreken, kunnen zij simpelweg Nederlands blijven spreken. 
Maar, wanneer een Limburgssprekend kind met een Nederlandssprekend kind 
praat, past een Nederlandssprekend kind zich niet aan (5). 

(5) Tim (LIM) tegen Maria (NL): “Ich woor dich gèt aan ’t vertèlle. Veur waare 
mit de fiets van mama...”

   Maria onderbreekt Tim: “Ja, maar ik [...]”
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124 Als er (talige) accommodatie plaatsvindt tussen Limburgs- en Nederlandssprekende 
kinderen (wat niet vanzelfsprekend is, zie (6)), dan is het asymmetrisch: het 
Limburgssprekende kind spreekt dan Nederlands, maar andersom gebeurt het 
niet (7) en (8). 

(6)  Sem (NL) tegen mij (LIM): “Waar zijn de andere blokken?”
   Ik tegen Sem: “Daar zijn de blokken.”
   Max (LIM) tegen Sem: “Dao ligke die jao!” 

(7) Tim (LIM) tegen Maria (NL): “Als we gaan slapen en dan wakker worden 
dan gaan we zwemmen.”

   (Iets later)
   Maria tegen Tim: “Het is ochtend!”
   Tim tegen Maria: “Het is ochtend!”
   Maria tegen Tim: “Hee, zullen we gaan zwemmen? 
   Tim tegen Maria: “Jaaa!”
   Maria tegen Tim: “Het is een mooie dag om te gaan zwemmen! 
   De handdoek mee, en alles nog veel meer.”
   Tim tegen Maria: “Alles nog veel meer!”
   Maria tegen Tim: “Jippie we gaan zwemmen!”

(8)  Anna (NL) tegen Hanne (LIM): “Wil je ook een ijsje?”
   Hanne tegen Anna: “Dankjewel!”

Omdat leidsters normaliter hun taalkeuze afstemmen op het kind en de Limburgs-
sprekenden hun taalkeuze afstemmen op de Nederlandssprekenden, kan er 
gezegd worden dat de Nederlandssprekende kinderen niet actief deelnemen aan 
de tweetaligheid van de peuterspeelzaal (slechts af en toe horen zij het Limburgs 
in de achtergrond). Dit (taal)gedrag wordt versterkt door het taalbeleid, waarin 
staat dat het Nederlands de taal is waarin gecommuniceerd dient te worden door 
leid(st)ers, en dat de regionale taal (Limburgs) vooral voor individuele gesprekken 
dient (Spelenderwijs 2015: 11). Op deze manier wordt het Limburgs beperkt tot 
het individuele domein, en slechts onder Limburgssprekenden.

Voor de kinderen die met het Limburgs opgroeien betekent dit dat zij gesoci-
aliseerd worden in het gebruik van het Nederlands in educationele contexten 
die hiërarchisch zijn bepaald. Het Nederlands is de taal van instructie (instructie- 
liedjes, zoals “Wij gaan opruimen”) worden bijvoorbeeld in het Nederlands 
gezongen, terwijl het Limburgs dient voor de individuele gesprekken. Omdat 
het Nederlands in meer contexten, en sociaal belangrijkere contexten wordt 
gebruikt (zoals groepscommunicatie en instructies), is het de taal met de hogere 
status. Fields (1997: 193) vermeldt dat “[...] vanuit een biologisch perspectief, 
talen gelijkwaardig zijn, maar de sociale context waarin communicatie plaats-
vindt ongelijkheid tussen talen veroorzaakt” (mijn vertaling). In voorbeelden (9) 
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125en (10) bevestigen twee leidsters de hogere status van het Nederlands ten opzichte 
van het Limburgs verder door te vermelden dat ze in de kring bewust Nederlands 
spreken, omdat misschien niet iedereen Limburgs verstaat, een gedachte die een 
gedeelde conventie is geworden, en zo ‘natuurlijk’ is geworden dat er niet wordt 
stilgestaan bij het tegenovergestelde geval: bewust Nederlands spreken in groeps-
communicatie is ook een vorm van divergeren (afwijken) van de Limburgse en 
anderstalige kinderen. Leidsters vermelden dat het dialect belangrijk is (10) en 
zij blij zijn dat ze nog steeds Limburgs mogen spreken op de peuterspeelzalen (in 
tegenstelling tot de bassischool) (11), maar in hun taalpraktijken passen zij, zoals 
eerder vermeld, een duidelijke hiërarchische verdeling tussen beide talen toe, 
waarin kinderen worden gesocialiseerd. 

(9)   Een leidster: “Misschien verstaan niet alle kinderen Limburgs in de kring, 
dus spreek ik Nederlands.”

(10)   Een leidster: “Dialect is belangrijk. Het verlaagt vaak ook de drempel 
tussen leid(st)er en kind. In de kring en tijdens het eten spreek ik toch 
Nederlands, de helft krijgt thuis namelijk geen Limburgs aangeboden. 
Het is een goede voorbereiding op de basisschool [daar wordt alleen 
Nederlands gesproken] en kinderen weten dat iets van hen wordt gevraagd 
als ik Nederlands spreek. Buiten de kring kan ik wel eens wisselen.”

(11)  Een leidster: “Ik vind het fijn dat [Limburgs spreken] op dit niveau nog 
mag. Dat is alleen maar goed en belangrijk, tweetalig opvoeden.”

Bovendien, als er geaccommodeerd wordt tussen kinderen, dan is dit eenrich-
tingsverkeer. Ook op deze manier wordt de hogere status van de Nederlands-
sprekende kinderen, die niet aan het Limburgs worden blootgesteld, in de sociale 
orde nogmaals bevestigd, waardoor beide talen effectief ongelijk zijn. 

De kinderen met een andere moedertaal (zoals Spaans, Dari, of Italiaans) worden, 
net zoals de Nederlandstaligen, gesocialiseerd in het gebruik van het Nederlands in 
alle situaties, zowel in individuele communicatie (12) als groepscommunicatie (13). 
Ook zij leren op de peuterspeelzalen dat het Limburgs niet voor hen bedoeld is 
en niet hoeven deel te nemen aan gesprekken in die taal.

(12)  Ayaan (Somalisch) tegen een leidster (LIM): “Ik wil ook appeltje!” 
    De leidster tegen Ayaan: “Maar jij hebt druifjes, ga maar eens druifjes eten!” 
    Ayaan tegen de leidster: “Ik wil niet. Is klaar.” 
    De leidster tegen Ayaan: “Nee, nog niet. Eet er toch nog maar een paar!”

(13)  Een leidster (LIM) tegen Mahmud (Turks) (in de kring): “Mahmud, ga jij 
ook iets geels zoeken?”

    Mahmud tegen de leidster: “Nee.” 
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126 Hun thuistalen staan onderaan de sociale orde: omdat niemand, of slechts één of 
twee andere kinderen hun moedertaal kan / kunnen spreken. Dit ontdekken zij 
al snel, en gaan zich dusdanig gedragen dat zij liever hun (mindere) vaardigheden in 
het Nederlands (op dit moment) inzetten (voorbeeld (14)), dan iets proberen met 
hun (sterkere) vaardigheden in hun thuistaal, om een bericht over te brengen. 
Vice versa doen Nederlandssprekende kinderen geen poging om met hen te 
communiceren met een paar woorden in de talen van de anderstalige kinderen. 

(14)  Ibrahim (Arabisch) tegen Joost (NL): “Ik heb de pizza gemaakt!”

Deze taalpraktijken worden ook verder gestimuleerd door de manier waarop 
leidsters kijken naar meertaligheid en het taalbeleid: volgens het huidige taalbeleid  
van Spelenderwijs is het Nederlands de taal voor groepscommunicatie en is 
het Limburgs beperkt tot individuele communicatie, maar, ook in individuele 
communicatie vermijden leidsters het gebruik van het Limburgs met anderstalige 
kinderen, omdat zij het in hun ogen al lastig genoeg hebben met het verwerven 
van het Nederlands én hun thuistaal (zie (15)). Wanneer ik vroeg of en waarom 
het beter is om bij het Nederlands te blijven, gaf dezelfde leidster het antwoord 
vermeld in (16).

(15)  Een leidster: “[Het spreken van het Nederlands is] zeker [nuttig voor] 
de allochtone  kindjes, ja, [het is nuttig om] dan meteen het goede 
Nederlandse woord te benoemen.”

(16)  Een leidster: “Zéker. Ja, maar ook voor kindjes die een taalachterstand 
hebben. Kijk, die krijgen dadelijk logopedie misschien, is ook allemaal 
Nederlands. Ga je ze nu alleen maar dialect aanbieden, dan moeten 
ze straks nog een keer omschakelen, en ze hebben al zo’n moeite met 
woorden op te slaan en woorden te onthouden. Evengoed ook kindjes 
uit Eijsden hoor, niet alleen allochtone kindjes. Zeker kindjes die moeite 
hebben met de spraak en de taal. Vooral die kindjes.”

Al met al beïnvloeden de resultaten van de vijf onderwerpen die ik heb behandeld 
elkaar allemaal, en leiden ze tot hetzelfde resultaat: Nederlands is de hoogste taal 
in de sociale orde, want het is de taal die in de meeste sociale en educationele  
activiteiten wordt gebruikt, in groepscommunicatie wordt gebruikt, in instructies, en 
hiërarchisch gedefinieerd is. Het Limburgs daarentegen wordt in minder belang-
rijke individuele gesprekken gebruikt en alleen met Limburgstalige kinderen. 
Anderstalige kinderen worden buitengesloten. Het accommodatiegedrag bevestigt 
dit: leidsters passen zich over het algemeen aan kinderen aan, maar als er verdere 
accommodatie plaatsvindt, dan is dit vanuit het Limburgs naar het Nederlands, 
en niet andersom: dus asymmetrisch. Deze ongelijkheid wordt weer verder 
onderstreept door de manier waarop leidsters naar meertaligheid kijken en het 
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127taalbeleid: leidsters zijn blij dat zij nog Limburgs mogen spreken op dit niveau, 
maar geven aan dat het Nederlands belangrijker is in de maatschappij: voor de 
basisschool, omdat sommige kinderen nog naar de logopedie moeten, of omdat 
sommige kinderen “het al zwaar hebben met het Nederlands en een andere 
thuistaal”. Alle andere talen bevinden zich onder het Limburgs in de sociale 
orde: die talen worden niet gebruikt, tenzij een familielid van een kind aanwezig 
is. Niemand van de anderen past zich aan deze talen aan, en er is geen concreet 
taalbeleid voor deze talen. Vanuit een usage-based perspectief is deze ongelijkheid zo 
verankerd geraakt, dat het niet meer opgemerkt wordt, een conventie is geworden 
en ook niet meer kritisch bekeken wordt. Daardoor leren kinderen al snel dat talen 
ongelijk zijn, en het Limburgs lager staat dan het Nederlands en een exclusieve taal 
is die alleen dient voor degenen die van huis uit Limburgs meekrijgen.

De Friese SFBO-peuterspeelzalen

Aan de andere kant wordt op de Friese SFBO-peuterspeelzalen, zoals vermeld 
door een medewerker van de SFBO in een telefonisch interview, een strak 
tweetalig taalbeleid (Fries-Nederlands) gevoerd, zowel in individuele communicatie 
als groepscommunicatie. Hier houdt een leid(st)er, volgens de SFBO, bewust vast 
aan zijn / haar voorkeurstaal, in iedere situatie, met ieder kind, welke taal dit kind 
ook spreekt (er zijn slechts enkele uitzonderingen: als een kind een taalachterstand 
heeft, of wanneer er een kind is van migranten die binnenkort uit Friesland 
vertrekken). Op deze manier worden beide talen gelijkwaardig gebruikt op de 
peuterspeelzalen aldaar, waardoor ze ook gelijk zijn in de sociale orde. Behalve 
de Nederlands- en Friessprekende kinderen, worden ook kinderen die met een 
andere taal opgroeien bewust blootgesteld aan het Fries, zoals vermeld door de 
SFBO. Zij vermelden dat de moedertaal van een kind geen reden is om geen 
Fries te spreken.

Er is dus een strak taalbeleid voor de peuterspeelzalen die verbonden zijn met 
de SFBO. De SFBO koppelt een specifieke taal (Fries of Nederlands) aan een 
specifieke leid(st)er, en niet aan een communicatieve situatie (individuele- of 
groepsconversatie). Bovendien verschaft de SFBO actief informatie over meertalig-
heid aan leid(st)ers en ouders, bijvoorbeeld door het organiseren van speciale 
‘ouderavonden’ over meertaligheid, waar leid(st)ers en ouders met duidelijke 
en gemakkelijk te lezen informatie over de effecten van meertaligheid worden 
voorzien (Sintrum Frysktalige Berne-opfang 2010). Op deze manier krijgen 
leid(st)ers en ouders accurate kennis en onderbouwing over het taalbeleid en 
de voordelen ervan mee, en kunnen veelvoorkomende maar onjuiste geruchten 
effectief en professioneel ontkracht worden. 
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128 Op deze manier is het Fries een inclusieve, gelijkwaardige taal waaraan iedereen 
wordt blootgesteld, en waar ook degenen die het van huis uit niet meekrijgen 
competent kunnen worden naast het Nederlands, en contrasteert het met het 
Limburgs, dat volgens het huidige taalbeleid in Eijsden-Margraten vooral een 
taal voor individuele communicatie is, exclusief voor de Limburgstaligen is, en 
lager in de sociale orde staat dan het Nederlands.
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131DE LIMBURGSE CORPUS 
DICTIONAIR
Eine nuien digitaolen dictionair veur alle 
dialekte vaan ’t Limburgs1

Yuri Michielsen-Tallman, Mestreechs

Bij de Stiechting Limbörgse Academie is e nui Limburgs 
dictionairprojek in veurbereiing, geneump de Limburgse 
Corpus Dictionair (LCD). Veur alle dialekte in Limburg 
weurt ’ne gratis, online, digitaole, gebruuksvrunteleken 
dictionair gemaak op basis vaan ’n zoe groet meugeleke 
verzameling Limburgse tekste, e Limburgs Corpus.

Dit projek is ’n samewèrking mèt versjèllende universitair en aander, internationaol 
partners. ’t Is e neet-commercieel oonderzeuksprojek, gedeiltelek gefinanceerd 
mèt oonderzeukscent en subsidies, meh veural oetgeveurd mèt hölp vaan vrijwèllegers.  
Projek-coördinator is Dr. Yuri Michielsen-Tallman. Nao touwstumming vaan 
de auteursrechhawwers weure Limburgse tekste gedigitaolizeerd en mèt de nuiste 
software geanalyzeerd. Vaan de analyse-rizzeltaote weurt ’nen dictionair gemaak 
mèt alle spellingsvariatie vaan Limburgse wäörd.
In dit artikel weurt ’t projek veurgestèld aon de hand vaan e paar dèks gestèlde 
vraoge. Veurwat is ’nen dictionair nudeg? ’t Gief Limburgse dictionairs, dus wiezoe 
is ’ne nuien dictionair daan nudeg? Wiezoe is ’nen dictionair vaan alle Limburgse 
dialekte biejein nudeg? Meh bovenal, wie maak me zoe’nen dictionair mèt alle 
spellingsvariatie die ’t Limburgs riek is en wie zuut zoeget oet? Umtot v’r ouch 
eur hölp nudeg höbbe, indege v’r mèt ’nen oproop aon vrijwèllegers.
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132 Wiezoe is ’nen dictionair vaan ’t Limburgs nudeg?

Woeveur me überhaupt ’nen dictionair vaan ’t Limburgs zouw mote make is 
mesjiens neet veur ederein dudelek. Veur taolweitesjappers is dèks allein al tot 
’n taol besteit genóg reie um ’nen dictionair te make. E woordebook maak ’t 
jummers gemekeleker um die taol te gebruke en te behawwe. 
De groeter Europese taole höbbe allemaol dictionairs. Kleinder Europese taole, 
wie ’t Nederlands, ’t Zweeds, ’t Noors en ’t Deens ouch. Minderheidstaole wie 
’t Cattalaons mèt mie es 4 miljoen kallers, ’t Baskisch mèt roond de haaf miljoen 
sprekers en ’t Fries mèt get minder es ’n haaf miljoen lui die ’t praote, kinne 
ouch wäörd vaan hun taol in ’nen dictionair opzeuke. ’t Limburgs, in Nederland 
erkind es regionaol taol sinds 1997, heet tösse de ein en oonderhaaf miljoen 
sprekers (opgenort.nl; Leerssen et al. 1996). Meh wat oontbrik is ’ne gemekeleken 
dictionair boe Limburgse wäörd vaan alle dialekte in opgezeuk kinne weure.
Vaan levende taole, zoewie heibove geneump, weure dictionairs gemaak. Ouch 
vaan doej taole wie ’t Latien of Aajd-Grieks weure woordebeuk gemaak. Zelfs 
vaan fantasietaole wie ’t Klingon vaan de science fiction serie Star Trek besteit 
’nen dictionair (klingonska.org/dict/) én e vertaolmachien (tradukka.com/
translate/en/tlh). 
Tot ’t Limburgs ’n taol in leveteg gebruuk is, kint geine oontkinne. Zeker in 
Nederlands Limburg weurt Limburgs gesproke door lui vaan hoeg tot lieg, oet 
alle socio-economische laoge in de sameleving (Aarts 2001; Hagen 1999) en is 
omniprizzent (Cornips 2013). Limburgs is ’n taol die zeker ouch gesjreve weurt, 
in traditioneel gedrökde media, online en in de sociaol media (Nguyen, Trieschnigg  
& Cornips 2015). ’nen Dictionair veur ’t Limburgs zouw dus neet get oongewoens 
mote zien.

Woeveur ’ne nuien dictionair?

Veur de dialekte vaan ’t Limburgs en ouch veur gans ’t Limburgs bestoon netuurlek 
ouch dictionairs. Al iewelaank gief ’t versjèllende meugelekhede. Glossaria of 
verklaorende woordelieste vaan Limburgse dialekte gief ’t al in de Middeliewe 
(Jongen 2016: 25). Sinds ’t ind vaan de 19de iew zien nog ins mie es 80 locaol 
dictionairs en glossaria vaan versjèllende dialekte vaan ’t Limburgs gepubliceerd 
gewore. Die variëre in gruutde en methodiek, meh bekans allemaol zien ze 
twietaoleg vaan of nao ’t Standerdnederlands.  Sommege zien online, zoewie die 
vaan Groesselt (woordenboek.gronsveld.com), Mestreech (mestreechtertaol.nl) 
en Thoear (limburgsewoordenboeken.nl).
Veur gans ’t Limburgs is d’r ’t Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), 
noe ouch online te doorzeuke (e-wld.nl), mèt de historische woordesjat vaan ’t 
Limburgs. De mekers vaan ’t WLD höbbe de Limburgse trefwäörd gespeld nao 
de Standerdnederlandse klaanklier en spelling (Weijnen, Goossens & Goossens 
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1331983: 34). In de jaore 1990 is door de Werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs 
de Taal van de Maas oetgegeve gewore, gebaseerd op dialekte oet Nederlands 
Limburg. Heivaan zien woordelieste online besjikbaar (limburghuis.nl). In dit 
woordebook weurt ’n eige oetgedachde einheidsspelling veur de wäörd gebruuk 
(Prikken 1994: 11). Zoe soortemint vaan einheidsspelling, meh daan gebaseerd 
op de Spelling 2003 voor de Limburgse Dialecten vaan de Raod veur ‘t Limburgs 
(Bakkes et al. 2003) en oetgewèrk nao ’t Mestreechs, weurt ouch gebruuk door 
de Stiechting Limburgse Academie (limburgs.org). De Limburgse Academie heet 
online dictionairs gebaseerd op alle dialekte vaan ’t Limburgs nao ’t Nederlands, 
’t Limburgs nao ’t Ingels en vice versa. 
’t Gief dus väöl meugelekhede um Limburgse wäörd vaan väöl dialekte op te 
zeuke. Wiezoe is ’ne nuien dictionair daan nudeg? Dao zien versjèllende reies. Väöl 
locaol dictionairs zien oet d’n handel en mesjiens allein nog mer antiquarisch te  
kriege, es me gelök heet. Dat is lesteg opzeuke. De bovegeneumpde dictionairs zien 
ouch neet veur ederein bruukbaar of ederein zien gaoj. Allewel d’r woordebeuk 
vaan väöl aofzunderleke dialekte zien, höbbe ouch väöl dialekte gei woordebook 
en daoveur kint niks opgezeuk weure. Wijer voldeit geine vaan dees dictionairs 
eigelek um de taol vaan allewijl, wie ze noe gesproke en gesjreve weurt en in al 
häör variatie, besjikbaar te make. Zeker neet es me bedink, tot es me op ’n modern 
meneer mèt de taol wèlt umgoon, dao gans ander verwachtinge zien.
Allewijl wèlt me dèks gaw en digitaol get kinne opzeuke. D’n LCD zal ’nen 
digitaolen, online dictionair zien en daorum väöl veurdeile höbbe in vergelieking mèt 
traditioneel gedrökde dictionairs. ’r Zal gemekelek besjikbaar en te raodplege zien, 
via ’t internèt of ’nen app. Anders es oetverkochde dictionairs zal ’r ummertouw 
touwgaankelek blieve veur dinger in op te zeuke. De digitaol bestande vaan 
d’n LCD zien ouch gemekeleker es gedrökde dictionairs aon te passe aon nui 
oontwikkelinge. ’t Bijhawwe vaan de taol en d’n dictionair aonvölle mèt nuier 
wäörd weurt zoe gemekeleker en väöl goojekouper es ederskier obbenuits ’ne 
gedrökden dictionair oet te geve. Daoneve, umtot de bestande vaan d’n dictionair  
digitaol zien, kinne ze ouch gebruuk weure veur spellcheckers, grammairs 
en ander sjriefhölpe te oontwikkele. Dit zal ’ne stimulans zien veur de taol te 
behawwe en wijer te oontwikkele, veur wijer oonderzeuk, en ’nen impuls kinne 
geve veur ’t sjrieve in ’t Limburgs te vitaolisere.

Veurwat is ’nen dictionair vaan gans ’t Limburgs nudeg?

D’n LCD is einen dictionair veur gans ’t Limburgs en gief kallers vaan alle 
dialekte2 touwgaank tot hun taol en hun spelling devaan. Dat zal ’ne groete stap 
nao väöre zien veur ’t Limburgs. De online dictionairs vaan Groesselt, Mestreech 
en Thoear zien veur die Limburgse dialekte gooj opzeukwerke. Ze höbbe evels e 
beperk aontal wäörd en zien veur kallers vaan ander Limburgse dialekte minder 
bruukbaar. En es me in de online dictionairs die veur gans ’t Limburgs gemaak 
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134 zien get in de spelling vaan ’t eige plat wèlt opzeuke, kump me dèks neet wied. 
Umreie vaan methodologische aofweginge, plaotsgebrek, ’ne bepaolde kiek op 
de taol, of ander reies, höbbe bestaonde dictionairs veur ’t gans Limburgs gebeed 
neet de spellingsvariatie opgenome die in de praktiek gebruuk weurt es lui 
Limburgs sjrieve. Umtot d’n LCD online doorzeukbaar is en v’r alle Limburgse 
dialekte drin wèlle opnumme is de kans väöl groeter tot gebrukers e woord wat 
ze zeuke ouch zalle vinde. Zelfs al steit e woord oet ei bepaold dialek neet drin, 
daan zal meugelekerwijs wel e woord oet ’n ander dialek mèt dezelfde spelling 
drin stoon en zoe aon de gebruker toch de informatie kinne geve die gezeuk weurt.
Ei woordebook veur gans ’t Limburgs heet ouch praktische veurdeile en is väöl 
efficiënter. D’n LCD zal mekers vaan woordebeuk oet alle deile vaan Limburg 
die aon de versjèllende dialekte wèrke de meugelekheid geve same te wèrke. 
In plaots vaan op eige huitsje te wèrke en väöl werk dobbel te doen veur eder 
aofzunderlek Limburgs dialek, kinne lexicografische hölpbronne gedeild weure 
en kint mie efficiënt gewerk weure. Dees samewèrking is meugelek, umtot ei 
woord besjikbaar en touwgaankelek weurt in alle spellingsvariatie mèt touwpasseleke 
metadata. Eine vaan dees metadata is ’ne Kloekecode, ’ne plaotscode dee aongief 
oet wat veur stad of dörp e woord mèt die spelling kump. Woordebookmekers 
oet alle deile vaan Limburg kinne zoe mekelek gezaomelek aon einen dictionair wèrke.

Wie is ’nen dictionair vaan de spellingsvariatie vaan alle Limburgse 
dialekte te make?

Anders es veur gestanderdizeerde taole, vörmp spellingsvariatie e belaankriek 
oonderdeil vaan wie ’t Limburgs in de praktiek gesjreve weurt. Bij bekans alle 
tekste, gedrök en online, weurt aongegeve in wat veur dialek ze gesjreve zien. In 
2000 is in ’t Limburgs Parlemint geperbeerd tot ’n polletieke euvereinstumming 
te koume veur ein standerdspelling veur alle dialekte vaan ’t Limburgs, meh dat 
is mislök (limburgs.org). 

’t Officieel beleid vaan de Raod veur ’t Limburgs is tot alle dialekte vaan ’t 
Limburgs geliekweerdeg zien (Weusten, Grondelaers & van Hout 2013; van Hout 
2007) en tot de bestaonde spellingspraktieke, mèt spellingsvariatie, gestiep weure. 
Heiveur heet de Raod in 2003 ’n normatief spelling oontwikkeld (Bakkes et al. 
2003). Dees ortografie (spellingssysteem) verbint grafeme (lètters en ander teikes) 
mèt foneme (beteikenis-oondersjeiende klaanke) en kint gebruuk weure um in 
de versjèllende dialekte te sjrieve (opgenort.nl). Dees normatief spelling zörg 
evels nog neet veur einheid in de spelling. Ze leit tot ’n fonologische en soms 
eigezinnege spelling, die gedicteerd weurt door de oetspraok vaan de sjriever in 
zien of häör dialek en dèks nog de eige spellingsveurkäör.
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135Veur d’n LCD hawwe v’r us aon de bestaonde spellingspraktiek en ’t beleid 
vaan de Raod veur ’t Limburgs door alle dialekte geliekelek te behandele en alle 
spellingsvariatie in d’n dictionair op te numme. Dat heet e paar belaankrieke 
consequenties veur wie ’t projek oetgeveurd en wie d’n dictionair opgezat weurt. 
Hei-oonder besjrieve v’r dat kort, meh ’n oetveureger besjrieving is te vinde in 
Michielsen, Lugli en Schuler (2017). Mie informatie euver ’t LCD projek vint g’r 
ouch op limburgishcorpusdictionary.com.

Iers eve kort ’n besjrieving vaan de belaankriekste fases vaan ’t projek. In de ierste 
fase weure zoeväöl wie meugelek Limburgse tekste verzameld, biejein geneump ’t 
Limburgs Corpus. Ideaoliter weurt eder vetske teks wat gesjreve, getranscribeerd 
gesproke, digitaol op ’t internèt en op de sociaol media besteit veur dees verzameling 
gebruuk. ’t Limburgs Corpus zal bestoon oet tekste vaan alle dialekte in alletwie 
de provincies Limburg en de territoria veuraofgaond aon hun bestoon. ’t Corpus 
zal diachroon zien en matriaole biejeinhole vaan tösse 1775 en 2020. ’t Jaor 1775 
is gekoze, umtot d’n ajdst bekinden teks oet de modernen tied3, ’t Sermoen euver 
de weurd, daoteert vaan roond 1775 (Spronck 2016: 229). Pas sinds de opriechting 
vaan Veldeke in 1926 is sjrieve op z’n Limburgs evels mie gebrukelek gewore 
(Spronck 2016). Daorum zalle de mieste matriaole veur ’t corpus vaan de 20ste en 
21ste iew zien en ’n periood bestrieke vaan ummelum de 100 jaor. Dees matriaole 
weure, nao touwstumming vaan auteursrechhawwers, OCR-gedigitaolizeerd en 
veurzeen vaan belaankrieke informatie in de metadata, inclusief de iedergeneumpde  
Kloeke plaotscode. De digitaol versie weurt, mèt hölp vaan vrijwèllegers, 
naogeloerd veur te zörge tot gein foute drin zitte. 

In de twiede fase vaan ’t projek weure de matriaole vaan ’t corpus mèt software 
verwèrk. Dao zien versjèllende stappe. Ierstens moot veur de wijer verwèrking 
de spellingsvariatie trökgebrach weure nao eine vörm. Dat weurt ‘normalizering’ 
geneump. Door te normalizere weure alle versjèllende spellingsvörm aonein 
gekoppeld en veurzeen vaan eine hoofvörm. Veur deen hoofvörm zouw me 
veur Limburgse wäörd equivalente wäörd in ’t Nederlands kinne keze. Veer 
höbbe die käös veur ’t Nederlands neet gemaak, umtot v’r meine tot heidoor 
specifieke kinmerke vaan ’t Limburgs verdèk zouwe kinne weure (Michielsen, 
Lugli & Schuler 2017: 365). Beslote is eint vaan de Limburgse dialekte te keze es 
hoofvörm veur normalizering. Dit mèt de weitesjap tot dat op gein inkel meneer 
de weergaof vaan de spellinge vaan ander dialekte in d’n dictionair beïnvlood. 
’t Hölp allein de verwèrking en vergemekelek ’t opzeuke vaan wäörd vaan alle 
dialekte. Umtot de groetste besjikbaar database vaan ei Limburgs dialek vaan ’t 
modern Mestreechs is, is veur dat dialek es bindmiddel en hoofvörm veur alle 
versjèllende spellingsvörm gekoze. In die gevalle woe ’t gei corresponderend 
Mestreechs woord gief, weurt e pseudo-Mestreechs woord aongemaak op basis 
vaan inter-dialektische fonologische veranderingsregels. Zoe pseudo-Mestreechs 
woord weurt gemarkeerd mèt ’nen asterisk (*) um ’t te oondersjeie vaan de 
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136 ‘echte’ Mestreechse wäörd die in ’t corpus veurkoume (zuug hei-oonder Tabel 1). 
Ditzelfde princiep zal weure gebruuk veur verawwerde Mestreechse wäörd die 
in ’t modern Mestreechs neet mie veurkoume. E veurbeeld vaan normalizering is tot 
de werkwoordsvörm ‘stuis’ (zoe los woord weurt ’n token geneump), gekoppeld 
weurt aon ’t Mestreechs equivalent ‘steis’. ‘Stuis’ is eine meugeleke twiede persoen 
tegewoordegen tied vaan ’t werkwoord ‘staon’ in Thoear.

Aelse Remunj Zitterd Thoear Valkeberg Venlo Wieërt Mestreech

spóéze sjpoeze sjpoeze spoeze sjpoeze spoeze spoeze *spoeze

Tabel 1: Veurbeeld vaan ’n normalizering nao ’ne pseudo-Mestreechse vörm.

De volgende stappe vaan de twiede fase zien lemmatizering en Part-of-Speech 
tagging. Lemmatizering beteikent tot geïnflecteerde vörm vaan wäörd gekoppeld 
weure aon hun lemma ofwel hunnen dictionairvörm. Zoe weure beveurbeeld 
geïnflecteerde werkwoordsvörm gekoppeld aon d’n infinitief. Beveurbeeld ‘stuis’ 
oet Thoear, gekoppeld aon de genormalizeerde Mestreechter vörm ‘steis’, weurt 
hei gekoppeld aon de Mestreechsen infinitief ‘stoon’. Weit tot aofzunderlek ouch 
d’n Thoearsen infinitief ‘staon’ (d’n infinitief vaan ‘stuis’) aon de Mestreechse 
genormalizeerde vörm ‘stoon’ gekoppeld weurt. Zoe zien de geïnflecteerde 
werkwoordsvörm ‘stuis’ en d’n infinitief ‘staon’ vaan Thoear via ’t Mestreechse 
‘stoon’ aonein gekoppeld. Heidoor, meh ouch umtot de Thoearse vörm ’ne 
Kloeke plaotscode höbbe, zien wäörd vaan Thoear gemekelek op te zeuke. Es 
lèste stap vaan fase twie is Part-of-Speech tagging ofwel ’t verbinde vaan ’t lemma 
mèt ’n grammaticaol woordsoort. In dit veurbeeld moot ‘stuis-steis-stoon’ via 
‘stoon’ nog aon d’n tag of ’t grammaticaol etikètsje ‘werkwoord’ gekoppeld weure. 
’n Euverziech vaan wat hei besjreve is, weurt hei-oonder in Tabel 2 getuind.
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Tabel 2: Algemeine vörm (linker kolom) en veurbeeld vaan normalizering, lemmatizering en Part-of-

Speech tagging vaan ’ne geïnfl ecteerde vörm (midde) oet e bepaold dialek en de verbinding nao ’t lemma 

vaan dat dialek (rechs).

In de daarde fase vaan ’t projek weurt ’t corpus geanalyzeerd. Wat heidoor oet 
’t corpus weurt gehaold zien metadata en is oonder andere ’t volgende: wat 
veur wäörd koume veur, wie dèks koume ze veur, mèt wat veur ander wäörd 
koume ze same veur en wie weure ze in de versjèllende dialekte gespeld? Dees 
metadata zien dus neet aofhenkelek vaan einen teks of vaan einen auteur, meh 
geve woordgebruuk en patroene vaan taolgebruuk aon door alle tekste vaan ’t 
corpus heer. Dees metadata, en dus neet individueel tekste, weure daan gebruuk 
um d’n dictionair te make.
In de veerde en lèste fase moot d’n dictionair gesjreve weure door de woorde-
bookmekers aon de hand vaan de bovegeneumpde metadata. Heiveur is ouch 
weer e software program behölpzaom en ’n database, boe-in alle data veur ’t 
Limburgs koume te stoon. Wijer weurt ’ne user interface gebouwd, ’ne website 
en app mèt gooj zeukfunctie, zoetot Limburgers en ander geïntrèsseerde ouch 
gemekelek vaan d’n dictionair gebruuk kinne make.

Wie kump de Limburgse spellingsvariatie in d’n dictionair veur?

D’n dictionair zal geriech zien op e breidsoorteg publiek bestaond oet algemein, 
neet-gespeciaolizeerde gebrukers die Limburgs kalle, taolkundege en ouch 
deginnege die gewoen geïntrèsseerd zien in ’t Limburgs. D’n algemeine gebruker 
steit evels veurop. Um deveur te zörge tot dee gebruker neet umkump in al 
die informatie, weurt d’n dictionair zoe gerangeerd tot mie gespeciaolizeerde 
informatie neet op d’n hoofpagina steit, meh touwgaankelek is op ander pagina’s 
door op ’nen tab te duie.
Dit zal ouch ’t geval zien mèt de spellingsvariatie. Es ’ne gebruker nao e woord in 
zien of häör spelling zeuk, daan weurt dat woord in die spelling (es ’t gevoonde 
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138 weurt) es ’t belaankriekste zeukrizzeltaot aongegeve op d’n hoofpagina.  Daoneve 
weurt aongegeve woe in Limburg en wie dèks die spelling in ’t corpus veurkump 
(frequentie), kump e geluidsfragmint vaan de oetspraok en ’n transcriptie nao 
IPA, ’t internationaol fonetisch alfabèt. Dao-oonder weurt ein ander spelling 
vaan datzelfde woord vermeld.  Dat is de spelling woe-in dat woord ’t mieste 
door ’t gans corpus heer veurkump (de mies frequente spelling).  
Illustratie 1 hei-oonder gief e veurbeeld wie dat oet zouw kinne zien. Iers 
weurt besjreve wie d’n opzat vaan d’n hoofpagina oet zal zien. Daonao kump e 
veurbeeld mèt e woord. Dees illustratie tuint euvereges allein mer ’t köpke vaan 
de hoofpagina. Wijer informatie, die weer dao-oonder kump te stoon, zoe wie 
’t aontal beteikenisse, ’n definitie en veurbeeldzinne én via versjèllende tabs d’n 
touwgaank nao ’t corpus, collocaties en euverzèttinge nao Ingels en Nederlands, 
stoon in dees illustratie neet debij.

Illustratie 1: Veurbeeld vaan 

’n aofbeling vaan e lemma in 

d’n online dictionair mèt de 

spelling vaan de gebruker en 

de mies frequente spelling vaan 

dat lemma.

Alle aander spellinge vaan dat gezeukde woord, zoe wie die in ’t Limburgs 
Corpus zien trök te vinde, zien touwgaankelek oonder d’n tab ‘Ander spellinge’. 

 

Illustratie 2: Veurbeeld vaan ’n 

aofbeling vaan spellingsvariatie 

vaan e lemma in d’n online 

dictionair.

Boete de spellingsvariatie is ’t ouch belaankriek te weite of e woord en ’n 
bepaolde spelling vaan dat woord door gans Limburg gebruuk weurt of in e 
gedeilte vaan Limburg. In d’n dictionair zal dat te vinde zien oonder d’n tab 
‘Spreiing’. Illustratie 3 (zuug hei-oonder) liet ein meugelekheid zien wie de 
geografische spreiing geïllustreerd kint weure. ’n Aander meugelekheid is ’n heat 
map, woebij de data mèt kleure op ’n kaart weure aongegeve.
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Illustratie 3: Veurbeeld vaan ’n 

aofbeling vaan spellingsvari-

atie vaan sommege Limburgse 

dialek-specifieke lemma’s oet 

locaol dialekdictionairs vaan 

Belsj en Nederlands Limburg 

(lemmavörm aon de origineel 

illustratie touwgevoog).

D’n LCD zal nog ander informatie veur gebrukers bevatte, oonder andere wijer 
grammaticaol informatie oonder d’n tab ‘Grammair extra’ en ’nen tiedsbalk 
oonder d’n tab ‘Tiedsperiood’ woe-op aongegeve weurt sinds wienie e lemma 
in ’t corpus veurkump. Vaanwege plaotsgebrek goon v’r d’r hei neet wijer op in, 
meh ’t oetveureg (Ingelstaoleg) veurstèl veur d’n dictionair zal op termien op 
euze website limburgishcorpusdictionary.com te vinde zien. 

Wie kint geer mèthelpe?

Allemaol same make v’r Limburg en ’t Limburgs wie ’t is. Dat gelt ouch veur 
’t behawwe en de wijer oontwikkeling vaan eus taol. Same mèt vrijwèllegers 
höbbe v’r al deveur gezörg tot ’t Limburgs es taol bij Microsoft is opgenome. Zoe 
wie in de Nuutsbreef Veldeke Limburg Naojaor 2017 te leze is, kint g’r Limburgs 
noe op eure mobielen tèllefoon en eur mobiel applicaties gebruke. Veer dinke tot 
nog väöl mie meugelek is. 
Geer kint mèthelpe ’ne goojen dictionair veur alle dialekte vaan ’t Limburgs te make. 
Of g’r noe ’n eurke of twie in de week höb, ’nen haven daag of mie tied, v’r kinne 
eur hölp good gebruke! Gaot nao de website limburgishcorpusdictionary.com of 
sjik ’nen email nao yuri@limburgs.org veur uuch aon te melle.
’t LCD-projek is nog in veurbereiding, meh g’r kint uuch evels noe al opgeve 
es vrijwèlleger en veur sommege dinger höbbe v’r ieder lui nudeg. V’r zeuke 
lui door gans Limburg, aon de Belzje en aon de Nederlandse kant. Hei zien 
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140 sommege vaan de werkzaomhede boe v’r vrijwèllegers veur zeuke. 
Korrektore, die gescande tekste wèlle leze en corrigere. Detectives, die 
Limburgse auteurs helpe vinde um touwstumming te vraoge hun werk te mage 
gebruke. Administrateurs, die good zien mèt pepier- en computerwerk. 
Dialekexperts, die hun Limburgs plat good spreke en sjrieve, in ’t bezunder 
ouch dialekexperts die good Mestreechs kinne sjrieve en spelle volges de spelling 
vaan de Veldeke Krink Mestreech. En es g’r student taolkunde zeet of computational 
linguistics daot en e stageprojek zeuk, nump kontak mèt us op. V’r wèrke mèt 
’n international team en doen vernuiende dinger veur ’n minderheidstaol die 
intrèssant veur e stageprojek kinne zien.

Aofsleting

De Limburgse Corpus Dictionair is e vernuiend projek veur ’t Limburgs. Door 
alle dialekte in de twie Limburge en alle spellingsvariatie op te numme, weurt 
’t ’n online naoslaagwerk wat veur edere kaller vaan e Limburgs dialek en veur 
geïntrèsseerde besjikbaar is. E door ’t projek oontwikkeld model veur software 
verwèrking en de nuiste software geit helpe ’t Limburgs mèt zien spellingsvariatie 
te verwèrke en analyzere. Heibij is werk eweggelag veur vrijwèllegers en veer 
hope tot mèt dit projek ’ne nuien impuls aon ’t gebruuk van de Limburgse taol 
gegeve kint weure.
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Noten

1  E gedeilte vaan dit artikel is gebaseerd op Michielsen, Lugli en Schuler (2017). 
D’n auteur wèlt de co-auteurs vaan dat artikel, Ligeia Lugli en Michael 
Schuler, bedaanke veur hun contributie. D‘n auteur is ouch Dr. Jean Robert 
Opgenort, teamlid vaan d’n LCD, en Prof. Dr. Leonie Cornips erkintelek 
veur feedback op ’n ieder versie vaan dit artikel.

2  Veur de Limburgse Corpus Dictionair hawwe v’r us aon de demarcatie 
vaan ’t Limburgs zoe wie ouch aongehawwe door ’t Woordenboek van de 
Limburgse Dialecten (zuug Belemans, Kruijsen & Keymeulen, 1998; Weijnen, 
Goossens & Goossens, 1983: 7-11, 22).

3  Twie nui-oontdèkde tekste vaan Jacob Kritzraedt zien awwer en daotere vaan 
1640 (Spronck 2016: 228). Nao Kritzraedt zien evels gein tekste bekind die 
wieze op ’n oonoonderbroke sjrieftraditie in ’t Limburgs. Vaanaof oongeveer 
1775 gief ’t wel mie tekste die dao-op wieze en umreie daovaan is 1775 es 
begindaotum veur ’t LCD projek gekoze.
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143HET GEBRUIK VAN LEENWOORDEN 
IN DE LIMBURGSE DIALECTEN: 
SEMANTISCHE EN GEOGRAFISCHE 
FACTOREN1

Karlien Franco

Waarom bestaan er meer Limburgse dialectwoorden om 
naar een spionnetje (kijkgaatje in de deur)2 te verwijzen 
dan voor een altaar? Voor een spionnetje komen, 
bijvoorbeeld, deurraampje, jodenoog en loervenstertje voor, 
terwijl een altaar overal altaar genoemd wordt.3 4 Mijn 
doctoraat spitst zich toe op dat soort variatie in lexicale 
diversiteit, d.w.z. het aantal woorden dat voorkomt om 
iets benoemen, in de Limburgse en Brabantse dialecten. 
Mijn onderzoek, dat ik heb uitgevoerd onder supervisie 
van Dirk Geeraerts, Roeland van Hout en Dirk 
Speelman, toont aan dat semantische kenmerken van de 
concepten zelf beïnvloeden hoeveel lexicale diversiteit 
een bepaald concept vertoont. Zo blijken, bijvoorbeeld, 
concepten die beter bekend en vertrouwd zijn voor een 
taalgebruiker en in een taalgemeenschap, voor te komen 
met significant minder lexicale varianten dan minder 
vertrouwde concepten.

Volgens het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) bestaat er voor een 
erg vertrouwd concept als bloed, bijvoorbeeld, slechts één Limburgs dialect-
woord, namelijk bloed. Voor een minder bekend concept als op de tenen lopen, 
daarentegen,  zijn er 19 woorden verzameld, zoals dantelen, eiertreden en trippelen. 
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144 Verder zijn dat soort conceptkenmerken onderhevig aan socio-culturele variatie. 
Van een landbouwer, bijvoorbeeld, kan je verwachten dat hij meer vertrouwd is 
met verschillende soorten graan dan van een bankier.

Ook het soort woorden dat gebruikt wordt om naar concepten te verwijzen, 
wordt beïnvloed door semantische kenmerken. Deze bijdrage spitst zich daarop 
toe; we onderzoeken, meer bepaald, variatie in het gebruik van leenwoorden in 
de Limburgse dialecten. De resultaten tonen aan dat een interactie tussen het 
semantische veld waartoe een concept behoort en de geografische locatie van een 
dialectspreker het gebruik van leenwoorden in de Limburgse dialecten verklaart.  
Hoewel eerder onderzoek bestaat dat op het belang van dat soort semantische 
en/of geografische factoren heeft gewezen (bijvoorbeeld Daems, Heylen & 
Geeraerts 2015; Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999; Kruijsen 1990; Poplack, 
Sankoff & Miller 1988; Van Hout, Kruijsen & Gerritsen 2014 en Zenner, Speelman & 
Geeraerts 2012), is deze studie innovatief omwille van twee redenen. Ten eerste 
bestaan er weinig studies die het gebruik van leenwoorden uit verschillende brontalen 
direct vergelijken in dezelfde dataset. Hoewel er hypotheses zijn ontwikkeld, 
voornamelijk voor het Standaardnederlands, over de relatieve verhouding van 
leenwoorden uit verschillende brontalen (zie Van der Sijs 2005), concentreert het 
meeste onderzoek zich op het gebruik van leenwoorden uit één bepaalde brontaal.  
Daardoor is de relatieve verhouding tussen de aanwezigheid van woorden uit 
verschillende talen nog niet systematisch bestudeerd in de dialecten van het Nederlands. 
Ten tweede heeft deze studie een onomasiologische achtergrond, in overeen-
stemming met recent onderzoek in de Cognitieve Sociolinguïstiek en de Cognitieve 
Contactlinguïstiek (zie Geeraerts, Kristiansen & Peirsman 2010; Kristiansen & 
Dirven 2008 en Zenner & Kristiansen 2014). Voor elk semantisch veld dat in 
de analyse opgenomen is, vertrekken we immers van dezelfde set van concepten. 
Vervolgens wordt onderzocht welke taal het frequentst gebruikt wordt om 
naar die set van betekenissen te verwijzen. Hoewel we dus aggregeren over de 
verschillende afzonderlijke concepten, krijgen we vat op de semantische, betekenis-
gerelateerde conceptkenmerken die ervoor zorgen dat een bepaalde brontaal 
frequent gebruikt word, terwijl een andere brontaal minder dikwijls voorkomt.
De volgende paragrafen bieden eerst een overzicht van de opbouw van het 
Woordenboek van de Limburgse Dialecten, dat de dataset vormt voor deze studie. 
Daarna volgen de hypotheses, een overzicht van de gebruikte methode en van 
de resultaten en een kort besluit. 

Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD)

Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) is een onomasiologisch woorden-
boek dat opgezet werd door de bekende dialectoloog A. Weijnen in de tweede 
helft van de twintigste eeuw. De visie van Weijnen was om twee redenen innovatief. 



 V
E

L
D

E
K

E
 L

IM
B

U
R

G
 J

A
A

R
B

O
E

K
 2

01
7

145Enerzijds hechtte hij veel belang aan de wetenschappelijke kwaliteit en systematiek 
van de materiaalverzameling. Dat leidde ertoe dat er een grote set vragenlijsten 
werden uitgestuurd op een systematische manier aan informanten in het hele 
Limburgse (en Brabantse) dialectgebied. Anderzijds oordeelde hij dat het materiaal 
moest gepresenteerd worden in de woordenboeken op een onomasiologische 
manier. Dat houdt in dat het niet alfabetisch gerangschikt wordt, maar thematisch 
samengebracht op basis van de manier waarop de concepten aan elkaar gerelateerd 
zijn in het dagelijkse leven. Het WLD bestaat daarom uit drie grote delen: (1) 
agrarische terminologie, (2) niet-agrarische vakterminologieën en (3) algemene 
woordenschat. De drie delen zijn verder onderverdeeld in afzonderlijke afleveringen. 
Voor het derde deel zijn er bijvoorbeeld veertien afleveringen die elk een ander 
thema, of semantisch veld, behandelen, zoals ‘kleding & lichamelijke verzorging’, 
‘de woning’, ‘feest & vermaak’ en ‘vogels’. De laatste decennia werd er meer en 
meer gebruik gemaakt van digitale methodes om het woordenboekmateriaal te 
verwerken. Ondertussen is het dialectmateriaal van het WLD ook volledig gedi-
gitaliseerd en sinds 2016 is het online raadpleegbaar (e-wld.nl). 

Uit praktische overwegingen beperken we ons tot materiaal uit het derde deel 
van het woordenboek, dat concepten bevat waarmee elke dialectspreker vertrouwd 
was toen het materiaal werd verzameld. Ook gebruiken we de gedigitaliseerde 
editie van het materiaal, zodat grote hoeveelheden data gemakkelijk tegelijk  
verwerkt kunnen worden op een kwantitatieve manier. Verder nemen we enkel 
materiaal op uit de vragenlijsten die systematisch verspreid werden over het hele 
dialectgebied door de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, hoewel 
er ook andere data opgenomen zijn in het WLD, bijvoorbeeld dialectwoorden 
opgetekend in lokale woordenboeken. Ten slotte bekijken we enkel de concepten 
waarvoor blijkt dat het materiaal systematisch genoeg beschikbaar is voor het 
hele dialectgebied. 

Tabel 1 geeft een voorbeeld van de opbouw van de dataset voor de concepten alpinomuts 
en handschoen. In totaal zijn er voor dat eerste concept 172 rijen beschikbaar waarbij 
één rij staat voor één observatie van een dialectwoord voor een bepaald concept, gege-
ven door een informant in een bepaalde locatie. Voor het tweede concept beschikken we 
over 208 rijen. Voor sommige plaatsen is meer dan één observatie beschikbaar, bijvoor-
beeld als er meerdere informanten bevraagd werden in die locatie. Verder toont de tabel 
ook dat de antwoorden van de informanten beschikbaar zijn in verschillende vormen 
(vernederlandste variant, fonetische variant), maar we beperken ons hier tot het onder-
zoeken van de vernederlandste varianten (zie voetnoot 4). Ten slotte bevatten de tweede 
en vijfde rij een label ‘(fr.)’. Dat label geeft aan dat de variant, etymologisch gezien, 
afkomstig is uit een vreemde taal, namelijk uit het Frans. Het woordenboek bevat  
ook andere labels, zoals ‘(du.)’ voor Duitse varianten en ‘(lat.)’ voor Latijnse 
woorden. We gebruiken die labels om te bepalen in welke locatie leenwoorden 
gebruikt worden en voor welke concepten.
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146 concept variant fonetische vragenlijst plaatsnaam

 (vernederlandst) variant

alpinomuts kalotje (fr.) kelötje N 25 (1964) Puth

alpinomuts pats patsj N 25 (1964) Oirsbeek

alpinomuts pinomuts pinomutsch N 25 (1964) Nuth/Aalbeek

alpinomuts patsje petske N 25 (1964) Amstenrade

alpinomuts baret (fr.) baret N 25 (1964) Hoensbroek

alpinomuts muts mutsj N 25 (1964) Hoensbroek

... ... ... ... ...

handschoen haas haose N 23 (1964) Nunhem

handschoen haas haose N 23 (1964) Horn

handschoen vingerhaas vingerhaoze N 23 (1964) Grathem

handschoen vingerhaas vingerhaase N 23 (1964) Roermond

handschoen haas haase N 23 (1964) Roermond

Tabel 1: Voorbeeld van de relevante kolommen uit de gedigitaliseerde versie van het WLD (concepten 

alpinomuts en handschoen, aflevering ‘kleding & lichamelijke verzorging’).

Hypotheses

We beperken ons tot leenwoorden uit brontalen die frequent genoeg voorkomen 
in het WLD, namelijk het Frans, het Latijn en het Duits. De hypotheses zijn  
gebaseerd op Daems et al. (2015); Geeraerts et al. (1999); Van der Sijs (2005);  
Van der Sijs & Engelsman (2000) en Van Hout et al. (2014). 

De Limburgse dialecten vormen door hun geografische positie een interessant 
onderzoeksgebied om het gebruik van leenwoorden te bekijken (zie bijvoorbeeld 
Kruijsen 1990, Van Hout et al. 2014). We verwachten geografische patronen te 
kunnen opmerken voor Duitse en Franse leenwoorden. In het oosten van het 
dialectgebied bevindt zich namelijk de taalgrens met het Duits, wat ertoe kan 
leiden dat Duitse leenwoorden in het oosten van het Limburgse dialectgebied 
frequenter zijn dan meer naar het westen. Bovendien worden de Ripuarische 
dialecten, die voorkomen in Kerkrade, Bocholtz, Simpelveld en Vaals, beschouwd 
als deel van het Limburgse dialectgebied. Die dialectgroep bevindt zich ten oosten 
van de Benratherlinie, wat betekent dat ze de Tweede of Hoogduitse klankver-
schuiving wel hebben ondergaan (bv. tsied voor tied;  zie Van de Wijngaard 2007 
en Van de Wijngaard & Keulen 2007). Omdat het Ripuarische dialectgebied tot 
het begin van de twintigste eeuw georiënteerd was op Aken, verwachten we 
vooral daar veel Duitse leenwoorden te vinden. Voor het Frans is het mogelijk 
dat er twee soorten van geografische patronen optreden. Ten eerste verwachten 
we, zoals bij het Duits, een taalgrenseffect: het zuiden van Belgisch Limburg 
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147grenst aan de taalgrens tussen de Germaanse en Romaanse talen. Ten tweede is 
het mogelijk dat we meer Franse leenwoorden vinden in Belgisch dan in Nederlands  
Limburg. De verklaring daarvoor is dan dat de Franse cultuur doorheen de  
geschiedenis een grotere rol heeft gespeeld in België dan in Nederland. 

Om te bepalen wanneer en waarom Franse, Duitse en Latijnse leenwoorden 
gebruikt worden in de dialecten van het Limburgs beperken we ons tot vier  
afleveringen van deel 3 van het WLD, die elk een semantisch veld beschrijven.  
De afleveringen waarop we ons concentreren zijn ‘maatschappelijk gedrag, school & 
onderwijs’, ‘kleding & lichamelijk verzorging’, ‘kerk & geloof ’ en ‘karakter & 
gevoelens’. Op basis van eerder onderzoek, voornamelijk naar leenwoorden in 
het Standaardnederlands, kunnen we verwachten dat bepaalde leenwoorden het 
meest frequent zullen zijn in drie van die semantische velden. Zo verwachten we dat 
leenwoorden uit het Frans vooral frequent zijn voor maatschappij-gerelateerde 
concepten en voor kledingconcepten. Leenwoorden uit het Latijn zijn het meest 
verwacht om naar religieuze concepten te verwijzen. Van Duitse ontleningen 
wordt verondersteld dat ze, enerzijds, gebruikt worden voor maatschappelijke 
concepten (naast Franse woorden, onder invloed van de Hanze) en, anderzijds, 
voor kerkconcepten (door de vertaling van de Lutherbijbel vanuit het Hoog-
Duits naar het Nederlands na de Reformatie). Het vierde semantische veld, ‘karakter 
& gevoelens’, neemt een andere positie in. Aan de ene kant argumenteren sommige 
onderzoekers dat leenwoorden voor emotieconcepten erg infrequent zijn. De 
reden die daarvoor gegeven wordt is dat de basisemoties deel uitmaken van de 
core vocabulary, het universele lexicon dat beschikbaar is in elke taal omdat het 
dermate relevant is in het dagelijkse leven van taalgebruikers (zie bijvoorbeeld 
Hock and Joseph 1996; McMahon 1994; Thomasson & Kaufman 1991; Tadmor, 
Haspelmath & Taylor 2010; Zenner, Speelman & Geeraerts 2014). Omdat elke 
taal moedertaalequivalenten bevat voor dat universele deel van het lexicon, is het 
niet nodig om woorden te lenen van andere talen. Aan de andere kant komen er, 
volgens andere onderzoekers, veel leenwoorden voor bij concepten die een hoge  
mate van persoonlijke betrokkenheid impliceren, zoals affectgevoelige concepten die 
te maken hebben met dwaasheid of obsceniteit. Van dat soort concepten wordt 
gezegd dat ze nood hebben aan veel synonymie om de expressieve kracht van 
het concept te kunnen blijven uitdrukken (bijvoorbeeld Weinreich 1968: 58-
59). Tabel 2 geeft een samenvatting van de combinatie van de geografische en 
semantische hypotheses die kunnen verwacht worden per semantisch veld en 
per brontaal. In die tabel gaan we uit van de situatie waarin karakterconcepten 
behoren tot de core vocabulary en we dus geen ontleningen verwachten.
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148 maatschappelijk 
gedrag, school 
& onderwijs

kleding & 
lichamelijke 
verzorging

kerk & geloof karakter & 
gevoelens

verwachte 
bronta(a)l(en)

Frans
Duits

Frans Latijn
Duits (in 
mindere mate)

geen 
ontleningen

verwachte 
geografische 
verspreiding

enkel voor Frans: 
Belgisch versus 
Nederlands 
Limburg

Belgisch versus 
Nederlands 
Limburgs

geen 
geografische 
variatie

geen 
geografische 
variatie

Tabel 2: Overzicht van hypotheses per semantisch veld en per brontaal.

Methode en resultaten

Tabel 3 geeft het aantal observaties weer waarop de analyse gebaseerd is per 
brontaal. We gebruiken de labels in het woordenboek om automatisch te berekenen 
hoeveel leenwoorden er per brontaal voorkomen per plaats in het woordenboek. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat telkens slechts een onderscheid gemaakt 
wordt tussen leenwoorden uit de brontaal en woorden die niet kunnen beschouwd 
worden als leenwoorden uit de brontaal. Het is dus mogelijk dat observaties die 
aangegeven worden als ‘niet Latijn’ of ‘niet Duits’ eigenlijk een Franse origine 
hebben. Omdat we echter een grote hoeveelheid data in de analyse opnemen, 
verstoort dat soort ruis de resultaten niet. De volledige dataset bestaat uit 221 368 
observaties voor 1692 concepten en 255 plaatsen in het Limburgse dialectgebied. 
Hoewel we verwachten dat leenwoorden uit bepaalde brontalen frequenter zullen 
zijn in bepaalde semantische velden, bevat elke aflevering leenwoorden uit elke 
brontaal. Tabel 4 toont enkele voorbeelden van een dialectwoord per aflevering 
en per brontaal.

Frans niet Frans Latijn niet Latijn Duits niet Duits

13015 
(0.059)

208353 
(0.941)

5810 
(0.026)

215558 
(0.974)

2317 
(0.010)

219051 
(0.990)

Tabel 3: Absoluut en relatief aantal observaties per brontaal.
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149brontaal maatschappelijk 
gedrag, school 
& onderwijs

kleding & 
lichamelijke 
verzorging

kerk & geloof karakter & 
gevoelens

Frans coupon
portefeuille

bijou
winterpaletot

medaille
voile

bleu
caractère

Latijn statie
tribunal

stola
stool

crucifix
monstrans

permitteren
pretentie

Duits rad
flik

absatz
smuk

bleien venster
dirigent

juxig
geschaft

Tabel 4: Voorbeelden van leenwoorden per brontaal en per semantisch veld.

In deze bijdrage wordt het materiaal voorgesteld in de vorm van frequentietellingen, 
weergegeven op bubble plots. Alle resultaten zijn echter ook stabiel in een analyse 
aan de hand van de techniek Generalized Additive Modelling, een innovatieve statistische 
meetmethode die uitermate geschikt is voor het onderzoeken van de verspreiding 
van geografische data. 

Het algemene beeld
Figuur 1 toont het aantal Franse, Latijnse en Duitse tokens per locatie in de vorm 
van drie bubble plots. Dat zijn plots waarbij de grootte van een zwarte stip (of bubble) 
proportioneel is ten opzichte van de proportie leenwoorden op die locatie; ze 
kunnen dus gebruikt worden om te bepalen in welke plaatsen het meeste leen-
woorden voorkomen uit een bepaalde brontaal. De proportie leenwoorden per 
locatie is berekend door het aantal observaties van een leenwoord uit de brontaal 
in een bepaalde locatie, te delen door het totaal aantal observaties voor die locatie. 
Als er voor een bepaalde plaats dus, bijvoorbeeld, 40 Franse leenwoorden gebruikt 
worden en we in de hele dataset beschikken over 200 observaties voor die locatie, 
is de proportie leenwoorden gelijk aan 40/200 = 0.2, of 20%. Hoe groter een 
zwarte stip op de kaart, hoe meer leenwoorden uit de brontaal op die plaats ge-
noteerd werden. Als er geen leenwoorden uit de brontaal gevonden werden op 
een bepaalde plaats (proportie leenwoorden gelijk aan 0), is dat aangegeven met 
een rode driehoek. De legende aan de linkerzijde van elke plot geeft aan wat de 
interpretatie is van de grootte van de stippen. Daarbij is de interpretatie van de 
grootte van de stippen in elk paneel van de plot identiek. Omdat de leenwoorden 
uit de verschillende brontalen niet even frequent zijn, geven de legendes aan de 
linkerkant van de plots wat meer detail. 
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Figuur 1: Proportie Franse, Latijnse en Duitse observaties per locatie.
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151De bubble plot voor de Franse leenwoorden (linksboven) toont aan dat Franse 
leenwoorden in het hele dialectgebied voorkomen. Ze lijken echter frequenter 
te zijn in Belgisch Limburg en, vooral, dichtbij de taalgrens tussen de Germaanse en 
Romaanse taalgebieden. De bubble plot voor de Latijnse leenwoorden (rechts-
boven) bevat meer rode driehoeken dan die voor de Franse woorden, wat aangeeft 
dat er niet in elke locatie Latijnse leenwoorden voorkomen. Er lijken wat meer 
rode driehoeken, en dus minder Latijn, voor te komen in het zuidwesten van 
Belgisch Limburg. De bubble plot voor de Duitse leenwoorden (onderaan), ten 
slotte, bevat het meeste rode driehoeken. De plot lijkt aan te geven dat er een 
duidelijk grenseffect bestaat: Duitse leenwoorden komen bijna uitsluitend voor 
nabij de grens met Duitsland. Verder is ook het Ripuarische dialectgebied duidelijk 
zichtbaar op de plot. De grootste zwarte stippen, in het zuidoosten van Nederlands 
Limburg, zijn de (Ripuarische) plaatsen Simpelveld, Vaals en Kerkrade.

Semantische verschillen per brontaal
In deze paragraaf onderzoeken we in welke mate semantische verschillen, meer 
bepaald verschillen tussen semantische velden, een rol spelen bij de geografische 
verdeling van leenwoorden: zijn de patronen die gevonden werden in Figuur 1 
gelijk in elk semantisch veld, of vinden we ook semantische verschillen? In de 
volgende onderdelen bespreken we per brontaal, de geografische verspreiding 
van het aantal leenwoorden per semantisch veld.

Frans
Voor de Franse leenwoorden zijn twee patronen verwacht. Ten eerste verwachten  
we geografische verschillen. Enerzijds bevinden die zich op het niveau van de 
landen (België en Nederland) waarin de Limburgse dialecten gesproken worden. 
Zoals aangegeven in Geeraerts et al. (1999) komt Frans waarschijnlijk frequenter 
voor in Vlaanderen dan in Nederland, omdat Vlaanderen langer en intensiever 
onder Frans bewind heeft gestaan. Anderzijds verwachten we ook een grenseffect 
(Van Hout et al. 2014): eerder onderzoek toonde al aan dat er meer Frans gebruikt 
wordt bij de grens met Wallonië, waar Frans de officiële taal is. Ten tweede kunnen  
we ook aannemen dat er meer Frans zal voorkomen in bepaalde semantische velden,  
namelijk ‘maatschappelijk gedrag, school & onderwijs’ en ‘kleding & lichamelijke 
verzorging’, omdat de Franse cultuur op die velden de grootste invloed heeft gehad.
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Figuur 2: Proportie Franse leenwoorden per locatie per semantisch veld.
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153Zowel het geografische als het semantische patroon wordt grotendeels bevestigd 
door de bubble plots in Figuur 2. In die figuur wordt de frequentie van Franse leen-
woorden per locatie weergeven per semantisch veld. Over het algemeen zijn de  
Franse leenwoorden het frequentst in het semantisch veld ‘kleding & lichamelijke 
verzorging’ (rechtsonder). In dat semantisch veld is ook een duidelijk grenseffect 
zichtbaar: in Belgisch Limburg, en dan vooral dichterbij de grens met Wallonië, 
is Frans veel frequenter dan in Nederlands Limburg. De frequentie van Franse 
leenwoorden is lager dan verwacht in ‘maatschappelijk gedrag, school & onderwijs’ 
(linksboven). Hoewel ook in dat semantische veld Frans iets frequenter voorkomt 
in Vlaanderen dan in Nederland, is de invloed van nabijheid met de grens met 
Wallonië minder duidelijk. Dat kan misschien verklaard worden door het feit dat 
concepten behorende tot dat veld voornamelijk besproken worden in supra-lokale  
omgevingen – eerder per groter regionaal gebied, dan tussen mensen van nabije 
dorpen aan beide kanten van de taalgrens. Het verschil tussen België en Nederland 
is echter minder duidelijk in dat laatste semantische veld en over het algemeen 
komt Frans er ook minder voor dan voor kledingconcepten. Zoals verwacht 
komt Frans zowel voor karakterconcepten (rechtsboven) als voor kerkconcepten 
(linksonder) relatief weinig voor. De kaart voor ‘karakter & gevoelens’ (rechts-
boven) lijkt aan te geven dat Frans frequenter is in Nederland dan in Vlaanderen, 
maar de verklaring daarvoor is dat het aantal locaties waar karakterconcepten zijn 
onderzocht, groter is in Nederlands Limburg dan in Belgisch Limburg.

Latijn
Voor Latijn is slechts één patroon verwacht, namelijk een semantisch patroon: 
we verwachten dat Latijn voornamelijk voorkomt in het semantische veld ‘kerk 
& geloof ’ omdat veel katholieke concepten in hun originele Latijnse vorm verspreid 
zijn in het Nederlandse taalgebied (bijvoorbeeld tabernakel, dat een vernederlandste 
vorm is van het Latijnse tabernaculum, of pater dat een rechtstreeks leenwoord uit 
het Latijn is). We verwachten geen geografisch patroon, omdat de katholieke 
traditie in het hele taalgebied gangbaar is: zowel in Belgisch als in Nederlands 
Limburg is de katholieke godsdienst de meest beleefde.

Figuur 3 toont de verspreiding van Latijnse leenwoorden per semantisch veld. 
Zoals verwacht, is de proportie Latijnse leenwoorden per plaats in drie van de 
vier semantische velden erg laag: voor ‘maatschappelijk gedrag, school & onderwijs’, 
‘karakter & gevoelens’ en ‘kleding & lichamelijke verzorging’ tonen de kaarten 
bijna uitsluitend rode driehoeken. Die symbolen wijzen erop dat de proportie 
Latijnse woorden voor dat semantische veld gelijk is aan 0. Verder bevatten die 
drie kaarten bijna geen zwarte stippen, wat erop wijst dat de proportie Latijn 
in de rest van het dialectgebied tussen 0 en 0.01 ligt. In de analyse zijn immers 
dezelfde plaatsen opgenomen als in Figuur 2. Voor het vierde semantische veld, 
‘kerk & geloof ’, zijn de bevindingen zoals verwacht: enkel in dat semantisch veld 
komt Latijn relatief frequent voor. 
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Figuur 3: Proportie Latijnse leenwoorden per locatie per semantisch veld.
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155De kaart toont ook geen geografische patronen: Latijn komt voor in het hele 
Limburgse dialectgebied met ongeveer dezelfde frequentie omdat het katholicis-
me in het hele dialectgebied dezelfde invloed heeft.

Duits
Voor Duits verwachten we een semantisch en een geografisch patroon. Enerzijds 
heeft de Duitse cultuur waarschijnlijk voornamelijk invloed gehad op de semantische 
velden ‘maatschappelijk gedrag, school & onderwijs’ en ‘kerk & geloof ’. Anderzijds 
verwachten we voor Duits een duidelijk grenseffect: we kunnen aannemen dat 
de proportie Duitse leenwoorden hoger zal zijn in locaties die zich dichterbij de 
grens met Duitsland bevinden.

Figuur 4 toont de bubble plots voor de proportie Duitse leenwoorden per locatie. 
De figuur bevestigt het semantische patroon niet helemaal. Duits lijkt voor te komen 
in bijna elk semantisch veld in plaatsen in Nederlands Limburg die dichtbij de 
grens met Duitsland liggen: Duits is altijd het frequentst in het Ripuarische dialect- 
gebied. Dat effect is, zoals verwacht, het sterkst in ‘maatschappelijk gedrag, school 
& onderwijs’ (linksboven). Op die kaart komen veel rode driehoeken voor in 
Belgisch Limburg, terwijl dat minder het geval is in het zuiden van Nederlands 
Limburg. De kaart voor ‘karakter & gevoelens’ toont een gelijkaardig patroon: er 
komt relatief veel Duits voor in Nederland voor karakterconcepten, en vooral 
in het Ripuarische dialectgebied. Dat is echter onverwacht, omdat van karakter-
concepten aangenomen wordt dat ze niet onderhevig zijn aan frequente ontleningen. 
Ze maken immers deel uit van het universele lexicon waarvan verwacht wordt 
dat het in elke taal beschikbaar is. Misschien kan het gebruik van de Duitse leen-
woorden echter verklaard worden door het hierboven kort besproken feit dat 
veel concepten uit dat semantische veld affectgevoelig zijn en daardoor vatbaar 
voor lexicale diversiteit. 
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Figuur 4: Proportie Duitse leenwoorden per locatie per semantisch veld.
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157Voor ‘kerk & geloof ’ (linksonder) lijkt Duits in bijna alle plaatsen infrequent te 
zijn. We vinden opnieuw geen duidelijk geografisch patroon: op sommige locaties 
in het hele dialectgebied is de proportie Duits gelijk aan 0, maar die locaties lijken  
willekeurig verdeeld over Belgisch en Nederlands Limburg, waarschijnlijk omdat 
de invloed van het katholicisme even groot is in beide provincies. De kaart toont 
daarnaast aan dat Duits wel iets frequenter voorkomt in en rondom het Ripuarische 
gebied. De kaart voor ‘kleding & lichamelijke verzorging’, ten slotte, geeft aan 
dat er duidelijk meer Duits voorkomt in Nederland dan in Vlaanderen. Bij die 
laatste kaart (en misschien ook bij de kaart voor ‘maatschappelijk gedrag, school 
& onderwijs’) is het interessant om op te merken dat het patroon voor het 
Frans omgekeerd was: Frans werd meer gebruikt in Belgisch Limburg. Het is dus 
mogelijk dat Franse en Duitse leenwoorden complementair verdeeld zijn, maar 
verder onderzoek op conceptniveau is nodig om die hypothese te bevestigen.

Besluit

In deze studie hebben we de relatieve verspreiding van leenwoorden uit verschillende 
brontalen in de Limburgse dialecten geanalyseerd. Het algemene beeld toonde 
aan dat Frans veel frequenter is dan Latijn, dat op zijn beurt frequenter is dan 
Duits. Verder waren er duidelijke grenseffecten zichtbaar en toonden de kaarten 
ook het verschil tussen België en Nederland. Vervolgens analyseerden we het 
gebruik van de leenwoorden per brontaal en per semantisch veld. Daaruit bleek 
dat geografie niet de enige verklaring is voor de verspreiding van leenwoorden. 
Leenwoorden uit bepaalde talen zijn immers altijd frequenter in één (of enkele) 
semantische veld(en). Dat wijst erop dat de verspreiding van leenwoorden enkel kan 
verklaard worden door een interactie tussen geografische en semantische factoren. 

Het is belangrijk om op te merken dat de interactie tussen semantische en geo-
grafische factoren sterk wordt beïnvloed door socio-culturele patronen. Bijgevolg 
voorziet deze studie verder bewijs voor het feit dat taalcontact op verschillende 
manieren kan plaatsvinden. Enerzijds treedt het op bij geografische nabijheid. 
Dat werd, bijvoorbeeld, duidelijk gemaakt door het feit dat er meer Duits wordt 
gebruikt door dialectsprekers uit Nederlands Limburg voor karakterconcepten. 
Anderzijds kan taalcontact ook op een ander niveau spelen, namelijk als een 
prestigieuze cultuur bepaalde aspecten van het dagelijks leven beïnvloedt, zoals 
bij het voorkomen van Latijn voor kerkconcepten en bij het voorkomen van 
Frans voor kledingconcepten in Belgisch Limburg. Door onze vergelijking van 
verschillende brontalen in één dataset hebben we bijgevolg een beter beeld kunnen 
krijgen van de variatie die bestaat in verschillende soorten taalcontact.
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Noten

1  Ik ben mijn promotoren, Dirk Geeraerts, Roeland van Hout en Dirk Speelman 
erg dankbaar voor het bedenken van dit project en voor hun hulp tijdens de 
uitvoering ervan.

2  In deze bijdrage wordt klein kapitaal gebruikt voor concepten en cursief 
voor de woorden die bestaan voor die concepten.

3  Zie e-wld.nl.
4  Hoewel er slechts één formeel woord bestaat voor het concept altaar, kan 

fonologische variatie natuurlijk wel optreden. In Klimmen, bijvoorbeeld, 
wordt altaar uitgesproken als elter, in Sint-Truiden als aatoor en in Boorsem 
als altāōr. Die fonologische varianten gaan echter allemaal terug op dezelfde 
vorm. Fonologische variatie wordt buiten beschouwing gelaten in dit artikel.
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LIMBURGS OP DE SJTRAOT

Monument vuur pesjtoeër Franz J.A. Schleiden 

(1896-1955) in Viele mit d’r teks:

“Zit ’r noe...Ich han ’t uch jo ummer gezaat...

Der himmel, dat is ’t fi engste wat besjteet...”

A jen kirch, Bóches

A gen kirk, Viele
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A jen kirch, Bóches

’t Fietshoes, Bóches

Achter de Sjilder, Hèrkebósj 

Meneer Peeters gétske, 

Remunj

Bistro Kepèl, Kepèl (Panningen)
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163NUUJ INDEILING VAN ’T NOORD-
LIMBURGSE DIALEKGEBIED

Frens Bakker, Waar scheiden de dialecten in Noord-Limburg? 
Een dialectometrisch onderzoek naar het gewicht van 
isoglossen, CLS / Centre for Language Studies Radboud 
University; LOT (Landelijke Onderzoekschool Taalweten-
schap) Netherlands Graduate School of Linguistics. 
(ISBN 987-94-6093-217-5)

Frens Bakker, dae sinds 21 november 2016 zich 
doctor inne taal en lettere moog neume, gebroek 
zie Limburgs wo det ouch mer e bietje meugelik 
is. Det is al te zeen en te laezen oppen ómslaag 
van zie proofsjrif. Dao steit e kaertje op van zien 
óngerzeuksgebied. De name vanne plaatse staon 
dao-op in ’t eige plaatselik plat. In ’t wit staon de 
name vanne óngerzóchdje plaatse, in ’t gael staon 
ouch de meiste gehuchte van die plaatse geneump. 
Al dae veurkantj trèk de geïntreseerdje laezer aan: 

waem witj zoea mer des se nao ‘Kaevele’ geis es de miensen in Limburg kalle van 
‘nao Kaevelieër gaon’?
Ouch lieëtj det plaetje dich zeen det Frens in zien óngerzeuk wiejer reik es d’n 
titel van zien studie aanguuef. Hae óngerzeuk ’t gebied in ’t Rienlandj ten oeaste 
van zien Limburgse plaatse ouch mit.
’t Deil wo-in Frens de studie euvere Limburgse plaatse guuef, zeen gesjreven in 
’t Nederlands, ’t deil wo-in ’t geit ómme Duitse plaatse in ’t Duits. Ederein kan 
zien eige deil in zien eige standaardtaal bestudere. 
Noord-zuid geit ’t óngerzeuk ane Limburgse kantj van Offere (Afferden) toet 
Kessel, anen Duitse kantj van Hölm (Hülm) toet De Leuterhaj (Leutherheide). 
De meis westelike plaatse in Limburg zeen zuidelik Mael (Meijel) en noordelik 
Maersele (Merselo), de oeastelikste plaatsen in ’t Rienlandj zeen noordelik Veert 
(Veert) en zuidelik Hartsbek (Harzbeck).
D’n óngertitel van ’t book guuef aan waat ’t veurnaamste thema is van dees 
studie. In dit book wuuert bekeken of de indeiling vanne Limburgse dialekten 
in veuraafgaondje studies waal of neet good is. Mit name de klankgrens die inne 
dialectologie de Ürdinger Linie geneump wuuert, kump ane orde. Die isoglosse 
is in 1920 oppe dialectologische landjkaart gezatj inne studie van Jos Schrijnen. 
Hae sloot aan op kaarte die ane Duitse kantj al in 1908 door Jacob Ramisch 
wore geteikendj. De kaart van Schrijnen veure Ürdinger Linie geit mer euvere 
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164 oetspraok van twieë wäörd: de Nederlandse wäörd ‘ik’ en ‘ook’. Die linie geit 
oeas-wes door Noord-Limburg op. Groeatendeils op basis hievan, mer ouch op 
basis van anger isoglosse zeen door versjillende auteurs dialek-indeilinge gemaak. 
Frens Bakker trèk die in twiefel en pas ’n nujer en jónger meneer van óngerzeuke 
toe. Hae veurt de methode op die óntwikkeldj is door Morris Swadesh 
(1909-1967), ’nen Amerikaanse taalkundige van Bessarabisch-joodse kómaaf, dae 
veural verwantsjap tösse tale haet óngerzóch. Swadesh haet ’n lies van basisbe-
grippe samegestèldj die in väöl culture veurkómme en neet gaw zólle verandere. 
Die lies haet Bakker kritisch samegestèldj veur zien óngerzeuksgebied. Daobie 
waere bieveurbeeldj wäörd die gei klankversjil opleveren in ’t óngerzeuksgebied  
droetgelaote. Vanne 207 Swadesh-ingeng hèltj hae d’r 121 euver (op blz. 50 in ’t 
book). Die te behanjele wäörd vintj hae trök inne z.g. SGV- en de R.N.D.-enquête. 
De Schrijnen-Van Ginneken-Verbeeten-enquête oet 1914, wobie veural losse 
wäörd waerdje opgevraog, is de basis veur ’t al aangestipdje book van Schrijnen 
oet 1920. De R.N.D.-enquête is van 1926 toet 1970 in ’t Nederlands taalgebied 
oetgeveurd veural vanoet de universiteit van Gent. ‘R.N.D.’ is de aafkorting van 
‘Reeks Nederlandse Dialectatlassen’.
Ouch de Swadeshwäörd die te vinje zeen inne z.g. Wenkersätze (zinne die d’n 
taalkundige Georg Wenker gebroekdje in zien óngerzeuk) nump Bakker mit.
Hae geit dan óngerzeuk doon nao aansloeting van edere Swadesh-ingank bie ’t 
Limburgs of ’t Kleverlands gebied. Det duit d’r op twieë menere:
1. door zelf es kinner de resultate oet te wèrken es aansloeting bie ’t Limburgs of 
’t Kleverlands; hae neump dit ‘de kennisgestuurde methode’;
2. dore resultate te bewèrken oppe aansloetinge mit de Levenshtein-analyse; hae 
neump det ‘de algoritmische methode’. ’t Is ’n raekenkundige methode óm de 
relatie tösse twieë reekse van gegaeves te beraekene.
’t Bliek det de kinnisgestuurdje methode mit praktisch dezelfdje oetkómste 
kump es de algoritmische. Wiejer gaon v’r op die beraekeninge neet in: die zeen 
flink ingewikkeldj.
Intresant en grensverligkendj zeen de resultate die Bakker kan gaeve door zienen 
aanpak. Hae beneump e gebied in Noord-Limburg es ‘de Horster band’. Det zeen 
de plaatse (in ’t Nederlands) Horst, Broekhuizen, Arcen, Lottum, Melderslo, Meterik 
en Hegelsom. Sevenum wisseltj tösse d’n  Horster Bandj en de zuideliker vorme.
Nao beraekeninge kump Bakker toet de kónkluzie det de dialekte vannen 
Horster Bandj dudelik aansloete bie de zuideliker Limburgse dialekte. Veer moge 
noe dus zègke det det ouch vanoet taalkundig opzich Limburgse dialekte zeen.

Pierre Bakkes (Mofers)
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165TOPONYMISCH LEVENSWERK 
VAN ARTHUR SCHRIJNEMAKERS 
VOLTOOID *1917 †2015

A. Schrijnemakers, Codex Nederlands-Limburgse 
toponiemen. Geleen: SCHUG 2014. 
(ISBN 978-94-91118-10-4)
A. Schrijnemakers, Toponymie en hodonymie in praktijk en 
theorie. Geleen: SCHUG 2017. 
(ISBN 978-94-91118-16-6)

Arthur Schrijnemakers werd op 22 oktober 
1917 geboren als vijfde kind in het gezin van 
een bierbrouwer in Oud-Geleen. Hij volgde het 
gymnasium aan het Bisschoppelijk College te 
Sittard. Daarna studeerde hij twee jaar aan het 
Philosophicum te Rolduc en enkele jaren theologie 
aan het Groot Seminarie te Roermond. Deze 
studie brak hij in 1943 af om in Leuven fi losofi e en 
psychologie te gaan studeren. Beide studies sloot 

hij af met het schrijven van een thesis. In Leuven ontmoette hij ook zijn vrouw 
Thérèse De Smet met wie hij in 1951 huwde.

Na enkele korte dienstverbanden in Nederland emigreerde het echtpaar in 1952 
naar de Verenigde Staten omdat beiden ervan overtuigd waren dat daar meer kansen 
lagen voor hun verdere ontwikkeling en mogelijk een universitaire loopbaan. 
Schrijnemakers kreeg zijn eerste aanstelling als psycholoog aan een Health Center 
in Delaware City. In 1953 aanvaardde hij een teaching fellowship aan de Notre 
Dame University te South Bend in de staat Indiana. Dit was het begin van zijn 
fraaie academische carrière. In 1959 heeft hij aan deze universiteit met succes zijn 
proefschrift verdedigd over Descartes’ “The passions of the soul”. Inmiddels was hij in 
1957 te Pittsburgh aan de Duquesne University aangesteld als assistant professor. In 
1960 werd hij benoemd tot associate professor en in 1966 tot full professor. Een jaar 
later verruilt hij Pittsburgh voor New York waar hij aan de Saint John’s University 
in dezelfde functie aan de slag gaat tot aan zijn emeritaat in 1984. Tijdens deze 
universitaire loopbaan heeft hij tal van artikelen geschreven op de vakgebieden 
psychologie en fi losofi e en heeft hij vertalingen en boekbesprekingen verzorgd. 
In de jaren ’90 verkregen Arthur en zijn vrouw het Amerikaans staatsburgerschap. 
Het gezin telt vijf kinderen die allen de Amerikaanse nationaliteit hebben.
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166 Zijn historische belangstelling, de liefde voor en verbondenheid met zijn geboorte-
grond heeft hem naar de V.S. vergezeld en is hem altijd bijgebleven. Dit heeft zich 
geuit in een groot aantal publicaties op het gebied van regionale en plaatselijke 
geschiedenis, naamkunde, heemkunde, tradities en folklore. Hij maakte daarbij 
dankbaar gebruik van de goed gedocumenteerde bibliotheken van de instituten 
waaraan hij werkzaam was. Ook onderhield hij uitvoerige correspondentie 
met inwoners van Geleen en Limburg die hem met krantenknipsels, artikelen 
en publicaties op de hoogte hielden van alles wat hem op zijn geboortegrond  
interesseerde. 

In een aan Schrijnemakers gewijde monografie “Een Oud-Gelener in de Nieuwe 
wereld” (Maas, 1998) beslaat zijn bibliografie 25 pagina’s. In de mede door hem 
samengestelde Bibliografie van de Nederlands-Limburgse Naamkunde (Maastricht-
Hasselt 2000) die 2147 titels omvat, is hij met ruim 100 titels vertegenwoordigd. 
De meeste zijn gepubliceerd in het tijdschrift Veldeke en in monografieën van 
Limburgse steden of dorpen en in plaatselijke uitgaven. Van na die tijd zijn er 
geen overzichten van zijn publicaties meer bekend.

In dit indrukwekkend oeuvre nemen de studies op het gebied van toponymie en 
hodonymie een prominente plaats in. Hij moet er zijn hele werkzame leven mee 
bezig zijn geweest en hij is er tot op hoge leeftijd aan blijven werken. Bij de uitgave 
van zijn boeken werkte Schrijnemakers nauw samen met de Stichting Cultuur-
Historische uitgaven Geleen (SCHUG). In 2003 heeft hij zijn toponymisch werk in 
handen gegeven van deze stichting. Dat heeft geresulteerd in een tweetal uitgaven.

In 2014 verscheen de “Codex Nederlands-Limburgse toponiemen” bij gelegenheid 
van zijn 97e verjaardag. Het is een toponymisch monument geworden: op bijna 
1000 pagina’s meer dan 1160 Nederlands-Limburgse toponiemen waarvoor hij 
geput heeft uit meer dan 1400 bronnen. Na een inleiding van Michiel de Vaan en 
een voorwoord van Schrijnemakers volgt een opsomming van toponymisten die 
hem zijn voorgegaan. Deze beslaat 44 pagina’s en gaat  van Jocundus uit de 11e 
eeuw tot J. Colaris met een publicatie uit 1993. Dan volgen in vijf hoofdstukken 
de toponiemen in de vijf regio’s van Maastricht en Heuvelland tot Noord-
Limburg. De bibliografie telt maar liefst 55 pagina’s. Een trefwoordenregister, 
verantwoording van de redactie en een lijst van deelnemers sluiten het geheel 
af. De redactie heeft het destijds zijn levenswerk genoemd. Inmiddels heeft het 
in de plaatsnaamkunde de status van standaardwerk bereikt. De herdruk hiervan 
is nog verkrijgbaar; zie de aankondiging in de Nuutsbreef van Veldeke Limburg 
nummer 18, december 2014.

Op 20 oktober 2017, twee dagen voor Schrijnemakers’ 100e geboortedag 
verscheen een vervolg hierop onder de welluidende titel “Toponymie en hodonymie 
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167in praktijk en theorie”. Het omvat twee delen: “Aspecten van de Nederlands-Limburgse 
toponymie en hodonymie” en “Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving”.

Het eerste deel is een soort theoretische verantwoording van zijn toponymisch 
werk zoals vastgelegd in de “Codex”. Het was ook door de auteur bedoeld als 
onderdeel daarvan. Om praktische redenen heeft de redactie daar destijds van 
afgezien. In een tiental hoofstukken behandelt hij hierin ontstaan, ontwikkeling 
en verklaring van toponiemen, de relatie met geschiedenis en archeologie, de rol 
van het dialect in de  naamgeving, kopieerfouten en tenslotte de van overheidswege 
voorgestelde richtlijnen voor een officieel vastgelegde spelling van toponiemen. 
Zonder dat hij het expliciet benoemt, krijgt het multidisciplinaire of interdisciplinaire 
karakter van de plaatsnaamkunde de verdiende aandacht. Omdat een naam een 
talige verschijning is, is de taalkunde meestal het uitgangspunt. Maar voor een 
volledige verklaring kan de toponymist niet om aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, antropologie of geologie heen. (De Vaan 2015). 

Het tweede deel “Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving” is een 
verhelderende uiteenzetting over straatnaamgeving in deze regio, zowel in een 
ver verleden als in onze tijd. Oude namen als voorden, specken, heerstraten, 
rechtstraten (viae rectae), koningswegen (viae regiae), steenstraten (viae lapideae), 
wijnstraten, groenstraten, holle wegen, grubbe of grebbe, schavei, kinkenwegen, 
koolwegen, lijkwegen, ze getuigen allemaal van een stuk geschiedenis. In een 
zestal hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan de orde: de rol van 
het dialect in naamgeving, foutieve verklaring, verbastering en “veredeling” 
van straatnamen, opheffing van doublures bij gemeentelijke herindeling en het 
opofferen van oude namen aan de verstedelijking. De auteur komt tenslotte uit 
bij de in zwang zijnde bomen-, bloemen-, vogels- en planetenbuurten. Hij is  
hier geen voorstander van; met zijn voorliefde voor de regionale geschiedenis 
pleit hij voor Limburgse namen en personen die een band hebben met de 
plaatselijke gemeenschap. Een trefwoordenregister bij dit deel vergemakkelijkt 
het opzoeken van de besproken namen.

Beide boeken tellen samen 1336 pagina’s, dat zijn er heel wat. Niet alle plaatsen 
kunnen daarin evenveel aandacht krijgen. Een grote plaats als Maastricht met 
zijn lange geschiedenis maar ook een kleine plaats als Nieuwstadt krijgt vrij 
veel pagina’s, terwijl andere het met veel minder moeten doen. Michiel de Vaan, 
die het Schrijnemakers’ “magnum opus” noemt, onderkent dat ook. Gebruik 
van internet en de huidige digitale mogelijkheden zouden zijn werk sneller 
en gemakkelijker hebben gemaakt (De Vaan 2015). In heel zijn rijkdom aan 
gegevens kan de Codex niet volledig zijn en kan hij niet op alle nog openstaande 
vragen een antwoord geven. Dat doet niets af aan de autoriteit van Schrijnemakers 
als het gaat om het beschrijven en verklaren van Limburgse plaatsnamen, straten 
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168 en wegen. Het was de Stichting Cultuur-Historische uitgaven Geleen een eer en 
een genoegen deze beide boeken uit te kunnen geven als eerbetoon aan deze 
verdienstelijke Oud-Gelener.

Huub Clerkx

Bibliografie

De Bruin, M., V. Mennen, A. Schrijnemakers (2000), Bibliografie van de Nederlands-
Limburgse Naamkunde. VLDN, Maastricht-Hasselt.

Hoogenboom, A. (2017), Biografische schets van Arthur Schrijnemakers. In: 
Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen, 2017 (Schrijnemakersnummer).

Maas, Sj. (1998), Een Oud-Gelener in de Nieuwe wereld. SCHUG Geleen.
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Geleen.
De Vaan,  M. (2015), Nederlands-Limburgse toponiemen in de Codex van 

A. Schrijnemakers. In: Jaarboek van de vereniging voor Limburgse Dialect- en 
Naamkunde 17, Hasselt.

Info: www.stichtingmeg.nl of schuggeleen@gmail.com.
Beide boeken zijn nog verkrijgbaar.
Codex Nederlands-Limburgse toponiemen, prijs € 60,00 excl. verzendkosten.
Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie, prijs € 40,00 excl. verzendkosten.
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169ETYMOLOGISCH WAORDEBOOK 
VAN ’T MESTREECHS

Flor Aarts, Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs. 
Boe koume eus Mestreechter wäörd vaandan?  
Veldeke Krink Mestreech, Maastricht 2017. 
(ISBN/EAN 978-90-826330-1-6)

Gelökkig zeen hieël get leefhöbbers van ’t Limburgs 
drop gespits óm de aafkóms vanne eige wäörd 
nao te kónne gaon. Speciaal waordebeuk die dao 
inzich in gaeve, zeen etymologische waordebeuk. 
Mer die beuk zeen neet de vreugste plaatse wo me 
get kan vinjen euvere aafstamming vanne wäörd. 
De vreugste sjrievers van plaatselike waordebeuk in 
Limburg höbben al van dergelike informatie gegaeve. 
Zie haoldjen häöre kinnis oet de waordebeuk die 
veur standaardtale – wie ’t Nederlands, ’t Duits, ’t 
Frans, ’t Ingels, ’t Letien, ’t Grieks – al lang bestónge.

Pas in 2005 is ’t ieëste book euvere etymologie van wäörd oet ’t Limburgs 
versjene; in 2011 is ’n twieëdje gekómme.
Noe is ’t ieëste etymologisch waordebook van ’n apaarte Limburgse plaats 
versjene. Die plaats kós natuurlik gein anger zeen dan Mestreech. De samestèller 
daovan kós – es se kieks nao anger waordebeuk euver ’t Mestreechs vanne lèste 
vieftieën-twintjig jaor – ouch nemes anges zeen dan Flor Aarts. 
Baove dit artikelke is te zeen det Flor zien akedemische titels haet weggelaote 
véúr ziene sjrieversnaam. Die hawwe van ós bès d’rbie gemoge! Flor is doctor 
inne Ingelse taal- en letterkunde, en hae is jaorelank hoeaglieëraar gewaes inne 
Ingelse taalkunde. Oppe binnekantj vannen ómslaag steit det gelökkig waal 
allemaol.
’t Is prima te mèrke des se in gooj henj bös, es se-n in dit book geis laeze. Zienen 
aanpak is gans doordach. Hae neump de oetgaaf e ‘Dictionairke’: mit e verkleinwaord. 
Pastj op! ’t Book haet 67 pagina’s die herstikke vol staon in ’n erg klein lèttertiep. 
Op blz. 20 begintj de lies van etymologieje; veuraaf gaon van allerlei inleidendje 
besjouwinge.
Op blz. 1-19 kries se-n e veurwaord en ’n inleiding die in ’t Nederlands zeen. Al 
vreuger oetgegaeve waordebeuk van ’t Mestreechs waeren aangegaeven en gewaar-
deerd en ouch de bedoelinge vanne sjriever mit dees oetgaaf waere dudelikgemaak.
Inne Inleiding (blz. 7) is de aafstamming van ’t Mestreechs dudelik oetreingezatj; me 
krieg ouch inzich in wo de Mestreechter wäörd van alle kantje vandan kónne 
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170 kómme. Etymologische werken euver ’t Nederlands waere bespraoken op häör 
waerd veur dees publicatie. Dan kump de plaats van ’t Sermoen, de aads bekindje 
teks in ’t Mestreechs, ane orde. Drie pagina’s literatuur volge: die lies is gans 
biegewèrk toet ’t moment van versjiene van dit werk.
Tenslotte kómme twieë pagina’s mit aanwiezinge veure gebroeker.
En dan wo ’t allemaol óm geit: de etymologieje, alfabetisch geordendj. Vanaaf 
det puntj is alles Mestreechs, toet inne aafkortinge toe. Op edere pagina staon 
52 regels. De meiste etymologieje zeen éíne regel lank. Tèl mer oet wieväöl d’r 
zoeaget in staon. Mieër es 2000.
Is dit book allein veur Mestreechtenieëre? Zeker neet. ’t Limburgs detj g’r noe 
laes, kump van ’n klein 50 kilemaeter noordelik. Waas dees publicatie meh dao 
gewaes wie ’t waordebook van ’t Mofers waerdje samegestèldj, dan waas dao väöl 
mieër in kómme te staon euvere aafkóms vanne wäörd. Neet allein veur sjrievers 
van waordebeuk en taalkundig gesjoealdjen is dit book ’n aanwins, ouch veur 
gewuuen geïntresseerdje miense.
Éí klein minpuntje. V’r missen inne Inleiding opmèrkingen euvere taalcontinuüm- 
theorie. Die zaet det in oos groeat Wes-Germaanstalig gebied oppen doer doordet 
miensen op aafstandj vanein gaon wone, van plaetske toet plaetske en van plaats 
toet plaats klein versjille zeen óntstangen inne eige taal. Det Wes-Germaans 
continuüm löp in ’t zuje van Zuud-Tirol en in ’t noorde toet de Nederduitstalige 
dörper in Jutlandj; in ’t oeaste van Görlitz toet in ’t weste de weskus van Ingelandj. 
Es se allein euver standaardtale spriks, is ’t net of die klein versjillen allemaol 
oet de standaardtale kómme. Pas inne modernen tied noe bekans ederein kan 
laezen en sjrieve en noe v’r allein die standaardtale gebroeken inne massamedia 
beïnvloede die de neet-standaardtale duchtig.
Es gehieël: ’ne aanraojer veur edere leefhöbber van ’t Limburgs!

Pierre Bakkes (Mofers)
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171VELDEKE LIMBURG
JAORVERSJLAAG 2016  

Algemein informatie euver de vereniging Veldeke Limburg 

Algemein vergadering
’t Hoogste orgaan van de vereiniging is de Algemein Vergadering, die besjteit oet 
twee leje van edere krink en de leje van ’t houfbesjtuur van Veldeke Limburg. De 
Algemein Vergadering haet sjtatutair de volgende take:
 
• de besjtuursleje en de leje vanne kascontrolecommissie te beneume,
• ’t beleid van de vereiniging te bepaole;
• de begreuting vas te sjtèlle;
• de heugte vanne cóntributie te bepaole;
• de jaorsjtökker vas te sjtèlle;
•  ’t hoeshajelik reglement vas te sjtèlle.
 
De Algemein Vergadering koom in 2016 twee keer bie-ein, op donderdig 19  
mei en op dinsdig 15 november 2016. In de veurjaorsvergadering waerde de 
jaorsjtökker euver 2015 vasgesjtèldj. 
Jos Stassen is gesjtop as HB-besjtuurslid. Peter Klein waerde mit algemein 
sjtumme toet nuuj besjtuurslid van ’t HB gekaoze. 
De opkoms bie de ALV vergadering waerdj ummer baeter, bienao alle kringe 
waore dao. Inne naojaorsvergadering is de begreuting 2017 en zeen de notule 
van de ALV van 19 mei 2016 vasgesjtèldj. Ouch hiej weer ein oetsjtaekende 
opkoms en gooi inbring vanne kringe. 

Houfbesjtuur
Op 31 december 2016 waas ’t houfbesjtuur as volgt samegesjtèldj:
 
• Mr. Lei Pennings (veurzitter)                            
• Dr.h.c. Lei Heijenrath (vice-veurzitter)           
• Yvonne de Vries (sikkertaris)
• Pieter Ebus (penningmeister)                           
• Har Sniekers (website en nuujtsbreef)
• Riky Simons-Julicher (volkscultuur)
• Henk Buskes (kringkontakte en euregionale kontakte)
• Bèr Brounts (communicatie en p.r.)
• Peter Klein (redactie Jaorbook)
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172 ’t Houfbesjtuur vergaderde in 2016 12 keer. Dees vergaderinge waere genotuleerd 
door Yvonne de Vries. De documentatie en ’t wirkarcheef waerdj door Ria 
Corstjens van ’t Hoes veure Kunste Limburg gearchiveerdj. 
De website Veldeke Limburg waerdj biegehaje door Har Sniekers. In 2016 zeen 
initiatieve genomme òm de website te vernuje. Bèr Brounts geit Har Sniekers 
daobie assistere.
De veurzitter haet ein aantal euverlegke mit ’t besjtuur van ’t Hoes veure Kunste 
geveurdj euver ’t transitietrajek en de verhoezing van ’t Hoes nao ein anger 
lokatie in Remunj. Hae is daobie lid vanne gebroekersraod van ’t Hoes. De 
veurzitter haet zitting in TaLeP, ein provinciaal talig platform.
Door de verhoezing van ’t Hoes veure Kunste Limburg is ’t Veldekearcheef 
versjpreid geraak.
 ’t Financieel archeef sjteit bie Pieter Ebus,’t sikkertarieel archeef is bie Yvonne de 
Vries, de beukveurraod is bie Maurice Ambaum ongergebrach. ’t Wirkarcheef is bie 
Ria Corstjens gebleve en get beuk die inne bookshop van ’t Hoes waere aangeboje. 
De besjtuursleje waore bie heel get aktiviteite aanwezig zo wie de 
Nuujjaorsreceptie van de provincie. Mer ouch bie de krinkactiviteite in ’t kader 
van ’t Jubileumjaor.
Bie de Raod veur ’t Limburgs is Lei Heijenrath de vaste aafgevaardigde. As 
gezamenlike activiteit vanne Raod mit Veldeke Limburg waerde de veursjtelling 
van Sef Cornet in Vinlo bezoch.
Daonaeve zeen kóntakte mit ’t Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootsjap, 
’t Limburgs museum, ’t Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, de Jo 
Hansensjtichting. Mit de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN) 
waerde ein congres gehaje op 19 november in kasteel Oud Buggenum in Grathem.         
De sjtreektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard woontj de HB vergaderinge en 
de ALV vergaderinge bie.
 
Leje van Veldeke Limburg
’t Aantal leje waas  2737 op 1-1-2016 en is noe op 1-1-2017: 2770.
De meiste leje zeen georganiseerd in kringe, Mestreech, Vinlo, Remunj, Zitterd, 
Wieërt, Haerle, Um Mamelis, Valkeberg, Venroj, Ech. Mer d’r zeen ouch tientalle 
‘losse’ leje, toet wied in ’t boetenlandj. 
De leje van Belsj-Limburg zeen in dit euverzich neet opgenomme. Zie vorme 
ein eige organisatie mit vief kringe: Genk, Hasselt, As,  Maasland en Dommelland. 
In 2017 zal de krink Lonerland aktief waere.

Activiteite in Limburg

’t Waas ein zeer drök jaor mit väöl activiteite, mit naodrök op de viering van 90 
Jaor Veldeke Limburg.
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173Jaorbook 2017 en Nuutsbreve 
’t Elfde jaorbook zal in 2017 versjiene. In 2016 is gekaoze veur de publicatie van 
’t Jubileumbook. 
Veldeke Limburg publiceerde in 2016 twee Nuutsbreve, nómmer 21, in juli 
2016 en nómmer 22 in december 2016, ónger redaktie van Har Sniekers, Hans 
Simons, Riky Simons-Julicher en Yvonne de Vries.
Digitaal sjikke Wim Kuipers en Har Sniekers mèt häöre wirkgroep Veldgewas 
(veldgewas@home.nl) veur de leefhöbbers waekeliks ein paar gedichte en op 
zaoterdaag ’t Waord van de Waek toe.

Platbook
In opdrach van ’t Huis voor de Kunsten Limburg is in samewèrking mèt de 
sjtichting LiLiLi en Veldeke Limburg gewirk aan de oetgave van Platbook 16. Op 
zaoterdig 22 oktober waerde ’t Platbook in Zöstere geprissenteerd. ’t Óngerwerp 
van dit 16e deil inne reeks bloomlaezinge in ’t Limburgs waas Mode. Ónger 
redactie van Annie Schreuders-Derks zeen 36 literaire wirke van aevenzoväöl 
auteurs gepubliceerd. Platbook, ein initiatief van Wim Kuipers, is inmiddels ein 
begrip gewaore.

Kemissie Literair
Dees kemissie besjteit oet Arno Gubbels en Jan Moonen. De kemissie is 
bezig gewaes mit ein angere opzat vanne Veldeke Literatuurpries. Dees opzat 
is oetgewirk door ein klein kommissie mit Arno Gubbels, Huub Nijssen, Jan 
Moonen en Lei Heijenrath vanoet ’t HB. Det is ’t Veldeke Verhaole Konkoer 
gewaore. De zes beste deilnummende sjrievers zeen oetgenuedigd óm deil te 
numme aan ein workshop ónger leijing van Benny Lindelauf. Häör verhaole 
waere as aparte katern bie ’t Jaorbook gevoog. De workshop waerdj in jannewari 
2017 georganiseerd. Lei Heijenrath coördineert ein en anger.

Kemissie Volkskultuur
Ouch dit jaor haet de kemissie besjtaonde oet Annie Schreuders-Derks, Netty Engels-
Geurts, Els Lahey-Diederen, Riky Simons-Julicher, naeve häör normaal take, ’ne 
lèsbreef veur de bazissjole euver ’n volkskundig of historisch óngerwerp oetgegaeve.
In 2016 is de lesbreef euver Muzeek geprissenteerdj, in samewèrking mit de krink 
Valkeberg.  Dit gebeurde in de bazissjool  Valkenburg in Valkeberg. ’t Jeugorkes van 
hermonie Koninklijk Walram’s Genootschap óngersjteunde de prissentatie muzikaal. 
De kemissieleje laeverde wiejer biedrages aan ’t Jubileumbook van Veldeke en 
de website van Veldeke Limburg. Ouch waerdj ein vaste katern inne Nuutsbreef 
verzörg mit volkskundige thema’s róndjóm de jaorkrans. De kommissie haet 
Limburgse kienjer ’t populairste dialekwaordj laote keze, det waerde: Eiketske 
(eekhoorntje).
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174 Veldekekids
In 2014 is Veldeke, same met Ambaum Media & Communicatie ein nuuj projek 
gesjtart óm de jeug, die ummer méer met dialek aan de sjlaag geit, via Social 
Media (Facebook, Twitter en You Tube) ein podium te gaeve óm op eur eige 
menier zich te kinne prizzentiere in ’t dialek. Ouch in ’t Jaor vanne Limburgse 
dialekte zeen aktiviteite óntjwikkeldj, wie ein soap veure jeug.

Declamatiewedsjtried veure Jeug
De 13e finale van de Limburgse declamatiewedsjtried veure jeug waerde op 
zaoterdaag 21 mei 2016 gehaje, in DOK 6 in Helje-Panninge. D’r waore 29 
finaliste, geselecteerd oet de veurronjes bie de Veldekekringe van Vinlo/ Tegele, 
Wieert, Remunj, Ech/ Zöstere, Kichrao en Zitterd-Gelaen. De jury, Linda 
Zijlmans (veurzitter), Marleen Schmitz, Elly Pötgens, Ton van de Wijngaard en 
Anke Peters besjliste waem de beste veurdrach haw.
De goochelende karikaturist René van Hooren maakte bie de optrejes vanne 
finaliste ein te gekke karikatuur. Names ’t Hoes veure Kunste Limburg en 
Veldeke krege de kienjer ’t book ‘In de Zoe van Doedeljoe’ gesjreve door Jean 
Paulissen en eine dvd van häör eige optreje! Kompliminte veur Jos Stassen, die al 
jaore de kertrekker is van dit geweldige evenemint.
 
Winnaars
groep 3/4:
1e prijs: Sophie Sassen (Vinlo)
2e prijs: Thijmen Höppner (Wieërt)
3e prijs: Gijs Broekman (Vinlo)
 
groep 5/6:
1e prijs: Sofie Zeegers (Remunj)
2e prijs: Isa Meuwissen (Ech)
3e prijs: Hannah Vranken (Ech) 
 
groep 7/8: 
1e prijs: Kiki Severijns (Vinlo)
2e prijs: Senna Valk (Ech)
3e prijs: David Jetten  (Ech)

Sjrieverskringe
D’r zeen op dit moment drie sjrieverskringe: Midde-Limburg, Noord Limburg 
en de Algemein Sjrieverskrink van Limburg. Dees kringe komme regelmaotig 
bie-ein en sjrieve euver bepaolde thema’s. De Algemein Sjrieverskring besjtóng 
dit jaor 25 jaor en det waerde geveerd mit ein gezellig oetsjtepke.
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175Jo Hansenpries veur Volkscultuur
Dees pries waerdj ein keer inne drie jaor oetgereik aan ein persoon of organisatie 
mit biezonjere verdeenste veur de sjtreektaol of de volkscultuur. Dit keer waerde 
de pries aan Paul Weelen toegekindj. De euverhandiging gebeurt altied door de 
gouverneur in ’t sjtadhoes van Remunj.

Kringekontakdaag 2016
Dit jaor waas de krink Zitterd aan de beurt. Op zaoterdig 10 september waerde de 
kringe verras mit ein geweldig sjoon programma. ’t Bedrief DIS, Dranke Industrie 
Sittard, waerde bezoch. Aansjloetend waas ein inspirerende sjtadswanjeling, De daag 
eindigde culinair en muzikaal in ’t Gruuzekerkske.
De Veldekevlag waerde aan de krink Mestreech euverhandigd, zie organisere in 
2017 de Kringekontakdaag.  

Jubileum 90 Jaor Veldeke Limburg 
’n Kemissie ónger veurzittersjap van Lei Pennings haet hel gewirk om ’t 90-jaorig 
jubileum van Veldeke Limburg, in 2016, vorm te gaeve. De kemmissie  besjtaonde 
oet: Lei Pennings, Pieter Ebus, Wiel van Aarssen, Har Sniekers en Yvonne de Vries 
vergaderde 7 keer in 2016.  Meistal same mit Maurice Ambaum van Ambaum 
Brandmakers. Dit bedrief haet väöl aktiviteite in ’t jubileumjaor van Veldeke 
Limburg gecoördineerd. D’r is ein speciale site ontworpe om de activiteite in ós 
Jubileumjaor te promoten. Om te benaodrökke det ’t jaor 2016 oetgerope is toet ’t 
Jaor vanne Limburgse Dialekte. In dit jaor is ’t book euver de gesjiedenis van Veldeke 
en de óntwikkelinge bie de sjtreektaole en de volkscultuur in de aafgeloupe 90 jaor 
versjene. Auteur drs. Luc Wolters waerde biegesjtange door ein laeskommissie. Deze 
besjtóng oet: Pierre Bakkes, Pieter Ebus, Har Sniekers, Jos Stassen, Lei Pennings, Lei 
Heijenrath en Ton van de Wijngaard. De vormgaeving waas in de henj van Piet 
Geraets. ’t Is ein prachtig book gewaore, onmisbaar in elke dialekbokekas.
D’r zeen heel väöl bekinde Limburgers bereid gevonje om ambassadäörs van de 
Limburgs sjtreektaol te waere, ouch in Belsj Limburg.
’t Jaor vanne Limburgse dialekte, ’t jubileumjaor van Veldeke, begós officieel op 
zóndig 21 fibberwari 2016. In ein feestelike äöpeningszitting waerde gouverneur 
Theo Bovens benump toet besjirmheer van Veldeke Limburg.
Ouch waerde ’t Jubileumbook geprissenteerdj. As aafsjloeting vanne middig 
waerde de theaterveursjtelling Limburgere 2.0 geprissenteerdj. ’t Ganse 
Jubileumjaor zeen d’r theaterveursjtellinge gewaes, Venroj, Zitterd, Mestreech, 
Heitse, Haerle, Valkeberg, Wieërt, Ech en Remunj. Dees veursjtellinge waerde 
door HB-leje biegewoond.
Ómdet ’t besjtuur zich realiseerde det Veldeke Limburg ouch mót verangere is 
ein heisessie georganiseerd ónger de inspirerende leijing van Leo Benders. De 
resultate zeen door Bèr Brounts in ein nota samengevat. Dees nota is oppe ALV 
van november 2016 aan de kringe veurgelag en oetveurig besjpraoke. De resultate 
zólle de basis vorme veur ein nuuj beleidsplan.
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176 Vassjtèlling van het Jaorversjlaag 2016 Veldeke Limburg
 
Dit jaorversjlaag waerdj vasgesjtèld door de Algemein Vergadering op 19 mei 2017.

mr. Lei Pennings, veurzitter    Riky Simons-Julicher, sikkertaris a.i.
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177VELDEKE-VOLKSCULTUUR
JAORVERSJLAAG 2017

Riky Simons-Julicher, Sjwaams

De lede van de kemissie Veldeke volkscultuur, besjtaonde oet Els Lahey-Diederen, 
Netty Engels-Geurts, Annie Schreuders-Derks en Riky Simons-Julicher kwome 
in 2017 veer keer in Zöstere biejein óm de loupende zake te besjpraeke.    

De kemissie organiseerde in 2016 same mit ’t Hoes veur de Kunste ’n digitaal 
enquête mit 9 vraoge aan de 400 Limburgse basissjole óm te achterhaole wie 
d’r waert ómgegaon mit de toet noe toe 8 door häör oetgegaeve gratis lesbreve. 
De indrök besjtóng al det dao - boete de sjool wo de prizzentasie plaatsvónj - 
weinig interesse veur woor. In totaal kwome d’r 9 neutraal toet positief reaksies. 
Teleursjtèllend. Daoróm is besjlaote det ze neet wiejer gaon mit ’t provincielank 
oetzètte van lesbreve. Inne loup van 2017 kwoom de krink Mesjtreech mit ’t idee 
nag eine lesbreef in ’t Mesjtreechs te make euver de Heiligdomsvaart in 2018 
en dae allein in Mesjtreech en direkte ómgaeving te versjpreijje. Oeteraard is dit 
ouch ’n volkscultureel óngerwerp en dao waert dus aan mitgewèrk.
 
In de herdrök van ‘De leukste Limburgse woorden en gezegdes’ zin ouch de 
30 sjoonste wäörd van de kinjer biejgevoog; die verkezing woor in 2016 door 
de kemissie oetgeveurd. De foute besjrieving van ‘knaptoet’ kós gelökkig nag 
rechgezat waere. Ouch zin d’r prieskes bezorg (Doebook, Asterixbeuk, eerste 
wäördjes) biej kinjer en/of sjole die wäörd ingesjtuurd haje veur dees verkezing.

In plaats van lesbreve dink de kemissie d’reuver óm einzelfde book mit peuter- 
en kleuterverhaole ederskeer in ein van de dialekte van de kringe die mit wille 
doon oet te gaeve. Dao bliek behoefte aan materiaal veur klein kinjer in ’t plat, 
zodet die oppe geveulige laeftied meer in kontak kómme mit de eige taal. Det 
kènne nuuj of besjtaonde verhäölkes, sjprookjes, sages, vertalinge zin. De kemissie 
geit alvas op zeuk nao gesjik materiaal en zeuk nao waeg óm ’t finansjeel haolbaar 
te make veur de kringe die mit gaon doon. 

De dames haje ’t wiejer drök mit ’t gaeve van laezinge op volkscultureel gebied en 
’t sjrieve van artikele of gedichte veur besjtumminge wie Jaorbook van Veldeke, 
(heemkunde)vereiniginge, regionaal krentjes, Platbook. 
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179SJRIEVERSKRINGE

Jaorversjlaag Dialeksjrieverskrink 
Midde-Limburg

Riky Simons-Julicher, Sjwaams

De 10 lede van Dialek Sjrieverskrink Midde-Limburg zin edere tweede zaoterdig 
van de maondj te vinje in de zaal van café ’t Heukske in St. Joos-Ech, behalve 
inne fekansiemaondj augustus. Dao laeze ze zich in ’n gooj sfeer de werksjtökke 
veur, die op ’n opboewende meneer besjpraoke waere, zodet de sjriever kèn 
zègke: “Jao, zo is ’t väöl baeter, danke.” Gesjreve waert d’r euver ’n aafgesjpraoke 
thema. In 2017 wore det ó.a.: verhaol biej ’n aaj foto, lekker, theater, fekansie, 
gelök, de Platbook thema’s Meziek en Dinkend aan Limburg, feesdaag, keus oet 
Heel Nederland leestthema’s. ’n Eige óngerwerp moog natuurlik ouch altied. 

Daonaeve gaove ’n aantal lede mit gedichte en verhaole invölling aan de 
poëziewanjeling op 23 augustus in Sjtaevesweert, georganiseerd door Veldekekrink 
Ech en heemkundevereiniging Amici Insulae oet Sjtaevesweert. Veur ’t derde 
jaor op riej ónger ideaal waersómsjtandighede. Dao zin gedichte gemaak en 
veurgedrage euver Pierke de Rat, Jan van Steffeswert, de Maas, aenje in de nuje 
natuur, de Hoofwach; en verhaole euver de dörpspómp, de zoeave, ’t knón.

Ouch Torna Cultura wèt de sjrieverskrink te vinje. Veer lede zin al aan de beurt gewaes 
óm in häör Cultureel café in Aod Thoear ’ne column of ’n gedich veur te drage.

’t Jaorliks oetsjtepke brach ós  nao de aje kèrkhaof in Remunj wo veur op 
30 september ’n interessante róndjleijing door ’ne deskundige gids krege en 
aansjloetend ’n kóffietaofel. Jaomer det ’t raegende. Ane kóffietaofel woor ’t nag 
lang gezellig.

Dao löp ‘n kaarteprojek woveur de sjrievers die gènne bundel oetgegaeve höbbe, 
’n gedich of teks kènne aanlevere mit ’n biejpassende foto of anger aafbeelding. 
Hans Simons oet Zjwame haet ’n adres wo die kaarte per 100 besjtèld kónne 
waere en maak van ’t aangeleverd materiaal ’n net geheel. Biej veurdrachte höbbe 
de sjrievers den toch get óm te laote kieke of te verkoupe. ’t Moge gerös 100 
versjillende kaarte zin, ouch van anger dichters. Sommige van ós höbbe d’r al ’n 
paar hóngerd verkoch. Els Zeegers sjpènt de kroon mit zien Remunjse gedichte.
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180 De serie Platbook kèn vas neet meer sónger ózze sjrieverskrink. In deil 17 
(Meziek) sjtóng van zès lede ’n biejdrage, in deil 18 (Dinkend aan Limburg) zelfs 
van ach! Teiken det veur lekker bezig zin mit en in ós Limburgse taal.
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181SAMENSJTÈLLING KRINGBESJTURE

Ech
Ton van Wegberg, veurzitter, Oleanderstraat 2, 6101 BX Echt
Miel Coenemans, sikkertaris
Theo Bougie, penningmeister

Heële
veurzitter, vacant
Stef Quaedvlieg, sikkertaris
Elly Nieuwenhuis, penningmeister

Mestreech
Hortense Brounts, veurzitter, Hubèr Jaminstraat 12, 6226 DK Maastricht
Iwan Bruijnzeels, sikkertaris
J. Ottenheym, penningmeister

Remunj
Henk Giesbers, veurzitter, Schuttecleef 6, 6042 NH Roermond
Anneke Huiskens, sikkertaris
Jos Even, penningmeister

Um Mamelis
Jo Kern, veurzitter a.i., Bloemendalstraat 12, 6291 CM Vaals
Leny Souren, sikkertaris
Miets Schepers, penningmeister

Valkeberg
veurzitter, vacant
Els Lahey-Diederen, sikkertaris
Léon Pluijmaekers, penningmeister

Venlo
Henk Buskes, veurzitter, Helbeek 130, 5914 SB Venlo
Anneke van Kleef, sikkertaris
Martin Doesborg, penningmeister

Venroj
Colien Jacobs, veurzitter, Bergkwartier 11, 5801 PS Venray
Mariel van den Munckhof, sikkertaris
Lei Potten, penningmeister
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182 Wieërt
Jan Feijen, veurzitter, Hortensiastraat 28, 6031 VC Nederweert
Jan Moonen, sikkertaris
Thieu Vossen, penningmeister

Zitterd
Piet Deeder, vice-veurzitter, Steenweg 53, 6131 BD Sittard
Patrick Werdens, sikkertaris/penningmeister
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183IEËRELEDE

Fons Even, Roermond

Lé Giesen, Venlo

Mia Maessen, Echt

Frans Walraven, Sittard

Herman Crompvoets, Meijel

Colla Bemelmans, Nuth

Jeanne Alsters, Venlo

Rita Bartels, Maastricht

Jos Stassen, Puth

Jacques Nijsten, Geleen

Jean Knoors, Grevenbicht

Peter Bokken, Thorn

Toon Claessens, Venray

Pierre Bakkes, Roermond

Hanny Craghs, Venray

Els Ottenheym, Maastricht

Jef Loontjens, Maastricht

Ludo André, Maastricht

Lei Pennings, Sittard
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185AUTEURSINFORMATIE
Pierre Bakkes (1941) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en 

promoveerde in 1996 aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen op de variatie 
en de klankveranderingen in het Montforts in drie generaties. Hij was werkzaam 
in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs en sloot zijn actieve loopbaan af als 
eerste provinciale streektaalfunctionaris. Publiceerde diverse artikelen over het 
Limburgs en is auteur van het Mofers Waordebook.

Els Diederen (Valkeberg 1946) sjtudeerde veur leraar basisonderwijs, de 
aktes tehatex en de post-HBO-Limburgse taal. Ze gaof lès aan de basissjoal. 
Vanaf 1970 zit ze in ’t besjtuur van Veldeke-krink-Valkeberg en ze is ouch 
lid van de commissie Veldeke-Volkscultuur. In de jaore 80 waor ze gids in de 
kesjtièl-heemtuin (van ’t I.V.N.) van Chaloen. In 1983 ontworp ze ’t Valkebergs 
laesplenkske. Ze maakde en beheert ’n aantal websites. 

Els publiceert artikele in ’t Valkebergs en in de sjtandaardtaal, o.m. veur de 
Veldeke-jaorbeuk, nuujtsbreve, lèsbeukskes veur sjoal; op de Limburgse wikipedia, 
in diverse heemkundeperiodieke en de rubriek ‘Sjtökske Plat’ in ’n regionaal 
gezètsje. In 2013 publiceerde de Veldeke-krink-Valkeberg ’t book ‘Valkebergs’ 
van häör hand, ’n twiètalige, taalkundige besjrieving van ’t Valkebergs. Els sjrief 
daonaeve poëzie, häör gedichte zint gepubliceerd in bloomlaezinge van de reeks 
Veldeke-Literair en in de serie Platbook. In de Limburgse Literair Lies (LiLiLi) 
versjeen in 2006 de poëziebundel ‘Sjakelt de zinne’.

Netty Engels-Geurts (1941) gebaore in Roggel, (woontj noe in Thull-Sjinne) 
sjrieftj al mieër den 40 jaor beuk; ein deil gaon äöver Limburgse streekgerechte. 
Ze is de ambassadeur vanne Limburgse streekgerechtekäöke. Bekindje titels van häör 
zeen: Limburgs op zijn lekkerst; Vlaai en ander Limburgs gebak; Koken met Limburgs 
bier; Van moestuin tot appelmoes; en same met Peetjie: Leer Limburgs koken. Ze is 
’n gewaardeerd jurylid bie culinaire wedstriede en ’n actief lid vanne Veldeke-
kómmissie Volkscultuur.

Karlien Franco (Hasselt, 1989) heeft in november 2017 haar doctoraat behaald 
aan de KU Leuven en Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is voornamelijk 
geïnteresseerd in dialectologie, sociolinguïstiek en Cognitieve Linguïstiek. In haar 
onderzoek, dat zich voornamelijk toespitst op het woordgebruik in de Limburgse 
en Brabantse dialecten, gebruikt ze statistische technieken om structuur te 
ontdekken in lexicale taalvariatie. Haar doctoraat heeft als startpunt de vraag 
waarom bijna alle dialecten hetzelfde woord hebben voor sommige betekenissen 
(bijvoorbeeld tomaat), terwijl voor andere concepten in bijna elk dorp een ander 
uitdrukking bestaat (bijvoorbeeld klazetig, dronken, een stuk in zijn vadem, kegel). 
Aan de hand van het gedigitaliseerde materiaal uit de Woordenboeken van 
de Brabantse en Limburgse dialecten heeft ze aangetoond dat dialectologische 
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186 variatie niet alleen beïnvloed wordt door sociolinguïstische factoren, zoals taalcontact, 
maar dat ook betekeniskenmerken, zoals in welke mate een concept een negatieve 
connotatie heeft, een belangrijke rol spelen.

Lei Heijenrath (1937) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Hij was 
werkzaam in het voortgezet en hoger onderwijs als docent en leidinggevende. 
Diverse publicaties wijdde hij aan aspecten van het Limburgs. Daarnaast schreef hij 
over regionale geschiedenis. In de Historische Reeks Parkstad Limburg verscheen 
een biografie van zijn hand over de Limburgse politicus Franz Corneli (1800 – 
1855). Daarnaast publiceerde hij artikelen over de geschiedenis van Het Land 
van Rode. De reeks Veldeke Jaarboeken werd door hem opgestart, waarvan hij 
de eerste vijf redigeerde. Hij was initiator van de wetenschappelijke vormgeving 
van de Kirchröadsjer Dieksiejoneer. Sinds vele jaren is hij vice-voorzitter van 
Veldeke-Limburg.

Peter Klein (1948) studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde (Duits) aan de 
Katholieke Universiteit in Nijmegen en was daarna als leraar Duits verbonden 
aan het Bisschoppelijk College te Weert, het Stedelijk Lyceum en Bisschoppelijk 
College Schöndeln te Roermond en als vakdidacticus aan de lerarenopleiding 
van de Fontyshogescholen te Sittard. Na zijn actieve loopbaan als leraar hield hij 
zich vooral bezig met de bestudering van de dialecten van Zuid-Oost Limburg. 
Hij was lid van de redactie van het in 2017 verschenen woordenboek van de 
dialecten van Vaals, Vijlen en Lemiers: Ós moddersjproach.

Joep Kruijsen (Oisterwijk 1943) doorliep het doctoraalprogramma Franse 
Taal- en Letterkunde aan de RU, dat in 1971 cum laude werd afgesloten. Hij 
promoveerde in 1995 op een proefschrift over de invloed van de Waalse dialecten 
op het zuidelijke Limburgs. Vanaf 1971 was hij werkzaam aan de Radboud 
Universiteit en het Meertens Instituut; eerst als algemeen secretaris bij de Atlas 
Linguarum Europae, later, van 1987 tot aan zijn FPU in 2005, als redacteur aan 
het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, speciaal belast met het beschrijven van 
de landbouwterminologie en de algemene woordenschat. Na zijn pensionering 
bleef hij verbonden aan de instituten in Amsterdam en Nijmegen, voor het 
PLAND-project (Plantennamen in de Nederlandse Dialecten, www.meertens.
knaw.nl/pland), voor de kaartenbank (www.meertens.knaw.nl/kaartenbank) en 
voor het eWND (elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten: 
(www.meertens.knaw.nl/ewnd).

Yuri Michielsen-Tallman is juris, psycholoog en Limburgs fanaat. Heer is 
gebeurteg oet Limburg en woent aofwisselend in San Francisco en Mestreech. 
In 2017 waor Yuri d’n hoofadviseur veur Microsoft Swiftkey veur e toetsebord, 
veurspellend taolmodel en spellchecker te oontwikkele veur ’t Limburgs. Dit 
woort gelanceerd in augustus 2017 veur Android en in September 2017 veur iOS 
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187mobiel applicaties. Sinds 2007 is Yuri eine vaan de opriechters en de veurzitter 
vaan de Stiechting Limburgse Academie, die de groetste dictionairs Limburgs-
Nederlands (37.000 wäörd) en Limburgs-Ingels (31.000 wäörd) gemaak 
heet, veural mèt hölp vaan vrijwèllegers. Yuri holp de database vaan wäörd te 
oonderhawwe en aon te passe. Heer heet zelf de mies oetveurege antologie vaan 
Limburgse literatuur in ’t Limburgs, Nederlands en Ingels gesjreve. Yuri vertaolt 
ouch nao ’t Limburgs en sjrief gediechte in ’t Limburgs.

Gino Morillo Morales (1995) is geboren en opgegroeid in Limburg. Na zijn 
BA in Spaanse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit behaalde hij ook 
zijn MA in de Research Master ‘Language and Communication’ (Taalkunde) en 
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Academy aldaar. Tijdens zijn master heeft hij onderzoek verricht in de gemeente 
Eijsden-Margraten voor een stage aan het Meertens Instituut onder begeleiding 
van Prof. Dr. Leonie Cornips, wat onder andere resulteerde in het artikel in dit 
jaarboek. Zijn voornaamste specialiteiten in het vakgebied zijn sociolinguïstiek, 
taalvariatie en meertaligheid en daarnaast is hij ook geïnteresseerd in cultuur, 
identiteit en culturele verschillen, en het uitbreiden, oefenen en perfectioneren 
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Stefanie Ramachers (Geleen, 1987) studeerde Duitse taal en cultuur en 
Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van 2011 tot en met 
2017 was ze werkzaam als universitair docent Duitse taalkunde en werkte ze aan 
haar promotieonderzoek The acquisition of a lexical tone system by children acquiring 
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werkt Stefanie als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit.
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