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De vereniging Veldeke staat al meer dan 90 jaar garant voor de bevordering van
de aandacht voor de Limburgse taal en volkscultuur. Ook de redactie van het Veldeke jaarboek heeft getracht de diverse aspecten van het immateriële Limburgse
erfgoed te laten terugkomen in de selectie van de artikelen die in het jaarboek
2018 zijn opgenomen. Ze bedankt de auteurs hierbij nog eens nadrukkelijk voor
hun bijdrage.
Els Diederen is een gevestigde autoriteit wanneer het gaat over volkskundige
onderwerpen, maar zij heeft ook een scherp oog (en oor) voor het Limburgs
dialect. Haar artikel in dit jaarboek laat op fraaie wijze zien hoe zeer volkscultuur
en taal bij de naamgeving van planten met elkaar verweven zijn. Ze inventariseert in haar bijdrage de Limburgse namen van een groot aantal planten en geeft
verklaringen die bij de naamgeving een rol hebben gespeeld. Ze deelt de planten
daarvoor in een aantal categorieën in, waarbij ze gebruik maakt van criteria als
uiterlijk, bloeiperiode of toepassing. Het artikel wordt, zoals we van haar gewend
zijn, weer uitvoerig geïllustreerd met een grote hoeveelheid schitterende foto’s
die voor een belangrijk deel ook door haarzelf zijn gemaakt. Haar bijdrage in
dit jaarboek vormt het eerste deel van een publicatie over dit onderwerp. Het
tweede deel zal worden opgenomen in het jaarboek 2019.
Een mooie mix van volkscultuur en dialect vinden we ook terug in de bijdrage
van Netty Engels. Netty is specialist op het terrein van de (Limburgse) streekgerechten en levert al jaren bijdragen over dit thema aan het jaarboek van Veldeke.
Zo heeft zij de lezers al met veel Limburgse gerechten en hun bereidingswijze
kennis laten maken. In dit jaarboek besteedt ze aandacht aan boekweit, in het
Limburgs boket of bokent(j). Deze graansoort werd vooral geteeld op arme zandgronden in Noord- en Midden-Limburg. Boekweit werd toegepast in balkenbrij
(karboet) en ook om pap te binden. Maar vooral werd boekweit gebruikt om er
bokeskook mee te maken. In haar bijdrage geeft Netty Engels natuurlijk ook het
recept voor bokeskook, een smakelijke pannenkoek die bijvoorbeeld met stroop
gegeten kan worden.
De Benrather lijn is een belangrijke taalgrens die in het Duitse taalgebied al in de
negentiende eeuw werd vastgelegd. Deze isoglosse bakent de Hoogduitse klankverschuiving af en scheidt op deze wijze het Nederduitse en het Hoogduitse
gebied van elkaar. De Benrather lijn loopt ook een klein stukje door Nederland.
In Zuid-Limburg zijn er een paar plaatsen die ten oosten van deze taallijn liggen:
Kerkrade, Simpelveld, Bocholtz en Vaals. In de dialecten van deze plaatsen worden in een aantal gevallen de medeklinkers p, t en k ‘op zijn Duits’ uitgesproken:
pief (‘pijp’), tsiet (‘tijd’), wasser (‘water’), sjtaeche (‘steken’). Er is al veel onderzoek
naar dit verschijnsel gedaan, ook op Nederlands grondgebied, maar toch is het
nog steeds onduidelijk waarom deze taalgrens in Limburg precies hier loopt. In
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de taalkunde gaat men ervan uit dat de Hoogduitse klankverschuiving al vóór
het jaar 1000 haar beslag heeft gekregen. Lei Heijenrath poogt in zijn bijdrage
een verklaring te geven voor het verloop van deze taalgrens in Limburg en gaat
daarvoor terug naar de geschiedkundige ontwikkelingen van het gebied van
vóór die tijd.
Ook het artikel van Peter Klein heeft de Benrather lijn als onderwerp. De gemeente Vaals is in dit opzicht een dankbaar gebied voor onderzoek, want sommige kernen daarvan liggen ten oosten van deze taallijn, terwijl andere zich dan
weer ten westen van de isoglosse bevinden. Zo behoren Vaals en Lemiers tot het
Ripuarische gebied, terwijl Vijlen ten westen van de Benrather lijn ligt en dus
deel van de Ripuarische overgangsdialecten uitmaakt. In Vielle lope de luu dus óp
g’n sjtroat, terwijl ze in Lemiesj en Vols óp j’n sjtroas lofe. In zijn bijdrage maakt hij
een virtuele wandeling door de verschillende plaatsen van de gemeente Vaals en
bespreekt daarbij de taalkundige kenmerken die de betreffende dialecten karakteriseren.
Maar de taalkundige bijdragen in dit jaarboek beperken zich uiteraard niet alleen
tot de Benrather lijn. Pierre Bakkes gaat in zijn eerste artikel op zoek naar de
verklaring van het feit dat in het dialect van Montfort in het mondeling taalgebruik naast ich, mich, dich ook vormen als iche, miche en diche voorkomen. Dat
is merkwaardig want deze van oorsprong niet sleeptonige woorden zouden eigenlijk nooit een dergelijke onbeklemtoonde uitgang kunnen krijgen. Het verschijnsel komt in Midden-Limburg ook buiten Montfort voor, bijvoorbeeld in
de dialecten van Roermond, Posterholt, Linne, Thorn en Horn. Opmerkelijk is
ook de aparte vorm die in dit kader alleen in het dialect van het Zuid-Limburgse
Schinnen werd opgetekend: demme. Die wordt daar gebruikt in de betekenis ‘die
manspersoon daar’.
De tweede, korte bijdrage van Pierre Bakkes houdt zich bezig met de verschillende manieren waarop het Nederlandse ja in het dialect van Montfort wordt
uitgesproken. Uit zijn onderzoek blijkt dat de keuze voor één van die specifieke
vormen wordt bepaald door de aard van de mededeling die aan dit antwoord
vooraf gaat.
Veel ouders, leerkrachten en zelfs overheidsinstanties gaan er nog steeds vanuit
dat het spreken van een Limburgs dialect een negatieve invloed heeft op de
schoolresultaten van basisschoolleerlingen wanneer het gaat om het leren lezen
en schrijven van de Nederlandse taal. Romy Roumans heeft aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar de lees- en schrijfvaardigheden
van basisschoolleerlingen in groep 4 en groep 8. Uit haar onderzoek blijkt het
tegenovergestelde: tweetalige Limburgse leerlingen presteren hetzelfde en vaak
zelfs beter dan eentalige Limburgse leerlingen. De redactie heeft ervoor gekozen
om de bijdrage van Romy Roumans in het Engels in dit jaarboek op te nemen.
Engels is tegenwoordig de gebruikelijke taal in wetenschappelijke publicaties en
de resultaten van haar onderzoek worden op deze wijze ook toegankelijk voor
een groot lezerspubliek.

De redactie
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Lotte Thissen promoveerde in 2018 aan de Universiteit van Maastricht op het
proefschrift ‘Oh! Kinse auch plat’. Zij deed antropologisch onderzoek naar de
relatie tussen taal, belonging en place-making. Kort gezegd komt het erop neer dat
ze in verschillende plekken onderzocht hoe mensen taal inzetten om zich die
plek toe te eigenen en betekenis te geven (place-making) en gevoelens van erbij
horen en samenhoren creëren (belonging). Zij pleit voor een inclusiever begrip
van dialectsprekers, want uit haar onderzoek blijkt dat het idee dat deze altijd een
bepaald uiterlijk, bepaalde afkomst of achtergrond hebben, inmiddels volledig
achterhaald is.
Het jaarboek 2018 bevat ook dit keer weer een aantal vaste rubrieken. De eerste
daarvan is het verslag van de finale van de jaarlijkse declamatiewedstrijd voor
de jeugd. Ook in 2018 was dit opnieuw een geslaagde en druk bezochte manifestatie in DOK6 in Panningen. Behalve foto’s vindt u ook de teksten van de
prijswinnaars in de verschillende categorieën terug in dit verslag.
In de fotorubriek Limburgs op de sjtraot weer een aantal mooie voorbeelden van
het geschreven Limburgs zoals we dat in de hele provincie steeds meer aantreffen.
In de rubriek Signalementen worden twee publicaties nader voorgesteld: Veur óg
oetgelag, een boek met 100 Venlose dialectwoorden en hun verklaring, dat werd
geschreven door Bas Vissers en de twee delen van het dialectwoordenboek van
Maaseik, De groeëte Mezeiker Diksjenaer, dat werd samengesteld door Theo Kees
en Mady Colson.
Aan het eind van dit jaarboek is, zoals gebruikelijk, het verslag van de verenigingsactiviteiten opgenomen. Speciale aandacht wordt dit jaar geschonken aan
de Sjrieverskringe van Veldeke die hun activiteiten en werkzaamheden in een
aantal bijdragen toelichten. Het jaarboek wordt als altijd afgesloten met een auteursoverzicht.
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Lei Heijenrath

In 1877 schreef de taalkundige Georg Wenker, opgegroeid
in Benrath, een dorp ten zuiden van Düsseldorf, een artikel
over Das Rheinische Platt.1 Daarin doet hij verslag van een
bezoek aan Keulen, waar hij in een café in het centrum van
de Domstad geniet van de dialecten van de bezoekers. Hij
memoreert het onderzoek dat hij gedaan heeft naar een verschijnsel in de dialecten waarbij sprake is van medeklinkerverschuiving in bepaalde woordposities. Het blijkt te gaan
om wat we nu kennen als de tweede Hoogduitse klankverschuiving: in Anlaut-, Inlaut- en Auslautposities verschijnen
p, t en k in overeenkomstige woordposities als f, ts of s en
ch. Lofe tegenover lopen, tselle of wasser tegenover tellen of
water, maache tegenover maken. De taalkundige literatuur
gaat ervan uit, dat deze klankverschuiving haar beslag heeft
gekregen voor het jaar 1000. Dat houdt dus in, dat we de
geschiedkundige ontwikkeling van het gebied voor die tijd
onder de loep moeten nemen.

Wenker trok een lijn tussen de aan elkaar grenzende dorpen met en zonder
die klankverschuiving. De lijn begint aan de Romaans-Germaanse taalgrens bij
Eynatten in de Ostkantonen, komt bij Gemmenich de staatsgrens over, loopt
door oostelijk Zuid-Limburg en steekt zuidelijk van Eygelshoven de Neder-
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DE LOOP VAN DE BENRATHER
LINIE DOOR NEDERLANDS
LIMBURG:
EEN POGING TOT VERKLARING *
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lands-Duitse grens over en begeeft zich in noordoostelijke richting naar Benrath.
Van daaruit vervolgt de lijn dwars door Duitsland zijn weg naar de Duits-Poolse
grens.2 Het gaat om een taalgrens die uit een ver verleden stamt en die onderwerp is geweest van menige taalkundige studie. De linie wordt gezien als de
scheidslijn tussen het west- en het oostnederfrankisch.
In dit artikel wordt een poging gedaan de loop van deze isoglosse in Zuid-Limburg te verklaren. Daarbij passen enkele kanttekeningen.

Afbeelding 1:
Benrather en Uerdinger linie.
(Bron: R.Vanesch 2016 naar
G. Cornelissen, Südniederfränkisch
zwischen Uerdinger und Benrather
Linie.

In bovenstaand kaartje is de vervoegde vorm ich mache vermeld; omdat het om
een dialectgrens gaat, had het ich maach moeten zijn. De dialectgrens betreft een
medeklinkerverschuiving. Het verloop van de linie is overigens correct weergegeven.
Wie over de taalontwikkeling in de regio Zuidoost Limburg wil spreken of
schrijven, dient zich een aantal zaken te realiseren. Allereerst dat een beschrijving
van de geschiedenis en de taalgeschiedenis van het gebied niet mag uitgaan van
de huidige staatkundige situatie. In dit betoog hoop ik daar overtuigende argumenten voor aan te dragen. Verder is een hoge graad van abstrahering van het
anekdotische geboden, zonder overigens de betekenis van dat anekdotische te
bagatelliseren. Dat abstraherend interpreteren betekent in dit geval, dat bij gebrek
aan schriftelijke bronnen in de vroegste taal andere indicatoren dan oorkonden
en kloosterkronieken tot een beeld moeten leiden, dat ons een indruk geeft van
een ontwikkelingsgang. De archeologie en de naamkunde en zeker de niet te
onderschatten rol van de dialectgeografie kunnen daarbij behulpzaam zijn. Ook
daarvan staan u voorbeelden te wachten in deze bijdrage.Voorts zij vermeld, dat
deze publicatie niet gebaseerd is op bronnenstudie, maar op uitvoerige literatuurstudie en kennis van de regio.3

Omdat niet iedereen vertrouwd is met de geografische situatie, lijkt het geboden
eerst even stil te staan bij een kaartje van de regio die besproken wordt.

Afbeelding 2:
De regio Heerlen - Kerkrade - Aken. In
het Limburgse deel zijn de plaatsnamen
in het Limburgs opgenomen.Toeristische
kaart Dagblad De Limburger.

Wat onmiddellijk opvalt is de nabijheid van de stad Aken. En omdat dat de stad
van Karel de Grote was, is met die vermelding meteen het zwaartepunt van een
cultuur die als ‘Karolingische renaissance’ werd en wordt omschreven aangegeven. Aken was in de negende en tiende eeuw de navel van de wereld. De betekenis hiervan voor de regionale ontwikkeling zou in de erop volgende eeuwen
nauwelijks minder worden. Dat van een dergelijk machtscentrum een enorme
uitstraling en dynamiek uitgaat, lijkt een open deur, maar is in dit verband een
gegeven dat van belangwekkende betekenis is.Vanaf 936 was zij de kroningsstad
van de Duitse koningen. En dat waren ook lang onze koningen. Die kroningen
vonden plaats in de Marienkirche, nu beter bekend als de Dom van Aken, een
van de allerbelangrijkste kerken van het rijk, waar het gebeente rustte van Karel
de Grote. In een oorkonde van keizer Barbarossa uit 1174 wordt deze kerk sedes
et caput regni genoemd.4 Over haar grondpolitiek komen we nog te spreken.
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De poging tot verklaring van de loop van de Benrather Linie is gebaseerd op
een aantal overwegingen. Achtereenvolgens komen aan bod: een zeer globale
schets van de oudste staatkundige geschiedenis van het gebied, het stamgebied
Ripuarië, de betekenis van de historische ‘Wildbann’, de rol van bisdommen en
de stichting van abdijen, de dynamiek van de rijksstad Aken en het ontstaan van
parochies in de noordwestelijke periferie van Aken.
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Afbeelding 3: De troon van Karel de Grote in de Dom van Aken. Foto: Andreas Herrmann, in:
Die Geschichte Aachens in 55 Objecten, Aachen 2017.

Nog enkele opmerkingen vooraf. In dit betoog is het van belang de valkuil te
vermijden die in onze perceptie van omstandigheden sluimert, namelijk dat het
begrip staat een rol zou spelen. Dat inmiddels vele eeuwen oude begrip is niet
van toepassing op de geschiedkundige periode die hier onze aandacht zal hebben
indien er een duidelijk afgebakend territorium mee bedoeld wordt. In de periode van circa 600 tot circa 1100 was daarvan nog geen sprake. Enkele dominante
families beschouwden grote territoria als hun persoonlijk machtsareaal, waarin
koningshoven en abdijen de ankerplaatsen waren van het beheerssysteem. We
zullen verder zien dat deze ankerplaatsen een belangrijke rol hebben gespeeld bij
het ontginnen en uitbaten van gebieden.
Houden we verder in gedachten dat de (zich ontwikkelende) kerkelijke structuur in bisdommen en parochies, evenals de stichting van abdijen, van grote
historische betekenis is geweest, dan kunnen we in het zadel stijgen om een middeleeuwse tocht door de contreien van het nu Duits-Nederlandse grensgebied
te ondernemen.

Romeinse periode
Dat de hier te bespreken regio reeds in de Romeinse tijd van betekenis was, laat
zich o.a. aflezen aan de aanwezige wegenstructuur. Het gebied werd letterlijk
doorsneden door drie heirbanen; van zuid naar noord door de nu zo genoemde Via Traiana (van Trier via Aken, Heerlen en Tuddern naar Xanten), de van
een moderne naam voorziene oostwest route de Via Belgica, die van Keulen,

Afbeelding 4:
Romeinse hoofdwegenstructuur.
Bron: Limburg. Een geschiedenis.
Deel I, pag. 31.

Vroege middeleeuwen
In oudere historische werken werd ervan uitgegaan, dat na de Romeinse periode
een situatie van vrijwel volledige ontvolking intrad. Invallen van vreemde stammen zouden daar debet aan zijn geweest. Tegenwoordig komt men van die aanname enigszins terug. Een bescheiden vorm van continuïteit ondanks de invallen
van die roofzuchtige benden wordt nu als plausibel beoordeeld. Hans Renes
schrijft recent daarover: ‘Een deel van de nederzettingen uit de Romeinse periode is blijkbaar op de een of andere wijze blijven functioneren. De belangrijkste
aanwijzing daarvoor vormen plaatsnamen.’7
Het is een feit, dat de op de Romeinse tijd volgende Merovingische periode
arm is aan archeologische vondsten. Schriftelijke bronnen zijn er nauwelijks.
Een indruk van de machtsgebieden in de post-Romeinse periode krijgen we
aan de hand van een kaart die Van der Tuuk heeft ontworpen. Wat ons aan deze
projectie van de 6de eeuw opvalt, is de positionering van de zogenaamde Rijnlandse Franken.8
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via Jülich en Rimburg, Maastricht, Tongeren, Bavay en Atrecht naar Boulogne
sur Mer leidde en de Via Regia, die Aken via Lemiers en Gulpen verbond met
Maastricht. Op de historische betekenis van die heerbanen wordt verderop nog
nader ingegaan.
Er zijn zeer opmerkelijke artefacten in deze regio uit die periode overgeleverd,
waarbij het Romeinse Aken en de Heerlense thermen, naast de vele grootschalige akkerbouwbedrijven (‘Romeinse villa’s’) van de fysieke structuur van die
samenleving getuigen.5 In vrijwel alle plaatsen van de regio zijn deze villa’s opgegraven, of het nu om Lemiers en Vijlen, Simpelveld en Bocholtz of Richterich
en Kerkrade gaat.6 Het aanhalen van dit Romeinse verleden vindt zijn rechtvaardiging in de doorwerking van deze infrastructuur in de te bespreken periode.

veldeke limburg jaarboek 2018
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Afbeelding 5: De machtsgebieden in
de post-Romeinse periode. (Kaartje
uit Luit van der Tuuk, De Franken
in België en Nederland. Utrecht
2016)

Ripuarië
Binnen het territorium van de Rijnlandse Franken vormde Ripuarië het stamgebied van een volksgemeenschap die in de literatuur wordt aangeduid met de
term oeverbewoners/Ripuariërs. Centrum van dit provincia, pago (gouw) of ducatus (hertogdom) geheten gebied was Keulen. Het strekte zich in hoofdzaak uit
vanaf de Rijn tot aan Eupen en bestond als staatkundige entiteit van circa 460
tot 843. Ook op de rechter Rijnoever telde het enkele landstreken. Na de tiende
eeuw verdwijnt de naam uit de oorkonden.
Ripuarië bestond uit acht graafschappen, vijf op de linker en drie op de rechter
Rijnoever. Bij het Verdrag van Meerssen (870) wordt Lotharingen verdeeld. Het
diocees Keulen met Ripuarië en het rijksgoedbezit Aken vallen toe aan het oostfrankische rijk van Lodewijk de Duitser.9
Noch de grenzen van het aartsbisdom Keulen, noch de graafschappen die deel
hebben uitgemaakt van het voormalige Ripuarië hebben de uiteindelijke omvang van het taalgebied dat we met de naam Ripuarisch aanduiden bepaald.
Wel zien we, dat een aantal kerngebieden, de Keulengouw voorop, hun stempel
hebben gedrukt op deze taalkundige entiteit.

veldeke limburg jaarboek 2018
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Afbeelding 6: Kaart van het Ripuarische taalgebied. (Bron: Hans Erren,Wikimedia Commons).

Nog steeds is de studie die Piet Tummers heeft gewijd aan de taalkundige ontwikkeling van het hier te bespreken gebied de meest toegespitste. Vandaar dat
we zijn conclusies, gebaseerd op onderzoek van het toponymisch materiaal, hier
vermelden.10 Allereerst stelt hij, dat ‘het einde van de Romeinse tijd tevens de
germanisering van heel Limburg betekend heeft’. Een tweede conclusie van zijn
onderzoek is, ‘dat in de Merovingisch-Karolingische tijd een Noord-Oost gerichte expansie van de Romaanse taal geleid heeft tot…een tijdelijke romanisering van het gebied Mechelen-Simpelveld-Vaals.’11 Tummers volgt daarin Gysseling, maar bestrijdt diens opvatting, dat Aken en omgeving pas in de 9de of 10de
eeuw gegermaniseerd zou zijn. Naar het oordeel van Tummers is het gebied ‘in
de Merovingisch-Karolingische periode opnieuw ontgonnen.’12 Die ontginning
zou naar zijn opvatting vanuit het westen hebben plaats gevonden.
De kaart van West-Europa zou enkele eeuwen later er weer heel anders gaan uitzien als Karel de Grote en zijn opvolgers hun macht over het gebied uitoefenen.
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Afbeelding 7: De expansie van het Rijk der Franken onder Karel de Grote.
(Bron: http://www.psammos.nl/KareldeGrote.html)

Het katholicisme wordt staatsgodsdienst
Nu ons zicht op de historisch-geografische situatie al wat concreter wordt, zullen
we aandacht moeten besteden aan ontwikkelingen die zich vanaf de Merovingische periode hebben voltrokken.13
De bekering van koning Clovis tot het christendom markeert een moment van
groot belang. In historisch perspectief was zijn besluit uit 511 waarbij hij de
investituur instelde een besluit van verstrekkende betekenis. Het hield immers
in dat de koning het recht kreeg de benoeming van door de kerk aan te stellen
bisschoppen te bevestigen. Door deze wet was een hechte relatie tussen
kerk en staatsbestuur gerealiseerd. In feite was daarmee het katholicisme
staatsgodsdienst geworden. Deze machtsverdeling zou verstrekkende gevolgen
hebben. Daarbij moeten we bedenken, dat in alle gevallen bisschoppen ook over
wereldlijke macht beschikten, gebaseerd op zeer omvangrijk grootgrondbezit.
De latere eeuwen zijn behangen met oorkonden en schenkingsakten die betrekking hebben op grondtransacties door bisschoppen. We zullen verderop voorbeelden hiervan in deze regio bespreken. Met name op de rol van het aartsbisdom Keulen in territoriaal opzicht zal herhaaldelijk hier worden ingegaan.

Met het aantreden van Karel de Grote in 768 als heerser over het rijk der Franken ontstaat een staatkundige situatie die op tal van terreinen haar stempel gaat
drukken op de inrichting van de maatschappij. Karels mecenaat op het gebied
van kunst en cultuur heeft schitterende producten opgeleverd die voor een deel
in Aken te bewonderen zijn.

Afbeelding 8:
Munt met de beeltenis van Karel
de Grote: KAROLUS IMP AUG
(verheven keizer). Deze portretdenarius
uit het begin van de negende eeuw geldt
als ‘das einzige zeitgenössische Bild Karl
des Grossen und kann als authentisches
Bildnis angenommen werden’.14
Zijn biograaf Einhard deelt ons in de Duitse vertaling o.m. over hem mede:
‘Reich und überströmend flosz ihm die Rede vom Munde. Es genügte ihm
jedoch nicht an seiner Muttersprache, sondern er widmete sich auch der Erlernung fremder Sprachen.’15 Wat hadden we graag geweten hoe die ‘Muttersprache’
van Karel de Grote geklonken had.
Het lijkt erop, dat andere dan staatkundige verwikkelingen van heersers de taalhistorische situatie hebben beïnvloed.Vandaar dat volstaan wordt met een summier overzicht van die ontwikkeling.
Na de grote keizer trad zijn zoon Lodewijk de Vrome aan, na hem respectievelijk
Lotharius I en II. In 843 werd bij het Verdrag van Verdun het oorspronkelijk Karolingische rijk opgesplitst in een West-, Midden- en Oost-Frankisch rijk. Lodewijk
de Duitser werd heer van het Oost-Frankische rijk. Bij het Verdrag van Meerssen
(870) werd het Middenrijk, dat Lotharingen werd genoemd, opgedeeld tussen het
West- en het Oost-Frankisch rijk. Aken behoorde tot het Oostfrankische Rijk.
Lotharingen bleef een omstreden gebied en pas in 925 wist koning Heinrich I het
definitief op te nemen in zijn Oost-Frankische Rijk. Een nieuwe situatie ontstond
in 955, toen het hertogdom werd opgesplitst in Opper- en Neder-Lotharingen.16
Als de zoon van koning Heinrich I, Otto I, zijn vader opvolgt, treedt een vorst
aan die voor enige stabiliteit zorgt. Adellijke families betwistten elkaar daarna de
zeggenschap decennialang over Neder-Lotharingen.
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Afbeelding 9:
Lotharingen in de tiende eeuw. (Bron:
Joostik,Wikimedia Commons).

De wildban als rechtsgebied
In de Nederlandse geschiedschrijving is belangstelling voor de rol van de historische ‘Wildbann’, in het Nederlands wildbaan, als rechtsgebied nauwelijks
aanwezig. Dit in tegenstelling tot de Duitse geschiedbeoefening. Wie met het
woord ‘Wildbann’ op internet aan de slag gaat, komt een stortvloed aan Duitse
wetenschappelijke literatuur tegen.
Bij deze ‘Wildbannen’ gaat het om zeer grote oppervlakken die met bos bedekt
waren, waarbij 3 rechten werden vastgelegd: bosexploitatie, jacht en visvangst.
Die waren voorbehouden aan degenen die de rechten daarop hadden verworven.
In de recente literatuur gaat men ervan uit, dat zelfs nog in de Karolingische
periode meer dan driekwart van West-Europa bedekt was met bos. Bij die bosexploitatie is ook het Duitse woord Rodung, in het Nederlands het rooien van de
bomen om er cultuurgrond van te maken, aan de orde. En dat alleen al maakt
het gezien de vele toponiemen waarin het element -rode, -rade of -rath een rol
speelt ook voor ons interessant.
Deze ‘Wildbannen’ worden sedert de 6de eeuw door Frankische koningen ingezet als instrumenten van hun macht. Uit de oorkonden blijkt namelijk dat zij de
rechten op de exploitatie van deze ‘forestes’ overdroegen aan leden van de adel
en de clerus. Alvorens we nader ingaan op de consequenties van die rechten,
bekijken we eerst een kaart die ons een indruk geeft van de Rheinische Wildbannbezirke, zoals de Akense historicus Walter Kämmerer die heeft ontworpen.17
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Afbeelding 10: Rheinische Wildbannbezirke (Naar Walter Kämmerer, Geschichte von Eschweiler,
Band 1).

We zien een drietal ‘Wildbannen’ waarvan de Akense een opmerkelijke westgrens
vertoont. Zij valt vrijwel samen met de Benrather Linie. De Keulse ‘Wildbann’
heeft als noordelijke grens de Romeinse heirbaan, de nu zo geheten Via Belgica.
Het zou te ver voeren in deze linies de contouren van de noordwestelijke afbakening van het Ripuarisch te zien. Toch verdient deze markering onze aandacht,
omdat ze een aspect van het machtsbereik van een hogere autoriteit aangeven.
Om dat te verduidelijken verwijzen we naar twee oorkonden, die het belang van
de ‘Wildbann’ als factor in de ontginningsgeschiedenis illustreren.
De eerste is een Akense oorkonde van Karel de Grote uit 811, waarin hij het
bezit van ‘Rodungen’ aan een graaf bevestigt. Twee eeuwen later schenkt Koning Heinrich IV in 1059 per oorkonde aan de bisschop van Augsburg een
‘Wildbann’. In beide gevallen gaat het om rechten die aan de ontvanger verleend
worden.18 In het ene geval betreft het een adellijk persoon, in het andere geval
een bisdom, waarmee een opmerkelijk facet van de nederzettingsgeschiedenis
geïllustreerd wordt.
Behalve dat we een interessante samenval met de taalgeografische situatie zien,
kunnen we ons de vraag stellen, welke rol bezitters van ‘Wildbannen’ hebben
gespeeld in de nederzettingsgeschiedenis van de plaatsen met -rode-namen. Het
recht op ‘Rodung’ was immers in het kader van de nederzettingsgeschiedenis een
van de belangrijkste rechtsaspecten van de ‘Wildbann’.
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We zagen hiervoor al dat het bisdom in de middeleeuwen zich niet beperkte tot
zijn kerkelijke taak.19 Hoewel het accent daarop in de loop der eeuwen wisselde,
had de wereldlijke rol vooral te maken met grondbezit. Deze grondpolitiek had
duidelijke gevolgen voor de nederzettingsgeschiedenis van het gebied waar deze
bijdrage ook over gaat.
Het aartsbisdom Keulen (Neder-Lotharingen) strekte zich in de vroege middeleeuwen uit van de Waal en de Lippe in het noorden tot de zuidrand van de Eifel
en de Vinkxtbach in het zuiden. Het oudere aartsbisdom Trier (Opper-Lotharingen) reikte van Prüm in het noorden tot Basel in het zuiden. Later zouden meer
bisdommen ontstaan in de mate dat er sprake was van bevolkingstoename nabij
steden (Luik, Tongeren/Maastricht, Aken, e.a.).
We zagen al dat sedert Karel de Grote de bisschoppen geleidelijk aan een politieke factor van belang werden. Met name hun grondpolitiek, die zij uitbesteedden
aan voogden, was van grote invloed op het maatschappelijk bestel. Die voogden
waren in het algemeen de hertogen en graven die tot de entourage van de bisschoppen behoorden.20
De bisschoppen waren overigens niet de enige politieke macht naast het koningschap. Dat laatste had in zijn overlevingsdrang steeds meer macht moeten afstaan
aan nog een andere groepering, de hofmeiers: zij waren de managers van de
koningshoven die in de wijde omgeving van de hoofdzetel van het rijk gevestigd
waren. De kenner van de Akense geschiedenis Michael Römling schrijft: ‘Schon
unter Chlodwigs Regierung entstanden neue Siedlungen in dem geschundenen
Land – vor allem in Gegenden mit besseren Ackerböden; eine Reihe von Ortsnamen mit Endungen auf -dorf, -heim und -weiler weist noch heute darauf
hin.’21 Een voorbeeld van dit laatste vormen de drie -willernamen tussen Vaals en
Gulpen:Wijlre,Wahlwiller en Nijswiller. De naamkundige Tummers situeert hun
ontstaan in de Merovingisch-Karolingische periode.22
In verband met zijn grondpolitiek is vooral het aartsbisdom Keulen van belang
voor de ontwikkelingsgeschiedenis van ons gebied. Ook het bisdom Luik, waartoe de rijksstad Aken behoorde, zou in dat opzicht een rol gaan vervullen in de
hier te bespreken regio.
De machtspositie en het bevoorrechten van de bisschoppen manifesteerde zich
nadrukkelijk in de tijd van Karel de Grote. Bij zijn overlijden was bepaald dat zijn
erfenis in 3 delen verdeeld zou worden. Twee derde ging naar de aartsbisschoppelijke metropolen van het Rijk. En bij de verdeling van het restant deelden de
bisschoppen opnieuw voor een vierde in de erfenis.
Enkel om het erkende aanzien van de bisschoppen nog verder te illustreren moge
het volgende dienen. In 936 wordt in de kerk van het Marienstift in Aken, de
paltskapel, voor het eerst een Duitse koning Otto I gezalfd en gekroond. De zalving en kroning tot koning van Duitsland geschiedde door de bisschoppen van
Mainz, Keulen en Trier.

Door (kerk)historici is veel aandacht besteed aan de wordingsgeschiedenis van
tal van abdijen in de onderhavige regio. Daarbij zijn lijsten beschikbaar van de
namen van abten die sinds de stichting er leiding aan gaven. Ook die van de residerende bisschoppen zijn (op internet) te raadplegen.
Zo laat de lijst van Keulse aartsbisschoppen een opmerkelijke ontwikkeling zien.
Aanvankelijk zijn dat Latijnse namen, maar in de loop der eeuwen worden die
steeds ‘Rijnlandser’: Kunibert [627-648], Stephan [690-694], Anno I [711-715],
Reginfrid [737-745] en in de negende eeuw namen als Hildegar, Hildebold,
Gunthar, Hermann, Heribert e.a.23 Bewijzen deze naamdragers niet dat zij voortkwamen uit het Germaanssprekende volksdeel waar het katholieke geloof inmiddels steeds meer aanhangers had gevonden? Wellicht dat een naamkundig
onderzoek gebaseerd op de namen van bisschoppen, kloosteroversten en andere
gezagsdragers in de onderhavige regio een bijdrage aan de taalgeschiedenis ervan
zou kunnen opleveren.

Stichting van abdijen
De hechte relatie tussen wereldlijke overheid en de kerk wordt ook treffend
geïllustreerd door de kloosterstichtingen die in opdracht van de koning ondernomen werden. Niet alleen vanwege de rol die ze hebben gespeeld bij de
kerstening van dit deel van het Morgenland, ook omdat het instituten betrof bij
wie het beheer van de landgoederen in deskundige handen was, verdienen zij
onze aandacht.
We zullen ons beperken tot de in de hier te bespreken regio gestichte abdijen.24
Daarbij moeten we bedenken dat zulke kloosters van hun stichting af aan bedacht
werden met een aanzienlijk grondbezit, dan wel met rechten op (delen van) de
exploitatie van elders gelegen landgoederen. Kloosters hadden er dus belang bij
dat het agrarisch bedrijf kundig en winstgevend geëxploiteerd werd. Sommige
orden, zoals later de cisterciënzers en de norbertijnen, stonden bekend om hun
goede kennis van het landbouwbedrijf.Van belang is ook dat deze kloosters alle
de regel van de heilige Benedictus dienden te volgen; bij besluit van de synode
van Aken in 817 was dat voor het hele rijk bepaald. 25
Het belang van het vermelden van de hierna volgende abdijen is, dat zij allemaal
bezittingen hadden in het gebied van de Ripuarische expansie in het noordwesten van Aken. Dat kon het bezit van parochies, van landbouwgronden of materiële rechten in de vorm van pachten, cijnzen of andere inkomsten zijn.
Een van de eerste kloosterstichtingen was de abdij van Prüm in de Eifel. Hoewel
al enkele decennia eerder gesticht, werd zij in 752 door Pepijn de Korte en zijn
echtgenote – in de literatuur bekend als ‘Beerten met de brede voeten’ – officieel erkend. Haar enorme grondbezit reikte tot in Frankrijk en de Nederlanden
(Arnhem en Oldenzaal). Op 17 oktober 870 draagt Lodewijk de Duitser, in dat
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jaar heerser geworden over oostelijk Lotharingen – met Aken en Metz – de
parochie van Laurensberg (grenzend aan Vaals en nu een wijk van Aken) over
aan de abdij van Prüm.26 Het motief voor een dergelijke overdracht was, dat het
een inkomstenbron voor het klooster betekende. We gaan ervan uit, dat het een
oorspronkelijke parochiestichting vanuit Aken was die past in de ‘Siedlunsgsgeschichte’ van de noordwestelijke periferie van de Domstad.
Om een indruk te krijgen van het uitgestrekte en gespreide grondbezit van
kloosters in die tijd: het in 714 al bestaande klooster van Susteren wordt enkele decennia later uit koninklijk bezit eveneens overgedragen aan de abdij van
Prüm.27
Het tot in onze tijd meest sprekende religieuze hoogtepunt is zonder enige twijfel het door Karel de Grote vóór 800 gestichte Sankt Marienstift, nu bekend
als de dom van Aken. Römling schrijft: ‘Im Lauf der Jahrhunderte sammelte
das Stift neben Grundbesitz und andere Immobilien vor allem auch Rechte an
vielerlei Orten: Landgüter und Königshöfe, Kapellen, ganze Kirchen und sogar
Abteien, Vogteirechte und Zolleinnahmen.’ En even verder heet het: ‘Das Marienstift besaß nach Schätzungen mehr als 6000 Hektar Land und war damit ein
mittelgroßer kirchlicher Grundbesitzer.’28
De literatuur over dit tot het werelderfgoed behorend monument vult boekenkasten. Slechts enkele aantekeningen die i.v.m. dit betoog relevant zijn:Vaals met
zijn St. Paulusparochie behoorde ertoe, leenrechten op een hoeve (Crombach)
met landerijen in Kerkrade-West eveneens. In 1059 schenkt Heinrich IV landgoederen in Herve en Vaals aan het Mariastift in Aken. En datzelfde betrof ook
vele landgoederen en parochies aan de Duitse zijde van de huidige staatsgrens.
Op enkele kilometers van de Akense palts werd door Lodewijk de Vrome kort
na de dood van zijn vader Karel de Grote († 814) de abdij Kornelimünster
gesticht. Al bij de stichting werd alle land ‘binnen de omtrek van een uur gaans’
aan deze abdij toegekend.
In waarschijnlijk 997 wordt door keizer Otto III in Burtscheid – nu een wijk
van Aken – een benedictijnerabdij gesticht.29 Net als bij alle andere wordt ook
deze abdij van het begin af aan voorzien van omvangrijke landgoederen. Keizer
Otto overleed in 1002 en moest de voltooiing overlaten aan keizer Heinrich II.
In 1056 schenkt Heinrich III aan deze abdij uit het kroongoed landerijen in het
Zuid-Limburgse Epen.30 Ook bezat de abdij het patronaatsrecht van de Epense
parochie.31 Daar bleef het niet bij. Walram II van Limburg, hertog van Lotharingen, wees in 1130 personen in Baelen (B) en het Zuid-Limburgse Mechelen aan
voor een jaarlijkse betaling aan het Johannesaltaar in deze abdij, opdat ’s nachts
de kapel van het ziekenhuis verlicht kon worden.32
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Afbeelding 11: De Reichsabtei Kornelimünster.
(Bron: http://www.wikiwand.com/en/Kornelim%C3%BCnster_Abbey)

Als de Burtscheider abdij in 1220 in opdracht van aartsbisschop Engelbert I
van Keulen wordt overgedragen aan de zusters Cisterciënzers, blijkt de abdis de
grondvrouwe van Vijlen, Epen en het aan Kerkrade grenzende Horbach te zijn
en dat nog eeuwen te blijven.33 In Mamelis onder Vijlen komt in het begin van
de 18de eeuw nog de benaming ‘munckhof ’ voor, die verwijst naar de oorspronkelijke eigenaar (voor 1220): de abdij van de benedictijnen (‘muncken’) van
Burtscheid.34 Op de vroegste geschiedenis van Vijlen wordt verderop ingegaan.
Rond de millenniumwende, als een ware ontginningsgolf zich voltrekt in deze
regio, wordt in opdracht van keizer Otto III op een uitstekende rots op korte
afstand van de keizerlijke palts een stiftskerk toegewijd aan de heilige Adalbert
en de heilige Hermes gebouwd.35 Ze werd in 1005 gewijd en verkreeg vanaf haar
stichting talrijke goederen, niet alleen – zoals Kornelimünster – in haar directe
omgeving, maar ook elders. De heemkundevereniging van Vaals heet, naar een
lokaal toponiem, Sankt Tolbert (= Adalbert) en nabij Mamelis kennen we de
Tolbertsheyde, beide met de dialectnaam vernoemd naar de grondheer, de abdij
St. Adalbert. Een en ander is terug te voeren op een schenking van Heinrich III
uit 1041, waarin hij delen van Vaals, Gemmenich,Vijlen en Mamelis schenkt aan
het St. Adalbertstift.36
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Bij alle voorgaande stichtingen van abdijen betreft het koninklijke opdrachten.
Het doneren op grote schaal van landgoederen en andere rechten op inkomsten
aan de kloosters vloeide voort uit het beginsel van kroondomein waarover de
vorst beschikte. Alle grond behoorde hem immers in oorsprong toe. Dat proces
wordt door Römling bondig verwoord als hij schrijft: ‘Bedeutend für Aachen
war dabei vor allem ein Umstand: mit der Übernahme der Herrschaft in den
ripuarischen Gebieten am Rhein gingen auch die römischen Staatsdomänen in
den Besitz des frankischen Königshauses über. Diese vom Imperium übernommene Hausmacht war die folgenschwere Voraussetzung für die geschichtliche
Entwicklung der gesamten Region.’37 Met andere woorden: de nalatenschap van
de Romeinen drukte haar stempel op de verdere ontwikkeling van de hele regio.
Indien uit het vorenstaande een gevolgtrekking gemaakt kan worden, dan is het
dat er vele territoriale relaties bestonden tussen de abdijen uit de regio Aken en
het gebied oostelijk Zuid-Limburg. Daarbij berustte het primaat van die relatie
altijd bij het klooster. Het zal zeker ook een bepaalde mate van supervisie op het
bedrijfsgebeuren hebben ingehouden. En daarin was – net als tegenwoordig – de
voorziening met kundig personeel beslist niet onbelangrijk. Als de civiele kolonisatie van het gebied ter sprake komt, wordt hierop ingegaan.
Uit het feit dat deze kloosterstichtingen plaats vonden tussen 750 en circa 1100
kunnen we afleiden dat toen mede geïnitieerd door de abdijen een ‘Landerschliessung um Aachen herum’ plaats vond. Dat die ‘Landerschliessung’ ook
oostelijk Zuid-Limburg betrof, zal na het voorgaande niet verbazen. Gussone
spreekt in dit verband over de ‘zweite hochmittelalterliche Rodungsperiode’.38

Parochies/Leefgemeenschappen
Naast de stichting van kloosters vormt het ontstaan van parochies een indicatie
voor de bewoningsgeschiedenis van een regio. In een aantal gevallen ging aan de
formele parochiestichting het bestaan als leefgemeenschap vooraf. Vaak werden
kerkgebouwen gesticht door grafelijke machthebbers in de vorm van een eigen
kerk. Dat hield in dat zij borg stonden voor de instandhouding ervan en het
recht op voordracht van de pastoor hadden. In de eerder geciteerde beschrijving
van de geschiedenis van het dorp Wahlwiller – die het niveau van de gemiddelde
dorpsgeschiedenis verre overstijgt – stelt de historicus Hub Franssen in navolging
van anderen, dat ook het patrocinium ons aanwijzingen kan verschaffen over
‘huisheiligen’ van vorstenhuizen en de stichtingsperiode.39
Nemen we enkele plaatsen in de regio onder de loep die ons wat dit betreft iets
kunnen vertellen. Aan Duitse zijde zijn dat in ieder geval Laurensberg en Richterich, gelegen tussen Aken en Kerkrade. In een recent verschenen studie van
de hand van de Akense voormalige Archivdirektor Thomas Kraus – na gewezen
te hebben op de uitoefening van het patronaatsrecht in de 12de eeuw – stelt hij
met betrekking tot Laurensberg: ‘Auch die große Ausdehnung des Pfarrbezirks

Als we vanuit het stadshart van Aken naar deze stichting van parochies kijken,
dan kunnen we constateren dat zich een bevolkingsontwikkeling in de omgeving voltrekt in telkens verder van het stadshart verwijderde ontginningsgebieden. Parochiestichtingen volgen immers de bevolkingsontwikkeling. En dit
laatste krijgt extra betekenis als we de eerder al geciteerde Michael Römling
volgen: ‘Kirchengründungen wurden im Mittelalter immer wieder auch als wirtschaftsförderende Massnahmen vorgenommen…’43

Kerkrade
In aansluiting op het voorgaande nu iets over de wordingsgeschiedenis van
Kerkrade.44 In de loop van de elfde eeuw kwam het gebied tussen de Worm en
de Romeinse weg van Richterich naar Heerlen (Via Traiana) in het bezit van de
graven van Saffenberg, een vooraanstaand adellijk geslacht uit het Ahrdal bij Mayschoss. Niet onbelangrijk is in dit verband dat de regio Ahrweiler – Neuenahr
behoort tot het Ripuarisch taalgebied.
De door de Saffenbergers gestichte hoogteburcht torent nog steeds hoog boven
Herzogenrath uit. We weten niet, wat oorzaak en aanleiding van de verkrijging
door deze adellijke familie was. De aanwezigheid van een winstgevende tol bij
de oversteek van het riviertje de Worm in de verbindingsweg tussen Keulen en
West-Vlaanderen getuigt in ieder geval van het belang van de vestiging.45
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und die Tatsache, daß mit der Laurensberger Kirche ein Sendgericht [kerkelijke
rechtbank, LH] verbunden war, deutet auf ein hohes Alter und lässt vermuten,
daß die Entstehung in eine Zeit fällt, als die Gegend noch dünn besiedelt war,
also zur Zeit vor dem Beginn des allgemeinen Landesausbaus im 9. Jahrhundert.’
Verder schrijft hij: ‘Auch das für 1218 bezeugte Patrozinium des heiligen Laurentius deutet auf ein hohes Alter, denn dieser Heilige erfreute sich vor allem in
karolingischer und ottonischer Zeit grosser Beliebtheit.’ 40
In het aan Richterich gewijde Heimatblatt lezen we: ‘In allen grösseren Orten
erhoben sich christliche Kirchen; allerdings blieb deren Zahl auch damals noch
gering, so daß die einzelnen Pfarrkirchen weite Sprengel hatten. So gehörten wir
[bedoeld wordt Richterich, LH] ursprünglich zur Pfarre Laurensberg, die schon
im Jahre 870 erwähnt wird und deren Kirche aus der Kapelle eines fränkischen
Königsgutes entstand.’41 De kerk van Richterich was toegewijd aan de heilige
Martinus.
Het tussen Richterich en Kerkrade gelegen dorp Horbach, eertijds Steinstraß
geheten, behoorde tot ca. 1000 tot de parochie van Laurensberg, daarna tot die
van Richterich.42 Tot die laatste behoorden eveneens de aan Kerkrade grenzende
plaatsen Pannesheide en Klinkheide.
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Afbeelding 12: Het omwalde stadje ’s-Hertogenrade met drie stadspoorten op een landmeterskaart
uit 1723. In de stadswal zijn ook enkele uitkijktorens te zien. Rechts beneden de kerk van Afden,
een wijk van ’s-Hertogenrade.

De Saffenbergers stichtten vervolgens een kerk aan de rand van het plateau van
Kerkrade, waarvan de toren uitzag op het Ansteldal, m.a.w. gericht was op de
streek waar de (meeste) mensen woonden. Deze vallei moet dan al op ruime
schaal in ontginning zijn gebracht. De Annales Rodenses (ca. 1175), die verslag doen vanaf 1104, schetsen ons een beeld van een agrarische structuur met
landbouwbedrijven en watermolens.46 Die bedrijven treffen we in de vroegste
periode overal in Zuid-Limburg in de beekdalen aan.47 In Kerkrade was dat
het dal van de uit Horbach afkomstige Anstelbeek. Stroomafwaarts eindigt vóór
Eygelshoven het territorium van de graven van Saffenberg. Het dialect van Eygelshoven heeft niet de Hoogduitse klankverschuiving ondergaan. Daardoor lope
in Egelze de oere óp tied (lopen de klokken in Eygelshoven op tijd) en niet zoals
in Kerkrade, waar de oere óp tsiet (!) lofe (!). Aan dit gegeven verbinden wij de
conclusie, dat de ontwikkeling van Eygelshoven niet vanuit het zuidoosten heeft
plaats gevonden. De tegen Eygelshoven aan gelegen buurtschap Broekhuizen bij
Rimburg heet in het dialect Brókkelze en niet ‘Bróchelze’ en valt dus ook buiten
het territorium van de Hoogduitse klankverschuiving.

Van belang voor ons inzicht in de nederzettingsgeschiedenis van Kerkrade is
ook de geschiedenis van de voormalige hoeve Vroen-Nulland in Bleijerheide.49
Dat Nulland duidt op nieuw ontgonnen land zal niemand betwisten; de vroen
die bedoeld wordt levert een interessant gegeven op. Het blijkt namelijk de heer
van het zonneleen Schönau in Richterich te zijn. En dat niet alleen: in de hoeve
was de stadhouder van het Vroen-Nullander leen gevestigd. Wat we (nog) niet
weten is hoe omvangrijk dit leen aan nu Nederlandse kant was.50 Wel kunnen we
hieruit alvast afleiden, dat vanuit Richterich een niet onaanzienlijke bezitsrelatie
bestond in Kerkrade. En omdat het om een zonneleen ging, kunnen we ervan
uitgaan, dat we met een zeer oude rechtsverhouding te maken hebben.
Een andere duidelijke indicatie van de richting van waaruit de ontwikkeling van
Kerkrade haar beslag heeft gekregen verschaft de naamkunde. Een parochieel
register uit het begin van de achttiende eeuw laat zien dat vrijwel alle Kerkraadse
toponiemen volledig aansluiten bij de Rijnlandse vernoemingstraditie.51

Simpelveld
Dat de naam van Simpelveld via Semplovoir moet teruggaan op het Latijnse
Sempervivetum is de duiding van Piet Tummers.52 Ook deze plaats zal in de Romeinse tijd al bewoning gekend hebben. Dat de continuïteit van de bewoning
ook daar zal zijn onderbroken of teruggedrongen als gevolg van invallen van
vijandige bendes deelt Simpelveld met de rest van de regio.
In zijn lezenswaardige geschiedenis van Simpelveld schrijft G.H. Franssen dat
het patrocinium van de kerk, die toegewijd is aan de heilige Remigius, duidt op
een mogelijk ontstaan in de periode 450 tot 700. Remigius was als kerkheilige
populair bij de Merovingers. Er zijn ook sporen van Karolingische bewoning
gevonden in het centrum van het dorp.53 Dat Simpelveld al in 1147 een kerk had,
bewijzen de Annales Rodenses. Nog steeds is niet duidelijk of Simpelveld tot het
paltsgraafschap Aken of tot de Luikgouw behoorde.
We kunnen wel vaststellen, dat het overgeleverde dialect van Simpelveld alle
kenmerken van de Hoogduitse klankverschuiving vertoont.

Bocholtz
Pal tegen de Duitse grens aan ligt Bocholtz. De naam van het dorp verwijst
naar een begroeiing met beuken. De intervocalische -ch- en de finale spirant
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Van betrokkenheid bij de agrarische ontwikkeling van de regio is niets van de
grafelijke familie der Saffenbergers bekend. Die rol werd vanaf het begin van
de twaalfde eeuw vervuld door de met hun instemming in 1104 gestichte abdij
Kloosterrade, nu bekend als Rolduc. Zij stichtte tijdens de eerste decennia van
haar bestaan in de omgeving een achttal agrarische bedrijven, waarmee de rol
van deze abdij in de nederzettingsgeschiedenis van de regio wordt onderstreept.48
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illustreert het karakter van het dialect: ook Bocholtz heeft de Hoogduitse klankverschuiving ondergaan en dat is tot op de dag van vandaag waarneembaar. Dat
beukenbos zal na het Romeins verleden ontstaan zijn.
In de periode van de grote ontginningen, toen de Bocholtzer beuken gerooid
zullen zijn, zal het dorp tot ontwikkeling zijn gekomen. Een kerk is gedocumenteerd in 1215: ecclesia sancte Walburgis in Bugholte.54 Op grond van het patrocinium denkt Franssen dat ze gebouwd is tussen 900 en 1100. Als we ons laten
leiden door deze beschermheilige van de eerste kerk, de heilige Walburga, komen we bij de benedictijnen terecht. ‘Das die Benediktiner im Allgemeinen den
Walburgiskult förderten, ist bekannt’ deelt kerkhistoricus Peter Weber van het
Landschaftsverband Rheinland me desgevraagd mede.55 Als we voorts bedenken
dat de oudste vermelding van het naburige Horbach een grondtransactie met de
abdij van Deutz (gesticht in 1003 door de Keulse aartsbisschop Heribert) betreft,
dan lijkt het in de rede te liggen een verband te zien tussen de rol van abdijen en
de nederzettingsgeschiedenis van dit gebied. De meest nabij gelegen benedictijnerabdij was overigens die van Burtscheid (gesticht in 997). Documenten over
de vroegste geschiedenis van Bocholtz zijn zeer schaars; vandaar dat we het bij
deze opmerkingen van algemene aard moeten laten.

Holset en Lemiers
Niet onvermeld mag blijven, dat niet enkel nu grotere dorpen over een heiligdom beschikten, maar dat ook in gehuchten de eredienst werd gevierd en wel
vanuit zaalkerkjes. ‘De oudste hiervan gaan terug tot ongeveer 900: in Limburg
zijn dit Nijswiller en Holset’ schrijft de benedictijn Van Berkum, die een indringende studie wijdde aan de kapel van Lemiers. In Holset kwam de verspreid
wonende bevolking samen in een sedert de tiende eeuw daar aanwezige kapel,
een van de alleroudste in deze regio.56
De nog bestaande Catharinakapel in Lemiers – de oudst bewaarde zaalkerk van
Nederland – wordt door bouwhistorici gedateerd in (de tweede helft van) de
elfde eeuw. Voor dit betoog is ook relevant wat Van Berkum meedeelt over het
grondbezit: ‘Wanneer in de XIde eeuw Lemiers zijn intrede doet in de wereld
der geschreven bronnen, wijst het spoor – langs allerlei kronkelpaden – opnieuw
naar kroondomeinen rond de oude keizersstad en schijnt Lemiers inderdaad onder die bezittingen te ressorteren’.57
Behalve om haar historisch karakter is deze kapel nu een trekpleister voor liefhebbers van monumentale interieurschilderkunst.
Dat het dialect van Holset en Lemiers de werking van de Hoogduitse klankverschuiving heeft ondergaan is tot op de dag van vandaag ter plaatse nog steeds
royaal vast te stellen.
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Afbeelding 13: De voormalige St. Catharinakapel – in de volksmond de auw kapel – van Lemiers.
(Foto: Lei Heijenrath).

Orsbach
Orsbach,het Duitse dorp gelegen tussen Bocholtz en Lemiers,lag in 1286 in iurisdictione et bannoAquensis.58 Gläser voegt daar meteen aan toe:‘DieWahrscheinlichkeit ist
gross, dass Orsbach auch vor dem 13. Jahrhundert zum Aachener Reichsgut gehört
hat.‘Van Orsbach is een kerkklok bewaard die gedateerd wordt in de dertiende eeuw.
Orsbach – met de middeleeuwse naam Orlovesberge – beschikt over een burchttoren die uit de late 14de eeuw stamt. Lokale historiekenners houden het erop,
dat hij de opvolger kan zijn van een uit de Karolingische tijd stammende koningshof. 59 Een aanzienlijk aantal historische boerderijen in dit dorp behoorde eeuwenlang tot het kloosterbezit van Akense abdijen. Boerderijnamen zoals
Nonnenhof (cistersiënzerinnen van Burtscheid) getuigen daarvan.

Vijlen
In tegenstelling tot Vaals en Lemiers valt het dialect van Vijlen niet binnen de
werking van de Hoogduitse klankverschuiving. Het lokale toponiem Óp gen
Hopsjet (op de helft), net als Auberge A gen Kirk, vormt daar een leuke illustratie
van.
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Afbeelding 14: Auberge A gen Kirk,Vijlen. (Foto: Lei Heijenrath).

De geschiedenis van Vijlen kent een oudste oorkonde uit 1041, waarin koning
Heinrich III goederen te Vijlen schenkt aan het St. Adalbertstift te Aken60 (zie bij
de paragraaf Stichting van abdijen, St. Adalbert). De abdij genoot de opbrengst
van die landerijen.
Omdat we weten, dat de Hoogduitse klankverschuiving al vóór het jaar duizend
haar beslag heeft gekregen, zullen de kolonisten van Vijlen dus niet afkomstig
zijn geweest uit het Ripuarische kerngebied. We zullen hun herkomst westelijk
moeten zoeken. Tummers gaat uit van een kolonisatie van west naar oost in de
vroege middeleeuwen, waarvan de drie villare-dorpen – Wijlre, Wahlwiller en
Nijswiller – zouden getuigen. Als zijn aanname juist is, dan stokte die kolonisatie
vanuit het westen voorbij Vijlen.Van Holset, tussen Vijlen en Vaals gelegen, weten
we dat het, net als Orsbach (Dld) en Vetschau (Dld) koninklijk (Akens) bezit is
geweest en het plaatselijke dialect de Hoogduitse klankverschuiving wel heeft
ondergaan. 61

Mamelis
Van oudsher behoorde Mamelis tot de parochie Vijlen. Die relatie zal ook op
andere terreinen haar invloed hebben laten gelden. De plaatselijke munckhof verwijst naar de benedictijnen van Burtscheid. In 1610 is nog sprake van Stiftsgüter
in Mammelis’.62
Net als Vijlen onderging Mamelis niet de invloed van de Hoogduitse klankverschuiving. Het Leggerboek van Vaals uit 1737 geeft voorbeelden van toponiemen
in Mamelis waaraan we dat kunnen aflezen: voulenbroeck, munckhof, koopergats en
het suffix -ken bij verkleinwoorden.63

Vaals

* * *
In het vorenstaande is het grondbezit van (Akense) abdijen aan de orde geweest.
Vooral dat in oostelijk Zuid-Limburg is opmerkelijk. Ook is aandacht besteed
aan de stichting van parochies en de aanwezigheid van in de (vroege) middeleeuwen gestichte kapellen. Deze gegevenheden tenderen in de richting van een
bevolkingsontwikkeling die met name vanuit Aken ruim vóór het jaar 1000
geleidelijk op gang gekomen is.
In overeenstemming met dit gegeven is wat Reiner Nolden constateert m.b.t. de
overgeleverde oorkonden: ‘Nach 1100 treten die Herrscherurkunden deutlich
zurück’. ‘Auch der Inhalt der Beurkundungen ändert sich: Nach 1100 ist die
Zeit der groszen Güterschenkungen durch die Herrscher vorbei, die Urkunden
beschäftigen sich von nun an überwiegend mit Verwaltung und Nutzung des
Besitzes.’ 65
De religieuze en agrarische ontwikkeling gaan hand in hand. Een indicatie van
hoe dit proces is verlopen kunnen we aflezen aan de stichting van parochies.
Er zijn meerdere indicatoren die de richting van de nederzettingsgeschiedenis
van de regio zuidoostelijk Zuid-Limburg kunnen aangeven. Bestudering van
het overgeleverde Leggerboeck van de voormalige schepenbank, Holset,Vaals en
Vijlen (1737) kan belangrijke toponymische gegevens opleveren over de taalontwikkeling in dit gebied.
Met deze constateringen is de loop van de Benrather Linie, anders gezegd de
reikwijdte van de Hoogduitse klankverschuiving, geografisch gepreciseerd:Vaals,
Holset en Lemiers in de zuidoosthoek, Bocholtz en Simpelveld noordelijk daarvan en Kerkrade (exclusief Eygelshoven) in het noorden daarvan.
Er is nog een zeer opmerkelijk taalkundig gegeven dat de verwantschap met het
Akense (en Keulse) dialect illustreert. Schertsend werd vaak opgemerkt, dat het
woordenboek van het Kerkraads niet compleet is: de letter G ontbreekt. In initiële posities kent het Kerkraads, net als de eerder genoemde dialecten van Vaals,
Lemiers en Bocholtz, in plaats van de g- een j-: Jod jieëft dat ’t jód jeet! (God geve
dat het goed gaat). En daarmee sluiten de dialecten naadloos aan bij het Akens
en het Keuls.
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‘Het dorp Vaals zal in de vroege Middeleeuwen een nederzetting zijn geweest
van horigen bij de herenhoeven van twee kerkelijke instellingen in Aken die hun
grondbezit te danken hadden aan schenkingen van keizerlijk domeingoed in de
jaren 1041 en 1042’, schrijft Van Agt.64 Met de ene kerkelijke instelling is – zoals
we zagen – het Sint-Adelbertstift (Sankt Tolbert), terwijl met de andere, in het
Paffenbroich gelegen, het Marienstift, de Paltskapel, bedoeld wordt. Van beide
historische hoeven zijn de locaties bekend.
Van Vaals wordt opgemerkt, dat er het beste Akens dialect gesproken wordt!
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Het hier beschreven complex van geschied- en taalkundige ontwikkelingen
roept het beeld op van een nederzettingsgeschiedenis die zich vanuit de rijksstad
Aken in noordwestelijke richting beweegt. De stichting van abdijen, in een later
stadium de vorming van parochies speelt daarbij een cruciale rol. Een dynamiserende expansie op het gebied van bewoning in de periferie van Aken wordt
zichtbaar.
De agrarische maatschappij van die dagen was gebaat bij kundige exploratie
en exploitatie van de in cultuur gebrachte gronden. Dat was vooral in het belang van de exploitanten van de grond, in casu de abdijen. Zij zullen bevorderd
hebben dat elders opgedane kennis en ervaring in de ontgonnen gebieden in
praktijk werd gebracht door ervaren lieden. Mutatis mutandis gold dit ook voor
de parochies.
In de geschiedschrijving is zelden aandacht voor de rol van horigen. Toch zien
we dat bij grondtransacties grote aantallen horigen bij de koop of schenking
waren ingesloten. Dat waren de mensen die het handwerk beoefenden, de landarbeiders, ongeletterden die ter beschikking stonden. Hun heer had de macht
hen te sturen naar plaatsen waar hun arbeidsprestatie, kunde en kennis van node
was. Hun taal was niet het Latijn van de oorkonden, noch minder dat van de eredienst; zij spraken plat ofwel een Ripuarisch dialect. Dat hun plat deel uitmaakte
van een sterk verwante taalfamilie konden ze elke dag vaststellen. Dat was de taal
van hun handen, hun hoofd en hun hart, dat was hun dialect.
Met het vorenstaande is een poging ondernomen om de loop van de Benrather
Linie in oostelijk Zuid-Limburg te beschouwen in het licht van de religieuze,
agrarische, rechtsgeschiedkundige, dialectgeografische en naamkundige ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Bij gebrek aan specifieke schriftelijke bronnen biedt een dergelijke benadering in ieder geval een niet te veronachtzamen
indicatie van de mogelijke wijze waarop en de richting waarin dat proces verlopen is.
Kerkrade, januari 2019
lei@heijenrath.com
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Lotte Thissen1

Inleiding
In december 2012 sprak ik tijdens de opnames van een reportage voor L1 een
koopman aan op de markt in Roermond. Als reactie op mijn vraag in welke talen
hij zijn klanten benaderde, antwoordde hij:
Marktkoopman:	“Meestal plat, plat Limburgs, ja. Dat komt natuurlijk
wat betrouwbaarder over.”
Lotte:
“Ja, ja, u benadert ze in plat Limburgs. En de klanten u?”
Marktkoopman:	“Zodra ze merken dat ik plat kan, dan spreken ze me
ook…”
Lotte:
“Merken ze dat niet meteen dan?”
Marktkoopman: “Nee, totaal niet.”
Lotte:
“Waar ligt dat aan?”
Marktkoopman: 	“Eh, ik denk aan m’n, eh, licht getinte huidskleur.
(Lachend) Iets te lang onder de zonnebank gelegen.”
Lotte:
“En dat wordt dan niet gekoppeld aan dialectgebruik?”
Marktkoopman: 	“Nee, totaal niet. Ik ben zelf gewoon geboren en
getogen in Venray, eh, en Limburgs, dat is het gewoon.”
(L1 Laat, 6 december 2012)

De marktkoopman beweert dat dialect betrouwbaarder over komt op de markt,
maar geeft ook aan dat mensen vaak niet denken dat hij dialect kan spreken.
Volgens hem wordt het hebben van een licht getinte huidskleur niet gekoppeld
aan het gebruik van dialect, terwijl hij zelf wel in dialect begint tegen klanten en
overduidelijk trots is op Venray en zijn dialect. Mensen associëren het hebben van
een kleurtje blijkbaar dus niet met het spreken van dialect.
Dit komt ook terug in een vlog van Steven Brunswijk, ook wel bekend onder de
artiestennaam “de Braboneger”. In zijn vlog reageert hij op een andere vlogger
die hem een tata (Sranan Tongo voor ‘aardappel’ en verwijzing naar zogenaamde
‘echte Nederlanders’) heeft genoemd omdat hij Brabants dialect spreekt. Steven zou, met andere woorden, zijn achtergrond verloochenen. Zijn Brabantse
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weerwoord in de vlog luidt als volgt: “Ge hoeft oe eige niet te schame om Brabants te
spreken als ge een kleurtje heb of nie, boeie!”2
Toen ik in 2011 vanuit Utrecht terugkeerde naar Roermond om onderzoek te
doen naar de relaties tussen dagelijks taalgebruik en gevoelens van er wel of niet
bij horen, merkte ik dat mensen niet verwachtten dat ik dialect zou spreken. Ze
begonnen tegen mij in het Nederlands terwijl ze met andere gesprekspartners
naar het dialect schakelden. Wanneer ik dan in dialect antwoordde, kreeg ik vaak
de opmerking: “oh, kinse auch plat?” Aan het begin van mijn lezing tijdens het
Parcours of Arts and Science Festival in Maastricht in september 2018 vroeg ik
mijn publiek wie mij in het Nederlands of in het dialect zou aanspreken. De
meerderheid gaf aan mij in het Nederlands aan te zullen spreken. Toen ik vroeg
waarom, zei een vrouw dat dit te maken had met mijn uiterlijk. Net als bij de
marktkoopman worden mijn getinte huid, zwarte haren en bruine ogen vaak
niet geassocieerd met dialectgebruik.
Dialectsprekers blijken in de dagelijkse perceptie van mensen dus een bepaald
vaststaand uiterlijk en een bepaalde afkomst en achtergrond te hebben. In deze
bijdrage aan het Veldeke Jaarboek hoop ik daarom een lans te breken voor hen
die Limburgse dialecten prima spreken en/of verstaan, maar niet direct als zodanig herkend en erkend worden door anderen. Dit zal ik doen door voorbeelden aan te halen uit mijn promotieonderzoek (Thissen 2018).
Dit onderzoek heeft bestudeerd hoe mensen taal gebruiken in interactie met
anderen om betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Daarbij is specifiek
onderzocht welke ideologische betekenissen mensen toekennen aan taal en hoe
taal ingezet kan worden in het toe-eigenen van alledaagse plekken (place-making
in de wetenschappelijke literatuur). De studie van deze processen van plektoe-eigening legt bloot hoe mensen gevoelens van er wel of niet bij horen (oftewel
(un)belonging in de wetenschappelijke literatuur) in een bepaalde plek ervaren of
creëren. Door bewust niet alleen te richten op één talige variant als ‘dialect’ of op
één specifieke bevolkingsgroep, heeft dit onderzoek laten zien hoe mensen vele
verschillende talige middelen kunnen gebruiken in bepaalde plekken en welke
betekenissen daarmee worden gevormd. In dit artikel wordt niet zozeer ingegaan op de theoretische concepten place-making en belonging, maar wordt vooral
benadrukt wat we kunnen leren van de voorbeelden uit dit onderzoek in relatie
tot dialectgebruik in Limburg.3
Voor dit onderzoek is er gedurende een jaar etnografisch veldwerk verricht in
de Midden-Limburgse stad Roermond. Van oudsher gaan cultureel antropologen naar verre oorden om aldaar mee te doen met lokale gebruiken en op
deze manier te leren wat mensen op die plekken belangrijk vinden en hoe zij
betekenis geven aan het leven en de wereld om hen heen. Deze methode heet

In mijn geboorteplaats Roermond verrichtte ik gedurende een jaar etnografisch
veldwerk. Roermond werd bewust gekozen vanwege het feit dat het de stad met
de meeste culturele diversiteit van de provincie is. Dit was van belang voor een
onderzoek dat zich richtte op hoe mensen met allerlei verschillende achtergronden zich een plek maken in Limburg en Roermond en welke rol taal daarin
speelt. In dit artikel bespreek ik allereerst mijn veldwerk tijdens het 66-jarig (3 x
11) jubileumseizoen van 2012-2013 bij carnavalsvereniging De Katers uit Maasniel. Bij De Katers heb ik carnaval meegevierd en, met participerende observatie
als goed excuus, enkele glaeskes beer meegedronken terwijl ik onderzocht hoe
taal werd gebruikt in processen van plektoe-eigening tijdens de carnavalsviering.
Daarna ga ik in op het gesprek dat ik had met David en Zeegert op het Munsterplein in de Roermondse binnenstad. Tot slot gaan we naar de supermarkt
Dost Market, waar de geur van versgebakken Turks brood klanten naar binnen
lokt. In deze supermarkt heb ik vakken gevuld en klanten geholpen met het
inpakken van hun boodschappen terwijl ik aandachtig observeerde en luisterde
naar de verschillende talige vormen die in deze plek gebruikt werden. Op basis
van voorbeelden afkomstig uit deze drie veldwerkplekken in Roermond, pleit ik
in dit artikel voor een inclusiever en meervoudiger begrip van gangbare termen,
zoals ‘de dialectspreker’, ‘de Limburger’ en talige praktijken, zoals ‘de Limburgse
dialecten’.

Wie is de dialectspreker in Limburg?
Volgens onderzoek van Driessen (2009: 69) zijn er in Limburg om en nabij
900.000 dialectsprekers, wat neerkomt op 75% van de Limburgse bevolking.
Dialect wordt in zowel formele (onder collega’s) als informele situaties (thuis
en met vrienden) gebruikt. Onduidelijk blijft echter wie deze dialectsprekers
precies zijn.Veel dialectologisch onderzoek richt zich namelijk op de zogenaamde NORM-spreker: Native, Older, Rural Male, oftewel op ‘oorspronkelijke’
(wat dat ook moge zijn), oftewel oudere mannen afkomstig uit rurale gebieden
(Chambers en Trudgill 1980). Cijfers over het dialectgebruik onder mensen die
woonachtig zijn in Limburg maar zelf niet in Limburg zijn geboren of wiens
ouders van buiten de provincie komen, ontbreken tot op heden. Cornips (artikel in voorbereiding) constateert op basis van verschillende voorbeelden uit
heel Nederland dat sociolinguïstisch onderzoek in het verleden, maar ook in het
heden, bijdraagt aan het dominante discours dat zogenaamde ‘oorspronkelijke’
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participerende observatie: door mee te doen en goed om zich heen te kijken, ervaart, leert en ondergaat de cultureel antropoloog wat er op een bepaalde plek als
‘normaal’ en betekenisvol wordt gezien. Tegenwoordig zijn cultureel antropologen ook dichter bij huis te vinden. Zo ook ondergetekende: na omzwervingen
via Guatemala, Volendam en Amsterdam, besloot ik onderzoek te verrichten in
de eigen provincie en stad.
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inwoners geassocieerd worden met zowel Standaardnederlands als dialect terwijl
inwoners met een ‘andere’ achtergrond en afkomst vaak niet in verband gebracht
worden met het gebruik van Nederlands en dialect. Bovendien blijkt uiterlijk
een belangrijke rol te spelen in deze ideologische associatie tussen sprekers en
taal: witte ‘oorspronkelijke’ inwoners worden geassocieerd met dialectgebruik
terwijl iedereen die van deze norm afwijkt wordt gezien als ‘de ander’ die automatisch geen dialect spreekt. Het woord ‘ander(e)’ verwijst hier naar achtergronden, afkomsten en uiterlijkheden die doorgaans gezien worden als afwijkend van
een bepaalde ‘norm’. Dit werd geïllustreerd door het voorbeeld van de marktkoopman in Roermond die door zijn ‘andere’ huidskleur niet geassocieerd wordt
met dialectgebruik. Mede onder invloed van het traditioneel dialectologisch
NORM-onderzoek is de gangbare gedachte dus dat dialectsprekers een bepaald
uiterlijk, bepaalde afkomst of achtergrond hebben. De volgende voorbeelden uit
mijn onderzoek zullen laten zien dat dit niet strookt met de werkelijkheid en dat
het daarom nodig is om tot een inclusiever begrip van dialectsprekers te komen.

Onger ós: dialectgebruik tijdens carnaval?
Carnaval wordt van oudsher gezien als een belangrijk kenmerk van Limburg
waar ‘de Limburgse identiteit’ haar hoogtijdagen viert. Bovendien lijkt er een
sterke relatie te bestaan tussen het vieren van carnaval en het gebruik van dialect. Om deze relatie nader te onderzoeken werd er etnografisch
veldwerk gericht bij carnavalsvereniging De Katers uit Maasniel.
Na een heikele politieke strijd werd Maasniel in 1959 bij Roermond gevoegd (Beckers 2006). De Katers stellen nog altijd dat
Maasniel onterecht geannexeerd is, aangezien de oppervlakte van
Maasniel toentertijd groter was dan die van Roermond. Dit is
ook terug te zien in het gebruik van taal, symbolen en rituelen.
Het motto en verenigingslied Neel blief Neel is hier een mooi
voorbeeld van evenals de Katerbeelden die in en rondom het
dorp te zien zijn. Deze beelden, op strategische plekken geplaatst, herinneren aan hoe De Katers, en daarmee Maasniel,
zich nog altijd afzet tegen Roermond. Zo staat het Katerbeeld
op het centrale Betjesplein demonstratief “mit de vot nao Remunj”
(Figuur 1) terwijl het nieuwste Katerbeeld de weg wijst naar
Maasniel op een rotonde (Figuur 2). Dit laat zien dat, ondanks
dat de annexatie 60 jaar geleden heeft plaatsgevonden, De Katers de oude onafhankelijke dorpsidentiteit van Maasniel blijven
benadrukken.

Figuur 1: Het Katerbeeld op het Betjesplein in Maasniel (foto genomen
door de auteur op 2 januari 2015).
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Figuur 2: Het Katerbeeld (ontwerper Bas Hmans) op de rotonde (foto genomen door de auteur op
2 januari 2015).

Tijdens het veldwerk werd de alomtegenwoordigheid van dialect al snel duidelijk: alle toespraken, liedjes en gesprekken tijdens de evenementen vonden plaats
in het dialect. Toen ik na afloop van het seizoen aan de toentertijd 82-jarige
saxofonist Wim vroeg of dialect gevierd kan worden zonder dialect te spreken,
antwoordde hij:“Det is moeilijk [lacht] det is moeilijk jao, den kriegse dae Hollandse kal
weer hè. Jao, det is hie nörges, doe mos geweun plat spraeke, det is juus eh, det is euveral
hè.” Vorst Eric, de figuur die tijdens evenementen als spreekstalmeester dient,
stelde eveneens: “D’r waert van mich es vors verwach det ich ’t waal in ’t Neels doon.”
Beiden heren lijken dus een een-op-een relatie te zien tussen carnaval en dialect,
maar tijdens het onderzoek bleek dat dit niet altijd het geval was.
Het uitroepen van de nieuwe prins van het seizoen 2012-2013 stond in 2012 al
in november gepland vanwege het korte maar drukke jubileumseizoen van De
Katers. Het evenement vond plaats op dezelfde dag als de nationale intocht van
Sinterklaas in de binnenstad van Roermond. Het prinsuitroepen was daarom
gethematiseerd als Sinterklaasviering waarbij de goedheiligman, samen met alle
pakjes, ook de nieuwe prins van De Katers met zich mee had gebracht.Vóórdat
de prins officieel gepresenteerd werd, kwamen Sinterklaas en zijn pieten binnen en werd hij verwelkomd door de vorst van de Katers. Mee dat Sinterklaas
binnenkwam en de vorst hem aansprak, sprak de vorst Nederlands. Hierdoor
realiseerde hij zich dat hij iets moest doen om terug te kunnen wisselen naar het
dialect. De volgende sketch vond plaats:
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Vorst:	
Ich had Sinterklaos vanmiddag nog aan de tillefoon, direk nao ziene
intoch, in de sjtad (.) En toen höb ich mit ’m euverlag. Ich zik, Sinterklaos, doon v’r det in ’t Nederlands of doon v’r det in ’t plat? Nou,
zaet ’r (.) nou zik ’t zelf maar.
Sinterklaas: Nou (.) we gaan over naar het plat.
Vorst:
We gaan over naar het plat.
Vorst: 	Nou dat is goed Sint Nicolaas, dan zou ik zeggen, neem plaats
in (.) uw eigen stoel, en dan gaon v’r ech euver in ’t plat.
(Prinsuitroepen De Katers, 17 november 2012)4

Door de aanwezigheid van een nationaal figuur zoals Sinterklaas, worden ideologische taalroutines (v’r sjpraeke geweun plat) en stereotypes (carnaval in Limburg
kun je niet vieren zonder dialect) doorbroken. De wisseling naar het Nederlands
en de sketch laat zien dat er een verschil bestaat tussen ideologie (doe mos geweun
plat sjpraeke) en de dagelijkse praktijk waarin dialect niet altijd het juiste talige
middel blijkt te zijn in een carnavalssetting. Om de talige routine te kunnen
hervatten, moest het taalconflict expliciet besproken worden. Dit laat zien dat
taalgebruik in werkelijkheid veel rommeliger, onvoorspelbaarder en contextafhankelijker is dan dat mensen in eerste instantie zouden beweren (cf. Johnstone
2013; Møller and Jørgensen 2009; Quist 2010).

Dialectgebruik door ‘Hollanders’
Het rommelige karakter van taalgebruik wordt ook geïllustreerd door de tweede
plek van mijn onderzoek. Op een zomerdag ontmoette ik, bij een bankje op het
Munsterplein in de binnenstad van Roermond, twee mannen. Ik vroeg hen of ik
bij ze mocht komen zitten om het te hebben over mijn onderzoek. David was op
dat moment 81 jaar, geboren in Den Haag en woonde al 45 jaar in Roermond;
Zeegert was op dat moment 54 jaar, geboren in Zwolle en woonde ook 45 jaar
in Roermond.5
Meteen na de introductie van het onderzoek, stelden ze: “Wij zijn geen Limburgers, wij zijn import.” Ik was verbaasd door deze stellige uitspraak, want beide
mannen klonken immers ‘van hier’ (cf. Johnstone 2013) door gebruik te maken van talige elementen die worden geassocieerd met Limburg: ze gebruikten
beide de velaire fricatief (zachte ‘g’) en David gebruikte naast de uvulaire fricatief
(harde ‘g’) ook dialect. Bovendien vertelde Zeegert dat hij van de stad hield, terwijl hij trots de gelamineerde foto’s liet zien die hij van Roermond maakte. Ik
vroeg Zeegert of hij, ondanks dat hij geen Limburger is, geen mate van verbondenheid voelde. Zeegert lichtte toe: “Verbonden met de stad ja, de stad is mooi,
en eh de mensen zijn wat moeilijk in de omgang vind ik, de echte Limburgers,
die hier geboren zijn.” David haakte daar op in: “Ja, ik denk ’t ook dat de echte

David: 	“maar dat z..., da hatse altied zeukers tussen hè, want ze wisten
dat ik een Hollander was en toen zag ik dat eh tegen de
president: ‘dae man dae moet mich neet, dae zag altied teage
mich doe waers nooit prins, doe kale Hollander. Witse wat ’t
was hè? Ik ben toch evengoed prins carnaval geworden”
(Gesprek met David en Zeegert, 3 juli 2012).6

In bovenstaand transcript zijn de schuingedrukte woorden dialect, de rest is
Nederlands. We zien dat David een mix gebruikt van talige middelen. Bovendien gebruikt hij, in tegenstelling tot de vorige quote, nu uitsluitend de zachte
‘g’. Net als bij het prinsuitroepen bij De Katers, laat dit voorbeeld het verschil
tussen ideologie en praktijk duidelijk zien. Beide mannen zeggen geen Limburgers maar buitenstaanders te zijn, maar hun taalgebruik en activiteiten suggereren
een zekere mate van lokale verbondenheid (dialect, zachte ‘g’, fotografie en prins
carnaval).
David en Zeegert zijn voorbeelden van onderbelicht dialectgebruik die buiten de dialectologische NORM-categorie vallen. Het zijn mannen die elders in
Nederland geboren zijn maar door hun tijd in Limburg het dialect hebben leren
spreken en/of verstaan. Tegelijkertijd lijken beide mannen trots te zijn op Roermond en lokale tradities, maar ervaren zij anderzijds een gevoel van uitsluiting
als “Hollanders in Limburg”. Talige variatie, dat het sterkst bij David naar voren
komt, lijkt een symbolische manier om uiting te geven aan deze ambigue
gevoelens maar ook ideologische verwachtingen te bevestigen of te ondermijnen. Daarnaast lijken mensen door middel van taal zich te kunnen identificeren met een bepaalde plek, groep of gemeenschap of daar juist afstand van te
nemen (cf. Eckert 1989; Labov 1963; Woolard 2008).

Dialectgebruik in een ‘Turkse’ supermarkt
Het idee dat taal uitdrukking geeft aan lokale verbondenheid, wordt ook duidelijk in mijn derde veldwerkplek. Dost Market is een kleine supermarkt gelegen in
het winkelcentrum van De Donderberg, een wijk in het oosten van Roermond.
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Limburgers, dat dat geen gemakkelijke mensen zeen.” Zeegert ziet de verbinding
met de stad los van de omgang met de zogenaamde ‘echte Limburgers’. In Davids
reactie is het interessant dat hij enerzijds de harde ‘g’ gebruikt maar anderzijds
ook het dialectwoord zeen gebruikt. David vertelde hierna trots dat hij prins
carnaval is geweest in Thorn.Wanneer ik hem vraag hoe dat is gegaan, vertelt hij:
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Figuur 3: Ingang van Dost Market in het winkelcentrum van De Donderberg (foto gemaakt door
de eigenaren van de winkel).

De winkel opende in juni 2012 haar deuren en wordt sindsdien gerund door
twee broers en hun neef. Het klantenbestand en het assortiment van de winkel
doet recht aan het cultureel diverse karakter van de wijk. In de wijk wordt er
vaak gesproken over “de Turkse supermarkt”, maar tijdens het onderzoek werd
al snel duidelijk dat er meer te koop was, zowel in het aanbod van producten als
in het aanbod van talen. Gedurende de negen maanden veldwerk, werd duidelijk
dat de winkel over een meertalig assortiment beschikte in de schappen én in
de interacties: Nederlands, Turks, Koerdisch, (Marokkaans-) Arabisch, Berbers,
Pools, Bosnisch, Engels, Duits, Frans en vele andere talen passeerden de revue.
De winkel moet echter niet voorgesteld worden als een exotisch eiland gelegen
in een verder Limburgse stad; het dialect speelde eveneens een prominente rol
in de winkel, zoals blijkt uit het onderstaande gesprek met één van de eigenaars:
Eigenaar:
Spreek je dat goed?
Lotte:
Dialect? Ja het gaat, ik denk net zoals jij.
Eigenaar:
Geit ’t waal?
Lotte:
Jao, ’t geit. Jij spreekt het ook goed, toch? (2x)
Eigenaar: 	Ah, ’t geit, neet zo, maar… Weet je wat het is, ik voel me d’r
niet fijn bij. Ik probeer dat, maar ik voel me d’r niet fijn bij,
als ik plat praat. Klinkt heel raar, maar is echt zo.

Is niet je eigen taal?
Nee. Klinkt zo blöd, serieus. [Lotte lacht]
Zie je een Turk dinge (2x), [Slager praat] plat praten
Ey sies, wie geit ’t? Ja, good. [Lotte lacht]
Dat is blöd, weet je wel?
Ja
Maar af en toe doe ik dat gewoon om te lachen.

(Gesprek met mede-eigenaar Dost Market, 16 november 2012).7

Het gesprek met de mede-eigenaar maakt duidelijk dat hij zich oncomfortabel
voelt wanneer hij “plat praat” omdat het “blöd” zou klinken wanneer een Turk
dat doet. Tegelijkertijd laat het gesprek zien dat hij moeiteloos dialect gebruikt
om zijn punt te maken, al zegt hij daarover dat hij het alleen gebruikt om te
lachen.
Het onderzoek bij Dost Market laat zien dat er wederom een verschil bestaat
tussen ideologie (“een Turk die plat praat is blöd”) en praktijk (desalniettemin
toch dialect gebruiken in dagelijkse interacties in de supermarkt). Naast David
en Zeegert zijn de interacties in Dost Market een voorbeeld van dialectgebruik
en het rommelige karakter van taalgebruik. Winkels als Dost Market moeten dus
niet gezien worden als een exotisch eiland dat losstaat van de regio waarin ze
zich bevinden; ze zijn juist onderdeel van de Limburgse realiteit.
De data verzameld in Dost Market onderstrepen daarom met de stelling van
Wang en anderen (2013) dat talige diversiteit en hybriditeit niet enkel te vinden
zijn in stedelijke gebieden zoals de Randstad in Nederland. Zogenaamd perifere
gebieden zoals Limburg herbergen net zo goed diversiteit. Bovendien zijn de
talige interacties binnen Dost Market een voorbeeld van een anders gelaagde
diversiteit waar talige middelen, die over het algemeen geassocieerd worden met
het lokale, nationale en mondiale niveau, naast elkaar en in mengvormen worden
gebruikt.

Conclusie
Het onderzoek in Roermond zocht antwoord op de vraag hoe mensen taal
gebruiken in interactie met anderen om betekenis te geven aan de wereld om
hen heen. Op basis van de verschillende veldwerkplekken kan, ten eerste, geconcludeerd worden dat taalpraktijken niet te voorspellen zijn op basis van geboorte,
afkomst of achtergrond. Ten tweede verschillen gevoelens van erbij horen of
niet per plek en kan iedereen, ongeacht afkomst, gevoelens van er niet bij horen
ervaren in een bepaalde plek: een Nederlandssprekende Sinterklaas voelde zich
niet op zijn plek in de carnavalssetting van De Katers; David en Zeegert voelden
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zich op het eerste gezicht niet op hun plek in Limburg, als Hollanders, maar
hun dagelijkse talige en culturele praktijken suggereerden wel degelijk een mate
van verbondenheid; en ondanks dat de mede-eigenaar van Dost Market het blöd
vindt om als Turk plat te praten, doet hij het in dagelijkse interacties in de winkel veelvoudig. Tot slot laat mijn onderzoek zien dat de zogenaamde periferie
(Limburg) wel degelijk culturele en talige diversiteit kent. Ik wil echter in het
resterende deel van deze conclusie benadrukken dat culturele en talige diversiteit
veel meer mengvormen kent dan men in eerste instantie zou denken en dat een
inclusiever begrip van Limburg en zijn dialectsprekers daar beter bij past.
Inclusiever begrip van dialectsprekers
Deze bijdrage heeft specifiek inzage gegeven in het onderbelichte dialectgebruik in Limburg. Duidelijk is geworden in alle drie de voorbeelden dat er een
verschil bestaan tussen wat mensen zeggen en denken dat ze doen (ideologie)
en wat mensen in werkelijkheid doen (praktijk). Taalideologieën en het sociolinguïstische onderzoek naar NORM-sprekers heeft het idee versterkt dat dialectsprekers in Limburg een bepaalde geboorteplek binnen Limburg hebben,
een bepaald uiterlijk hebben en daarmee een bepaalde achtergrond of afkomst
hebben. Iedereen die daarvan afwijkt wordt niet direct met het gebruik van
dialect geassocieerd. In werkelijkheid blijkt dat de diversiteit onder wie wel of
niet dialect spreekt en/of verstaat veel groter is: ‘de’ dialectspreker bestaat niet en
heeft geen bepaald uiterlijk of bepaalde afkomst. Dit is in lijn met de eerdergenoemde conclusie van het onderzoek dat taalpraktijken niet te voorspellen zijn
en verschillen van plek tot plek.
Tijdens de eerste Dr. Lou Spronck lezing in 2016 vroeg publiciste en Eerste
Kamerlid Petra Stienen zich het volgende af: “Als wij de taal van ons hart willen koesteren, durven wij dat ook een ander te gunnen?” Ik zou de vraag ook
omgedraaid willen stellen: durven we de taal van ons hart te delen met ‘de zogenaamde Ander’ en te accepteren dat die taal ook de taal van hun hart kan
zijn? Zolang mensen een vaststaand begrip hebben van wat Limburgs dialect is
en wie de Limburger is, blijft het namelijk moeilijk om onze ogen te openen
voor de diversiteit en potentie van dialectgebruik zoals ik dat in Roermond heb
gezien. De werkelijkheid om ons heen maakt duidelijk dat gebruikte begrippen
de lading mogelijk niet meer dekken: wat betekent het om ‘Limburger’ te zijn?
Moet je daarvoor per se in Limburg geboren zijn? Gezien dagelijkse praktijken
is dat niet het geval, want mensen passen zich aan. Wat verstaan we onder ‘de
Limburgse dialecten’? De dagelijkse praktijken laten nieuwe mengvormen zien
waar dialect alsnog een belangrijke plek inneemt, zij het minder conventioneel
dan veelal wordt beschreven in woordenboeken en spellingsrichtlijnen. Wanneer
we inzien dat dialect leeft en steeds in andere vormen gemengd en gebruikt
wordt, zou dit ook in een optimistischer beeld over dialectgebruik in Limburg

Pijnpunten en oplossingen
Hierin zijn twee belangrijke pijnpunten te herkennen. Ten eerste wordt er vaak
geen dialect gesproken met de zogenaamde ‘ander’ die een zogenaamd ander uiterlijk of andere achtergrond zou hebben dan gangbaar wordt geacht. Uit fatsoen
en angst om ‘de ander’ uit te sluiten wordt automatisch aangenomen dat dialect
niet de juiste talige vorm is om te gebruiken. Het omgekeerde kan echter eveneens
het geval zijn, namelijk dat een persoon het dialect prima verstaat en/of spreekt
maar door de gesprekspartner gezien wordt als ‘anders’ en daarmee juist gevoelens
van uitsluiting ervaart. Het tweede pijnpunt is het punt dat het spreken van lokale
talen gezien wordt als een verloochening van je afkomst. Steven Brunswijk, de
Braboneger, weersprak dit door te zeggen dat je je niet hoeft te schamen wanneer
je Brabants, Limburgs of Fries spreekt wanneer je een kleurtje hebt.
Hoe moet er omgegaan worden met deze twee pijnpunten? Naar mijn mening
ligt de oplossing, ten eerste, voor een groot deel in het loslaten van ideologische
en vaststaande begrippen die geen recht doen aan de werkelijke praktijken. In
dit artikel heb ik bijvoorbeeld bewust het begrippenpaar autochtoon/allochtoon
vermeden omdat deze begrippen niks toevoegen. David en Zeegert zouden bijvoorbeeld ‘autochtoon’ zijn volgens de definitie, maar voelen zich buitenstaanders in hun eigen geboorteland binnen Limburg. Het is daarom beter om
bestaande begrippen op te rekken en te kijken naar hoe mensen hun leven en
identiteit zelf vormgeven middels taal en cultuur. Hetzelfde zou moeten gelden
voor het begrip van ‘de Limburger’. Ten tweede zouden we de mensen die we
ontmoeten met openheid moeten benaderen in plaats van allerlei aannamen
te doen die misschien niet juist zijn. Een concrete oplossing zou zijn om bij
een ontmoeting met anderen direct de talige situatie te bevragen: welke taal
kunnen we spreken? Dit voorkomt de automatische aanname dat een persoon
wel of geen dialect spreekt. Het zou toch zonde zijn als personen plichtmatig
Nederlands praten met iemand terwijl ze net zo goed Limburgs dialect kunnen
spreken? Ten derde ben ik van mening dat rolmodellen, zoals de marktkoopman
en Steven Brunswijk, kunnen helpen begrippen op te rekken en te laten zien dat
‘De Ander’ niet zo anders is dan we veelal denken of aannemen.
Hopelijk komen we zo tot een hernieuwd begrip van onze Limburgse omgeving zodat we er niet meer raar van op hoeven kijken wanneer, even gechargeerd
gezegd, een Turk iemand groet met “ha sjat!” en een Marokkaan “hoije!” tegen
iemand zegt terwijl hij tegen iemand anders “beslemma!” zegt.
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kunnen resulteren. Op basis van mijn onderzoek zou ik daarom willen pleiten
voor een meervoudig en inclusiever begrip van talige praktijken en de manier
waarop mensen zich tot elkaar verhouden zodat we tot een besef komen dat er
‘Brabonegers’, ‘Hollanders’ en ‘Turken’ zijn die net zo goed ‘plat’ praten.
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Els Diederen,Valkebergs

Eder plant haet ’ne unieke naam, in eder geval ’ne weitesjappelike. Dat is neet ummer zoa gewaes, door de ièwe
heen neumde de luuj de plante gewoon nao ’n opvallende
eigesjap. Umdat die neet uniek zint, gaof dat natuurlik gein
dudelik ondersjeid. ’t Gevolg waor dat dèks verwarring is
ontsjtange euver welke plant precies bedoeld waor. Op 1
mei 17531 versjeen ’t book ‘Species Plantarum’ woa-in de
Zjweedse arts, plantkundige, zoöloog en geoloog Linnaeus2
veur ’t ièrsj plantename gebruuk die besjtaon oet twiè
Latiense weurd, ’t ièrsjte mèt ’n hooflètter sjtèlde de naam
van ’t gesjlach veur en ’t twiède de naam van de saort. Same
vörme ze de saortnaam b.v. Rosa rugosa = rimpelroas. Alle
plantesaorte die volges Linnaeus väöl vanein weg höbbe,
krege op die meneer dus ’n eige saortbesjrieving en ’ne
gemeinsjapelike gesjlachsnaam, zoadat op ’t ièrsjte gezich de
saort al enigszins bekènd waor. Dees meneer van notatie
woort al sjnel de norm en euver de ganse waereld toegepas.
En noe nog ummer weurt dat systeem gehanteerd.
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VOLKSBOTANIE VAN
AELS TOT ZEMP…
Limburgse sjtreektaal in de name
van plante. Deil I
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Aafbeelding 1: Peersj, paersj, pieësj of ploesproem. Foto: Els Diederen, 2017.

Volksname
Volksname, die ummer mondeling euvergedrage zint gewore, vermelde daotaege
meistal gein saort en zint neet ummer uniek, soms weurt mèt ein en dezelfde naam
’n ander plant bedoeld, aafhankelik van bieveurbeeld de plaats woa me woont.
Es gevolg van ’t jaorelank gebruke, ontwikkele zich de nuèdige verbasteringe en
ouch de toepassing en wèrking van plante maak dat dèkser doublures ontsjtaon.
Soms geuf ‘t verwiezinge nao zoageneumde verwante plante, zoa-es de sjtokroas
(Alcea rosea), die èvvel niks mèt roaze van doon haet.Volksname besjtaon zeker
neet veur álle plante en internationaal zint ze onbruukbaar. ’n Gooj determinatie
geit nog ummer ‘t bèste via de botanische of weitesjappelike naam, èvvel de
volksnaam kènt daobie waal van deens zin. Dat die volksname de lètste decennia
jaomergenoeg aan ’t verdwiene zint kump umdat ze neet väöl miè gebruuk
waere. In ’ne flora sjtaon ze neet en ouch neet allemaol op internet. Allewiel
weurt veur de zekerheid de officieel versie toegepas. Meh de oarzaak liek veural
in ’t gegaeve dat luuj wiejer van de natuur laeve mèt ’t gevolg dat de euverdrach
en kènnis van plante achteroet geit.
Bie volksname haet me zich laote leie door ’t uterlik, de sjtandplaats, de bleujtied
of ’n euvereinkoms mèt ’n al bekènde plant. De toepassing es keukekroed of ’n
verwiezing nao geneeskrachtig tot vergiftig kump dèks veur. Soms liekent ’n
plant väöl op ’n ander, huèrt bie dezelfde saort of haet dezelfde kènmerke. Luuj
kieke neet zoa nou, verhaspele plante doorein of plekke ’t weurdsje ‘wild’ deveur,
zoa-es wille knoflook (daslook), wille rabarber (groot hoefblad) of wil aster (knautia).

Aafbeelding 2: Graas-, weie-, mei-, bleikbleumke, meizäötje, -heudje, -klökske, margrietje.
Foto: Els Diederen.
Dat alles maak ’t ingewikkeld es me vanoet versjillende windsjtreke mètein euver
plante kalt. Me bedoelt dan mesjiens mèt ’ne bepaalde naam ’n ganse ander plant.
Pak ’t meizäödsje, wat op väöl plaatse in Limburg de volksnaam is veur ’t Lelietje
van Dalen (Convallaria majalis), meh woamèt ze in Mestreech ’t madeliefje bedoele (Bellis Perennis). Dat lètste heisj in ander dialekte margrietje, weie-, kiès-,
bleik-, graasbleumke, mei(mael)zeu(n)tsje, -klökske, -heudje, dat wilt zègke: bleumke
in de wei en op de bleik. De bleik is ’n graasveld woa-op me de witte wesj deeg
druège. Luuj dachte dat onder invloed van ozon die wesj nog miè zou bleike.
Zeuntsje zou ’n verbastering kènne zin van zeutje of zäödje. (Mei)klökske is trouwens ouch ’ne dialeknaam van ’t geneump lelietje. De doublures en variëteite in
naamgaeving maak ‘t neet ummer gans dudelik.
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Door onversjilligheid ontsjtaon willekeurige name, pinksterblóm en pispötteke b.v.
zint hièl geleef veur ’ne ganse rits blome. Soms weurt e woord oet ’n ander taal
euvergenómme of vertaald zoa-es ringelaote-proeme (Frans Reine-Claude). Door
de jaore heen ontsjtaon, nauweliks nog herkènbaar, verbasteringe, bieveurbeeld
rozesjiep van Rose d’Egypte.
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Aafbeelding 3:Themalaesplenkske mèt blómmename 1. Niek Gossens, 20113.

Volksname in Limburg4
In sjtreke woa Limburgs weurt gekald besjtaon diverse volksname natuurlik in
de sjtreektaal. Boete dat oetsjpraokvariante veurkomme, hove dat neet euveral
dezelfde te zin. Dao besjtaon zelfs speciaal name binne families, zoa-es ’n ‘tantmerieplant’, die oats ’n cadeau is gewaes van die tant Merie. Of de omaplant,
die gekoesterd en via sjtekskes doorgegeve is gewore aan kinger en kleinkinger
en woavan de echte naam neet geweite-n is. Sommige plante höbbe gewoon
’n Limburgse oetsjpraok: väön (varen), toebak (klemtoan op ièrsjte lèttergreep)
(tabak), graas (gras); tematte (tomate), roaze (roeëze, roeze).Vröchte vinge v’r onder
algemein name es baere, bere, beze, bölkes, kralle, mötsje, kaersje (kieësje, kerse), appele,
pruumkes en krie(ë)ke(le). Plante, sjtruuk of buim waere ouch gaer mèt de naam
van hun vröchte betiteld: dikke noot, kastanjel, bromel. De woorddeile ‘hond’ en
‘duvel’ gaeve meistal ’n minderwaardige beoordeiling, de plant sjtink, is lestig
onkroed, zonder nöt, onaetbaar of vergiftig5. Duvel in de naam deent ouch um
kinger aaf te sjrikke. Luus kènt wieze nao ’n vochtige sjtandplaats.6 Sjtein en
iezer gaeve sóms aan dat de plant of vröch op sjteinechtige grónd greujt of hel /
sjterk is. Ièwig is synoniem aan euverblievend. Taer of teer beteikent boum. Luuj
höbbe ouch get mèt hane, zeker in combinatie mèt (roaj) vröchte. Die waere
mèt kiene, kluètsjes of kulle betiteld.7 In ’n blaad weurt ’nen hanepoat gezeen.
Me koppelt ouch aan ander dere, zoa-es haze, geite en katte. Heks sjteit veur
touver(plant).

Volksname die wieze nao ’t uterlik van de plant
Bie plantename, die gekaoze zint vanwaege ’t uterlik, haet me gekeke nao de
vorm van wortel, blaad, sjtengel, tak, bloom, vröch of zaod. Soms lièt get dinke
aan ’n lichaamsdeil van miensj of deer (sjtaart, kop, moel), e veurwerp (klökske,
knoup, bruèdsje) of kleur (zjwart, greun, road), dat zuus se dan in de naam truuk.

Aafbeelding 4: Hoes-, daaklaok, donderbaard,
metselbloom, hommelspoes, donderblaad.

Aafbeelding 5:Tröt. Foto’s: Els Diederen.

Aan de hand van de vorm van ’t blaad kènne veer de metserbloom, lösj, luusj of
sjnoksmoele (gele Lis, Iris pseudacorus), die gael blome dreug die gelieke op ’ne
ge-eupende bek van de sjnoek.9 De sjmaal blaar zint zoa sjerp es ’n mets. Metselbloom is dao ’n verbastering van. Onder metselbloom versjtoan v’r daonaeve ’n vètplentsje mèt dikke, vleizjige blaar, huislook, Sempervivem tectorum. Vreuger op
de vaersj van sjtrue daker ‘gemetseld’ um brand te vertrage want ’t is besjtand taege kou en hits en hèlt voch vas. Ouch bekènd es daaklaok, daakloof, hommelspoes,
-knoup, donderbaard, -blaad, vètkroed en tröt. De onheilwaerende bliksem-donderplant (hommele is dondere) vörmp rozètte en breit zich oet es ’ne baard euver ’t
daak. De naam tröt kump van zien wanverhouding tösje de vleizjige sjtengel en
’t euveriges kleurig bleumke.10
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In de volgende hoofsjtökke sjteit ’n euverzich van Limburgstalige volksname
en hun beteikenis. Èvvel neet álle klein oetsjpraokversjille en verbasteringe zint
vermeld, die vingk de laezer zelf waal. Onverklaorbaar, willekeurige en name
mèt dezelfde beteikenis sjtaon in de verwiezinge of noate. De väöl extra en
dèks gans ander volksname aan de andere kant van de Maas (Belsj Limburg) zint
neet in dit euverzich opgenomme.8 De cursief gedrökde name in de teks zint
Limburgse volksname.
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Aafbeelding 6: Sjtoppelkliè.
Foto:Wikipedia Leo Michels, 2003.

Kliè of klee is de Limburgse naam veur klever, klaver (Duutsj klee). Ze deent
veural es vièvoor en honingplant. Alle saorte drage kliè-echtige blaar, dat wilt
zègke mèt z’n drieje bie-ein op eine sjtengel (Trifolium). In ’t veurjaor ingezièjd, greujt nao de haverougs de kroepende sjtoppelkliè (Trifolium repens,
witte klaver) tösje de sjtoppele. In zeldzaam gevalle kumps se van dees saort
waal ins ’n mutatie taege, ’t klavertje veer, bekènd es gelökssymbool in kruusvorm. Taege ligkende kliè (Trifolium procum) zègke veer sjteinkliè en taege
rode klaver (Trifolium pratense) klaverblom, gastklaver, roaje, Vlaamse of Franse kliè.11 De saort zouw veur ’t ièrsj gekweek zin in Italië en Sjpanje en via
Frankriek en Belsj vanaaf de twelfde ièw geïmporteerd zin in Nederland en
Duutsjland. Incarnaatklaver (Trifolium incarnatum) heisj ouch Franse kliè. Mèt
hazekliè is hazepootje (Trifolium arvense) bedoeld. De plant is geseerd mèt
’n ploezig hazepuètsje. Klavervreter, Orobanche minor, parasiteert veural op
klièvelde en heisj daorum: (kliè)wolf, kanker(d), sjummel, doadskop, ermoodsliejer.
Veur de gehoornde klaverzuring (Oxalis acetosella) höbbe veer de equivalente
ièwig, wille, zoere of hazekliè, witte of wille surelle, giftig zuurmoes, haze- en koekoeksbroad. In ’t kliè-echtig zoerblaedje zit oxaalzoer, ’n bietsje is aetbaar in sjla en sop.
Haze vraete-n ’t gaer. Me maak ouch zuveringszout devan um inkvlekke oet
witte sjtof te haole.12 Volksname mèt koekoek wieze meistens nao de bleuj in
dezelfde periode es dat de koekoek in oze regio versjient. Bie dees plant is dat
rónd de paosje es tegeliek ’t halleluia in de kèrk klink, ’nen ouwe naam is dan
ouch nog: halleluia. Es zoadanig zelfs in de vreuger appetièk bekènd.13 ’t Plentsje
deent, zjuus wie de sjtoppelkliè, es baromaeter, de hangende blaedsjes kondige
neet allein d’n aovend aan meh veursjpelle vochtig waer.
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Aafbeelding 7: Koathoep mèt hoppebleuj.
Foto: Els Diederen.

Es de luite van sjteinklaver of hopperuupsj (rolklaver, Lotus corniculatus) zint
oetgedruèg en aopesjpringe, rolle ze zich op wie ein ruupsj en sjlingere ’t zaod
eweg. De gaele of hop(peruupsj)klaver (Medicago lupulina) haet ’n gael, kliè-echtig
bleumke wat op ’n hopbel liekent.14
Èvvel de echte hoppebleuj hingk aan koathoep (hop, Humulus lupulus).15 Veur
’t beer houdbaar te make woort ’t kroed gebruuk. Later levere de vrouwelike
hopbelle de bittere, bedwelmende, aromatische sjtof lupulus. Hop beteikent hie
zich höffe, wat de rank maetersjhoag deit, waal tot zes maeter in de huègde. Koat
zou kènne sjlaon op zien woekerende eigesjap um zich door sjtruuk en buim
te sjlingere, meh zou ouch op ’n ander meneer es ‘kwaadaardig’ gezeen kènne
waere.16 De jóng hopsjeut zint aetbaar es ’n saort asperges.
’n Typisch Limburgs landsjapselement vörme de deune- of däörehègke. Ein van
de bekèndste saort is de hègkedaon, -sjtek, -bleuj, deurboum (deur=deun), hègke-,
haagappelsjtroek of bök woamèt de meidoorn (Crataegus monogyna) bedoeld
weurt. Deze sjtroek bleujt in mei mèt geurende witte bleumkes.Vanwaege zien,
aan sjtaelkes hangende vaalgreun later roaj vröchte heisj ’r taeves sjnotterbelle, haag/ hane-eppelkes en -kulle.17
’n Ander sjtaekelig veurbeeld is de slièkr(i)ekel, sleken, slenen, wil proem of
duvelsjkaersj (Prunus spinosa, sleedoorn). De sjliè sjmaak van de zjwart-blauw
vröch verdwient nao ’t vreze, vervolges maak me dao likeur van, dae nao port
sjmaak. De gesjilde deun aan de tek woorte vreuger gebruuk um ’t vel van de
woorsj vas te pinne: woorsjtepin.18
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Aafbeelding 8: Aan d’n eine kant van ’t paad sjteit ’n aafrastering van päöl mèt
tankeldraod, aan de ander zie ’n typische däönehèk. Foto: Els Diederen.
Es se witte besse zuus zoa groat wie leime huve, wèts se dats se mèt sneeuwbes,
Symphoricarpos albus, te doon höbs. De, vergiftige, besse knappe es ze kapotgaon,
daovandan de volksname: witeppelke, belkessjtroek, sjneebelke, kna(p)per, knak-,
klatsbölke, knetser, kneepke, pofferd, duvelskaersj, redies.19
Geniepige deun haet de kroezel (umdat de sjtroek kroezjelig oetzuut?) of berbes
(reductie van de weitesjappelike naam), zuurbes, Berberis vulgaris.20 Driedäöre
wies nao de driedeilige deun. ’t Zoer van bes en blaad weurt in ’t aete gebruuk
in plaats van citroan.
Van gaspeldoorn, Ulex europaeus, maakde me vreuger gespe, de tek deende es
brandhout en aafweer taege hekse. De sjtroek haet get weg van ginster, is vergiftig
en is nog bekènd onder judoorn, (prik)hei, sjtaekende brem en heksekroed.21
De volksname (besseme)ginster en brum(me) huère bie brem, Cytisus scoparius. Mèt
de tej en vaerende tek fisternölde me vreuger besseme inein. Gaelsjter, gael eendjes,
haenekes wieze nao de de gael blome die es ginstersj (vlamme) op de sjtroek zitte.22
De plant is vergiftig. Op de wortele parasiteert sóms bremraap, -tol (Orobanche
major), ouch kanker geneump.
De deun van kattendoorn (Ononis spinosa) waere vergeleke mèt kattenegel, veer
neume-n ’m kattesjtikkel, sjaopsdoorn, baerenoar en ossebraeker. Sjäöp vraete aan de
jóng plentsjes; de bloomblaedsjes sjtaon mèt z’n twièje naevenein es ’n sjtel oare;
de tej wortele zint ’n hindernis veur de osseploog.23

Aafbeelding 9: Sjnotterbelle,
haageppelkes, haankulle.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 10: Sjlièkrekel, sleken,
wil proeme, duvelskaersj.
Foto: Els Diederen.

’n Hègkesaort, die veural gesjnoeid toegepas weurt es aafsjeiing tösje tuine, is
liguuster, Ligustrum vulgare. Luuj zègke hègkesering, maerel- of maagdenpalm umdat
de bleumkes seringechtig oetzeen, de blaar get weg höbbe van maagdenpalm en
de maerel gaer drin nèstelt. Ze geldt es vergiftig èvvel de volksnaam mondhout lièt
zeen dat de sjil vreuger es geneesmiddel deende taege mond- en kaelkrenkdes.24
Aafbeelding 11: Rief.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 12: Kepperke.
Foto: Els Diederen.
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Aafbeelding 13: Judaspenning, blome.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 14: Judaspenning, zaoddoaze.
Foto:Wikipedia Kurt Stüber.

Onder rief versjtaon v’r ringelwikke (Vicia hirsuta) en vogelwikke (Vicia cracca).
De saorte rieje zich, mèt hölp van ranke, die aan de oeteindes van de sjtengel
mèt ach tot tièn blaadpare zitte, taege ander gewasse op. Rief beteikent, royaal
bedeild mèt blome.
De kaersje van de einjaorige Oost-Indische kers (Tropaeolum majus) neume ze
kepperkes, umdat me ze es vervanging gebruuk veur de echte kappertjes b.v. in
marinades.
De bleuj van ruw walstro (Galium uliginosum) zuut oet es rosjboesj.Walstrosaorte
woorte vreuger gebruuk es bèdsjtruè veur in de babyweeg (wal=weeg). De naam
duvelsnièjgare veur warkruid (Cuscuta), deit ziene naam ièr aan, want ze besjteit
oet ein kluje van gedrièjde sjtengele en bleujwies. Dèks woekert ‘t op hop en
naetele.
Kiekend nao zien zilverkleurige zaoddoaze sjnappe v’r judaspenning (Lunaria
rediviva) meh ouch zilverblaad en jude-oar. De plant dank ziene naam aan de
platte zaodduèskes die op penninge en oare lieke. Emes dae op de cent zit kreeg
vreuger de bienaam: ’ne Juud. De apostel Judas Iskariot verraojde Jezus veur
‘daartig zilverlinge’.
Eine kièr gezeen vergèt nemes wie ’t ónopvallend, mini-vergeet-mij-nietjesbleumke oetzuut (Myosotis): hemelsblauw mèt ’n gael hertsje. Onder de name vergeet,
hemelbleumke en levevrouwebleumke symboliseert ’t troew en leefde. 25
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Aafbeelding 15: Ingelsj graas mèt tuiltjes.
Foto:Wikipedia Buschmann, 2004.

Aafbeelding 16: Hemelbleumkes.
Foto: Els Diederen

Aafbeelding 17:Tönneke, knapböske.
Foto:Wikipedia Teun Spaans, 2004.

Aafbeelding 18: Nimmersjtil, remmelke,
trommelgraas.
Foto:Wikipedia Bff. , 2010.

’n Kènmerk van blaassilene, Silene vulgaris, is de bloom, die oetzuut es ’n
opgeblaoze balönneke, woa-euver verticaal sjtrepe loupe. Daovandan de name
tönneke, knapböske, -bleumke. ’n Knappend geluid zou te huère zin es se op de
gezjwolle kelkbuus klaps.26
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), in ’t plat sjwelber-, zjwalgensjtaart, serpentstong,
zuut oet es ’ne piel, de gesjplete sjtaart van ’ne zjwalber, de tong van ’n sjlang en
e sjnoekeblaad (kop mèt kieuwe).
In Ingeland waor ’t de geweunte um engels gras (Armeria maritima) of graasblome
mèt ’n tuiltje es bloom, aan de rand van gazons te plante, op die meneer tuinde
zich Ingelsj lint. Mesjiens dat dat bie ’t graas van de pastorie ouch ’t geval is, want
luuj zègke dao ouch pesjtoarsjgraas taege.
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De terme wolle-,vlokgraas, ploes(wol), peelgras, -poeze wieze nao ’t äörke wat nao
de bleuj ploezig oetzuut (Eriophorum latifolium). Hièl geleef in ’n gemengk
boekèt.
Bevertjes (Briza media) is ’n saort trilgraas, dat vanwaege ’t bibbere van de äörkes
of bruuëdjes, bie ’t geringste windsje, nog de volgende name dreug: bevernel,
riejerhendje, nimmersjtil, remmelke, trommelgraas, razelaer, bruèdsjesgraas.
’n Plant mèt ’n klokvörmig bleumke neume veer klökske, zoawie ’t al aangehaolde
crêmekleurig meiklökske; ’t wit sjnièklökske en ’t lila graasklökske (Campanula
rotundifolia). Dat lètste heisj ouch, bekiek de bloom umgedrièjd: pispot en
tuutje. Um dezelfde rae weurt ’t rapunzelklokje (Camp. rapunculus) vinger- en
nieëjheudje geneump. ’ne Vingerhood, gemaak van zilver, metaal of plastic, weurt
op de vinger gezat um dem bie ’t nièje te besjerme taege de sjerpe punt van de
naold.
Mèt vrouwesjpegel meine v’r spiegelklokje (Legousia speculum-veneris), wat in
’t Latien, Frans, Duutsj en Ingelsj ‘venus’ in de volksnaam dreug. Um zien deep
paarse bloom is ’t ’n gewaardeerde tuinplant.

Aafbeelding 19: Pispötteke is de bloom van
rierank.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 20: Pispötteke van
akkerhoornbloem.
Foto: Els Diederen, 2007.

Oos groatste inheemse bloom zit op de haagwinde, Calystegia sepium. Die weurt
vanwaege zien trechtervorm pispötteke geneump, meh in beeldsjpraok: klökske,
slevrouweglaeske, hummeke zonder naod, toeter, tuutje, pötje, parapluke, sjlaopmötsjke,
vingerheudje, ploffer, hègkeroas, sjlingerbloom, duvels(niè)gare, naasbloom. Ze ruuk nao
vanille. De plant riejt en krunkelt zich (rechsum) sjnel en massaal door hègke
en rond ander plante, dat verklaort de name rie-, wie-, lei-, lie-, rinkrank, berwing,
weerwin.27 Mèt rierank weurt taegeliek de akkerwinde (Convolvulus arvensis)
bedoeld. Zie hèlt zich lièg bie de grónd en bleujt mèt kleiner en roze pispöttekes
of klökskes. 28 Pispöttekes zègke v’r ouch taege de minibleumkes van grootbloemig
muur (Stellaria holostea) en de akkerhoornbloem (Cerastium arvense). Ander
sjlinger(on)kroed, bekènd es rierank, ber-, hegwin(g) is heggenrank (Bryonia dioica).

De vröch van ’t klein robertskruid (Geranium purpureum) liekent op ’ne bek
van ’ne ooievaar of reiger, meh vingk me dat miè op ’ne gleuiende zjwaegel of
’n sjpang lieke, dan is zjwaegelsbloom en sjpangekroed good te begriepe.31
Duuj ins taege de ratelaar (Rhinanthus) es die zaoddoaze dreug, dan huèrsj se
de zäödsjes rammele. Luuj neume-n ’m daorum rammelaerke en ratel en gezeen
de gael bloom: kuiske, sjeuneke, kanarieke, hanekempkes. De volksnaam douf naetel
kreeg de plant umdat ze dao op ’t ièrsjte gezich get van weg haet. De getande
blaar rond de bloom zint zjuus hanekempkes.32 Ze versjteit zich neet mèt graas,
wat dus weurt verdronge zoadat rontelum plaats kump veur ander kroed.
Umdat de deilvröchte, die es zaod waere besjouwd, sjteinhel zint, zègke veer
taege parelzaad (Lithospermum arvense): sjteinzäödje.
Rond ’t gael bleumke van moeze-oar (Hieracium pilosella) sjtaon haorige blaar
die aan de oare van ’n moes doon dinke.
Ze sjtaon gaere in ’t aope veld en umdat ze unne in de grond höbbe weurt
vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) in ’t plat: veldunne, -look.33 De vorm van
de bloom is verantwoordelik veur de volksname morgenster, sterreblom, vogelneske
en pispötje. De plant is vergiftig.

Aafbeelding 21: Zjwaegelsblóm.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 22:Veldunne.
Foto: Els Diederen.

De blauw gekleurde kaore-, blauw-, iezer- of keizersbloom (Centaurea cyanus)
waor de levelingsplant van keizer Willem.Vreuger sjting ze algemein in ’t kaore.34
Knoopkruid (Centaurea jacea) liekent dao-op, meh de roze-paarse bloom
tuint zich op ’ne knoepvormige baom. Veer kènne ze es knuppel-, (valsje) kaore-,
iezerblom, wammeskroed of -knuip.35
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De roaj vröchte zint vergiftig: hane-appel, duvelskaersj en vuuraerpel. Zien giech, vet-,
mannetjes- of gichwortel is heilzaam taege gicht (jicht). 29
Bosrank (Clematis vitalba) tuint zich es ’ne liaan en heisj wiejer rie-, lei-, duvels(mei)
rank, duvelsnieëgare, sjlingerkroed, klimop en winde.30
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Aafbeelding 23:Valsje kaore-, knuppel-, iezerblóm,
wammeskroed, -knuip. Foto: Pixabay.

Aafbeelding 24: Kaore-, keizer-, blauwblóm.
Foto: Els Diederen

’n Aromatisch plentsje wat de baom van de bosj bedèk, dreug klein, sjterechtige
bleumkes en haet name es waldmeister, slevrouwegraas, -hennekes, -tiènekes, meikroed en
mariabèdsjtruè (Galium odoratum, lievevrouwebedstro).36 ’t Plentsje, mèt blaedsjes
die liekene op hennekes of tiène, is gewiejd aan Maria. Es ’t aafsjtörf tuint zich ’ne
roewen doorein: rosjboesj. Jozef zou ’t veur ’t ièrsj in de sjtal door ’t sjtruèbèd van
Maria höbbe gemengk. ’t Bedsjtruè woort in sjlaopkamersj toegepas es sjlaopverwekkend, de coumarine dae vriekump ruuk nao hui. ’n Gedruèg blaedsje weurt
in de meibowl gedaon.
Aafbeelding 25:Waldmeister, slevrouwegraas,
mariabèdsjtruè. Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 26: Maelpaume; ummer greun, wil- of
sjteinvioal, pispötje. Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 27: Memmezeukerke, de bonte, gevlekde douf naetel. Foto: Els Diederen.

Douf naetele höbbe gein brandhaore, ze piètsje dus neet es se ze aanraaks, daovandan de volksname: damp-, tam-, honds- en doefnaetel. Van dees theenaetel weurt
medicinale thee getrokke dae good is veur de bronchiën, bloodermood en ontsjtekinge. Mèt honingnaetel en hommelekroed bedoele v’r de witte en paarse dovenetel (L. Album en L.Purpureum). De hommel duuk deep drin en ouch kinger doon gaer nectar oet de blome zoeke. Bie ’t memmezeukerke, de gevlekte
dovenetel, Lamium maculatum, doon ze ’t zelfde, ’t weurt vergeleke mèt ‘memkes zoeke’ (zeuke is verbastering van zoeke).
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Taege ’nen andere, greunblievende, baombedèkker maagdenpalm, Vinca minor,
zègke de luuj: ummer greun of maelpaume (maagd verbasterd nao mael; paume
vanwege de geliekenis op ’t paumesjtruukske = buxus). Bie huweliksceremonies
droge de maedsjes kranse van de blaar.37
Op ouw moere, zeker die mèt kalkvoge, greujt de zeldzaam wil, moer-, sjtinkbloom
of sjteinvioal (Erysimum cheiri), die ’ne sjterke reuk versjpreit.38

Aafbeelding 28: Hennekes of sjandelkroed.
Rechsonder sjteit iezerkroed (pimpernel) mèt
zien gekarteld blaedsje. Foto: Els Diederen.
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Puupke is de Limburgse naam veur de zeldzame poppenorchis (Orchis
anthropophora). Nog ’n orchidee, hondskruid, Anacamptis pyramidali, neume
v’r hennekes-of sj(t)andelkroed. De wortelknol is vingervörmig.39 Sjandel in de
beteikenis van leefdeskroed. 40

Aafbeelding 29: Mièrts violetje.
Foto: Els Diederen.

Nao gelang hun sjtandplaats krege de versjillende saorte vioale en viuèlkes hunne volksnaam: wil, bosj-, veld- en akkervioal. Daonaeve heisje ze pensées en flette.
Pensée kump van ’t Frans penser=denken, umdat me de plant gebruukde bie
geheugeprobleme. Flette is reductie van violet (de kleur), wat de volksnaam is
van ’t Mièrts viuèlke (Viola adorata). Deze kleine vreugbleujer ruuk zalig, van de
olie maak me parfum. ’t Plentsje waor medicien taege hoos. ’t Driekleurig viuèlke (Viola tricolor) is nog bekènd es sjtiefmeuderke (kiekend nao de sjtand van
de blomeblaedsjes die ‘sjtiefmoder, kinger en sjtiefkinger’ zouwe veursjtèlle).41
De bloom kiek dich aan es doadskop, gezich(ter) of chris-uigske. De zachte bloomblaedsjes drièje mèt wind en zón mèt en dan is ’t zjuus of ze achterum kieke:
achterumkiekerkes. Hondsvioal (Viola canina) ruuk neet en zou ’t zelfde zin es wil
vioal (Heukels).

Name nao de bleujperiode

Aafbeelding 30: Sjnièklökskes.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 31: Mini-paosjbloom.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 32: Meizäödsje of meiklökske.
Foto: Els Diederen.

Aafbeelding 33:Wille knoflook, bloom.
Foto: Els Diederen.

Al vreug in ’t jaor zuus se de sjnièklökskes (sneeuwklokje, Galanthus nivalis), want
ze laote zich neet wegjage door kou of sjniè. Door dae vreuge bleuj waere ze
ouch betiteld es vastenaovendzeutje, kerkesjleutel, krokus, sneeuwwitje, morgenster.43
Rond Paosje bleuje de paosjblome, morgesjtar of maartbloom, -ster, dat zint de
volksname van de trompetnarcis (Narcissus pseudonarcissus). Pieloetsj of pijloos
zouwe verbasteringe kènne zin van tij-, tieloos.44
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De functie en kènmerke van struikheide (Calluna vulgaris) gaeve de name:
besseme-, krakke-, sjaop- en druughei, vanwaege de blome: belkes-, tönnekes-,
hommelhei. Van bessemehei, dopheide (Erica tatralix) maakde me besseme.42 ’t Mèt
’n blauw klökske geseerd heibleumke greujt op de hei (klokjesgentiaan, Gentiana
pneumonanthe).
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De bleuj van ’t meizäödsje,-klökske of boslelie (lelietje van dalen, Convallaria
majalis) mèt klokvörmige bleumkes vèlt in april / mei. Muguet is de Franse
naam.45 Zien sjpietse lang blaar zint ’t zelfde es die van daslook (Allium ursinum)
meh dat bleujt ’ne maond ièrder, mèt sjtervörmige bleumkes. Die plant weurt
wille knoflook geneump umdat ze zjuus zoa ruuk. ’t Woorddeil ‘das’ wies nao de
sjtank dae ’t gelieknamige biès produceert. Taege de hellinge in Zuud-Limburg
sjtaon ze mèt de doezende bie-ein. ’t Blaedsje is te gebruke in plaats van knoflook.
’n Ander familielid, kraailook, Allium vineale, heisj neet veur niks ouch wille
knoflook, preuf de unwortele. Allein geuf ze aan akkergewasse en aan melk, via de
koo, ’ne sjterke sjmaak.
Aurikel (Primula auricula) sjteit veur primula of sleutelbloem, de plant eupent
de lente. Auricula beteikent goud. Es luuj sjleutelblome zeen dan zègke ze dao
meistal kèrkesjleutel taege, soms hemelsjleutel in ’t zuje en koekeblom in ’t noorde van
Limburg. De bleumkes hange in e tröske aan de sjtengel wat op ’ne sjleutelebosj
zou lieke. Andersjum zègke veer taege hemelsjleutel (Sedum telephium):
vètplant, kèrkesjleutel, sjleutelblom, hekse-, duvelskroed, Sint-Janskroed en posseleinblom.
Posselein mesjiens vanwaege de blanke sjtengel en de vèttige blaar, glimmend
wie porselein? In legendes fungeert ze es de sjleutel van de hemel.

Aafbeelding 34:
Kèrkesjleutele.
Foto: Els Diederen.

De echte sleutelbloem (Primula veris), herkènbaar aan de doajergael kleur van
de bloom mèt in de kelk vief oranje vlekskes heisj taeves viefwondeblom, nao
de wonde van Jezus. Panne- en koekensbloom komme ouch veur, ze weurt in
pannekeuk mètgebakke.46
De gael bloom van morgenster of lemkesbloom, Tragopogon pratensis, is sjtervormig,
ze bleujt in de tied van de lemkes meh allein sjmörges. De volksnaam boksbaard
wies nao ‘t graofhaorig vröchploes. De gesjtoofde penwortel is aetbaar.

In mei dreug de seringeboum (Syringa vulgaris) rukende meiblome. De blauwpaarse saort is bekènd onder blauwmei. 48 Groffels-, kroednegel, negelkes en kernieëlkes
referere nao ’t uterlik van de vröch. Vanwaege dae link nao sjpecerieje zal
besjaoteblom vermoedelik ’n vergissing zin. 49

Namesdaag
’n Aantal plante woort traditioneel gewiejd aan of verbonge door hunne bleujtied
aan ’ne bepaalde heilige, veural in ’t Katholieke zuje.Veurbeelde mèt (sle)vrouwe
en pinkstere in de naam bleuje in mei (Mariamaond) en rond pinkstere. Rónd
de geboortedaag van Sint-Jan op 24 juni sjtaon de Margriete (Chrysanthemum
leucanthemum) gans aope te sjtraole. Zie kreeg daorum de name (witte) Sint
Jans- of Sint-Pièterblom (26 juli), mèh taeves kermes-, ganzeblom.50 Merkwaardig is
de naam goldsblómme, de bloom is namelik neet gael op ’t hertsje nao. Zjuus wie ’t
weiebleumke weurt de margriet gebruuk es orakelbloom: de toekoms veursjpelle
aan de hand van ’t ums de beurt oettrèkke van de lintbleumkes zègkentaere:
‘Hemel, vagevuur, hèl’ of es leefdesorakel: ‘Hae hèlt van mich; hae hèlt neet van
mich’ enz.51 Ouch hemelsleutel en bosbes heisje Sint-Jan.
De Sint-Joris kump in plaats van sering, 23 april; teunisbloom rond de namesdaag van
Sint-Teunis 13 juni. In de oorlog deeg me van de blaar toebak make: tebaksplant.
De Christoffelplant rond 24 en de Sint-jaokobskroed, rond 25 juli; de Sint-Cornelisof pioenroas, 16 september. Chrysante en asters bleuje rond de namesdaag van
de heilige Katharina 25 november: sinte-katriensblome zuus se daorum väöl op ’t
kèrkhof rond Allerziele. ’t Barbarakroed (4 december) blief in de winter greun.
Sint-Joep (19 mièrt) sjteit veur de Clivia (’n kamerplant).

Aafbeelding 35:
Margriete, Sint Jans-, kermes-,
ganzeblom en Sint-Pièter.
Foto: Els Diederen.
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De pinksterbloom, Cardamine pratensis, bleujt rond de tied van Pinkstere, april
- juni mèt ge-aorde lila-witte bleumkes in tröskes aan eine sjtengel. Limburgse
volksname höbbe binging mèt dae heiligedaag: ozelevehièrehenneke, slevrouwe-,
modergaods-, Maria- en heilig hartblom.47 ’t Volk neump diverse ander bleujersj in
dees periode ouch pinksterbloom.
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Nötsplante
In de hoeshouwes woort in vreuger jaore väöl gebruuk gemaak van kroed
en plante um te aete of es keuke- en geneeskroed. ’n Aantal plante deende es
materiaal of getuug. ’t Sjtökske grónd achter ’t hoes heesj neet veur niks koalef,
moostem, hoeswei of gaard. Veur ’n terras waor gein plaats en trouwens geinen
tied. Dao waor meistal waal e blomehäöfke, meh de keus aan blome hóng aaf
van zien nöt, of ze gesjiek waore es processiesjtruisel (pioenroaze, dahlia’s, akeleie,
väön). ’ne Echte ‘plaisirtuin’ koeste allein eigenaere van kesjtièle of landhoezer
zich permittere.
Broad weurt veurnamelik gebakke van terf, wied of wies (tarwe, Triticum
aestivum)52; kaore of rog (rogge, Secale cereale) en sjpelt (Triticum spelta). Bo(e)kent, boches (boekweit, Fagopyrum esculentum) is gein graan, meh ’n sjtroekvröch.
’t Bevat gein glute en is o.m. toepasbaar in keukskes, pannekookbesjlaag en pap.
Mais is bekènd es Turkse terf en jeësj.53 Taege gerst zègke veer gee(ë)sj of goesj.
Bruèdsjesgraas is wilde gierst (Panicum), wat onder ’t mael woort gemengd
In de moostem of koalef vinge v’r de nuèdige greunte, zoa-es diverse kuèl- en
moossaorte (allemaol kweekvörm van Brassica):
Krol-, kroes-, boere, of winterkuèl is donkergreun boeremoos mèt krolleblaar.
Van ièwig moos ofwaal sjplietkuèl, hègkemoos (Brassica oleracea var. acephala) höbs
se jaorelank plezeer, zeker es se de oetgegreujde vertakkinge es sjtekke in de
grónd aaflèks.
Sjelk of sjniemoos is euverblievende bladkool, Brassica oleracea var. alba.54
Sjteelmoos of kaele sjteit veur raapstelen, woavan de jong blaar gegaete waere.
Gekeke nao hun kleure besjtaon road, greun en wit moos. De lètste neume ze ouch
keboetsj of kappes (kabuis).55 Ingemaak weurt dat zoermoos. ’ne Bloomkuèl zuut gans
blomig oet.
’n Krungelhötje mèt gekrolde blaar is savooie. Sjpepeng(s), toep-, sjpitsmoos, choupain, boterkuèl sjtaon veur spitskool.56 De kuèl löp sjpits toe van baove (toep,
chou-pain).
De dialekname van koolraap zint: reubzaod, reube en zomerzaod.57 Bie de
knoepsilderie deent de knoep es greunte, ’t blaad es keukekroed. (Bleik)silderie
(Apium gravéolens) is eigelik de origineel vorm.

veldeke limburg jaarboek 2018

71

Aafbeelding 36: Aaore en halm van kaore (rogge). Foto: Els Diederen.

Taege de aetbaar rode bieten (Beta rapa) zègke veer roaj of sjla(at)krote, meh
eigelik kleure ze bie ’t kaoke paars, zjuus wie road moos dat deit.58 Van soekerreub
of -kroot, suikerbiet, Beta vulgaris, make ze soeker.
De oranje gael of roaj wortel, karoot, moeze, paak, moor of moer (peen) is ’n krusing
van de wil wortel (Daucus carota), die zelf neet te aete is. In de witte sjermbloom
zit dèks hièl opvallend ’n purpere bleumke es lokker veur insecte. Es de bloom
van die wil saort is oetgebleujd, ontwikkelt zich ’n hol, aope zaoddoas die oetzuut
es ’n vogelsnèske.

Aafbeelding 37: Ièwig moos
of sjplietkuèl en sjelk in de
koalef van de kesjtièltuin
Oud-Valkeberg.
Foto: Els Diederen, 2018.
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Vanoet Brussel woorte Brusselse sjproete of sjpruutsjes geïmporteerd. Ze waere
ouch ruèskeskuèl en klein muuskes geneump. Ouch bie witlof (Cichorium intybus
var. Foliosum) dinke veer aan Brussel. De cultuurvorm zou in de neugetiènde
ièw zin oetgevónge in de kelder van de Botanische tuin.59 Daorum (Brusselse)
soekerei, wat ’n verbastering is van Cichorei, Brussels lof. Van de geruèsterde wortel
maakde me saer 1772 vervanging of sjmaakmaker (koffiesjroap) veur koffie.60
Veural in d’n tied van Napoleon es peekoffie ofwaal koffiesurrogaat.
Dikke tuinboane,Vicia Faba, heisje paerds-, wölle-, moere of wortelboane. 61 De luit, die
liekent op ’n moer / wortel, haet ’ne wöllige binnekant, wöllewentsje en paterstieëne.
Vrieventaere daomèt probeert me vrattele weg te kriege. Bie ’t kaoke ging vanouds
’n boanekruudje (Satureja hortensis) door de boane veur sjmaak en vertaering.
Sjnipper-, fietsj- of sjnieboane, Phaseolus vulgaris ofwaal snijbonen waere gesjneje,
meh groater hoeveelhede gesjnipperd mèt ’n boanemeuleke. De lang, sjmaal
breekbuènekes of sjlaboane doon ze veur ’t kaoke braeke.62 Aan boanesjtake greuje
ze es sjtekkeboane of riezererte. Etse (erwten) zitte ouch in luite, me moet ze kaevere
veur ‘t kaoke. De bubbelkes in de luit höbbe get weg van tietjes.63 De saort dies se
mèt luit en al opèts heisj mange-tout (fr.), peule, peul-, luiten-, sokker- en gedruègde
etse.

Aafbeelding 38:
Unnepiepkes.
Foto: Els Diederen, 2018.

Aafbeelding 39:Wil wortel,
vogelsnèske. Foto:Wikipedia
Rasbak, 2006.

Aafbeelding 40: Cichorei.
Foto: Els Diederen.

Veur e bietsje unnesjmaak geit fiengeknip unnegraas, -piepkes, sjpierlook van
bieslook, Allium schoenoprasum64, in de sjla (sjlaat, sjlaoj). Unnepiepe neume v’r
ouch ’t greun van sjarlotte en unne, juin, loeëk (uien).65 Knoflook weurt soms
oetgesjpraoke es knuflook, hondsloof.66 S(j)paor en louk beteikene prei.67
’n Ander keukekroed is de maggiplant (Lavas, Levisticum officinale), die nao maggi
ruuk, ’t blaad geit daorum in soppe en sauze.68 Vreuger dronke kinger mèlk door
de holle sjtengel. De volksnaam mankrach zou kènne beteikene dat van de plant
‘ne minnedrank (afrodisiacum) woort gemaak.

Pimpernel is ’n keuke- en geneeskroed wat ’n friesj komkommersjmeekske geuf in
de sjla, oes bekènd es iezerkroed, -knoup en knapperd. Knoup / knapperd vanwaege
zien hel vröchte. De Latiense naam Sanguisorba officinalis zou beteikene dat ’t
blojinge zou sjtoppe.
Vreuger houwe väöl hoeshouwes eige fruit in de bóngerd of hoeswei sjtaon.
Naeve ’n ganse lies hoagsjtam appel- en paeresaorte72, ouch nog proeme, kaersje
en neut. Ouw proemesaorte zint de blauw (bak)proem of kwetsj (Prunus domestica),
de gael eierproem en de ringelaot (van ’t Frans: reine glaude), koninginneproem of
bokse-oere (de blaar sjtaon es de oare van ’ne bok). Reine Claude, dochter van de
Franse keuning Lodewiek XII, zou dees proem erg gewaardeerd höbbe. Zeikert
sjtèlt ’n klein wild pruumke veur; mèt preester weurt kroosjespruim, Prunus
insititia bedoeld.73
Taege kweepeer (Cydonia) zègke veer kwieëtsje.74 De gael vröchte kènne zowaal
de vorm van ’ne appel es van ’n paer höbbe. Veural vanwaege de heerlike reuk
lag me ze vreuger in de fruitsjaal. Good veur jam, marmelades en compôte. Aan
de miespelaer (mispel, Mespilus germanica) greuje broen vröchte, de miespels. In
bevrore toesjtand deeg me ze plökke, pakde ein mèt drie vingersj vas en deeg
ze oetzoeke. Ze zint ’t lekkersjte es ze rot (euverriep) zin. Van ’t hout dege ze
vreuger wandelsjtekker sjnieje: ’ne ‘Miespelaere kuul’.
Merketon kump van ’t Frans mirecouton (Marc Antoine) en sjtèlt ’n veredelde,
groate gael paersj of pieësj (perzik) veur (Frans pêche).75 ’t Ploezig velke aan dees
proemvormige vröch verklaort de naam ploesproem. De appelekouw, -koos, -koeës of
kaar (Prunus armeniaca, abrikoos) is geleef op vla.

Aafbeelding 41: Roeëzeknöp,
-eppelkes, -kuuf of -bottele
Foto: Els Diederen.
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In redies huèrsj se de Limburgse oetsjpraok van radijs zjuus wie in andievie
(andijvie) en vieg (vijg, (Ficus carica). Mieraedig en paeperwortel zint mierikswortel
(Armoracia rusticana), die gepaeperd en nao mosterd sjmaak. Asperge haet es
volksname asjperzje, sjperves en spargel 69; aerpel en eerdappels heisje ouch petatte.70
Taege dille zègke ze vinneke; karwij weurt kemijn, self is salie. Kervel sjpraeke
sommige oet es kinvel en kelver (’n vorm van metathesis)71.
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Taege de lankwerpige, spits toeloupende vröchte van de wilde, hègke- of hondsroas
(Rosa Canina) zegke veer: roazebottele, -knöp, -eppelkes, -kuuf, -brame, hanekiene,
-pikkel, -kulle, papemötsje, appelepinkske, prik, timpeteer. 76
De bosjkreek (Prunus avium) is ’n zeute en de ispel, morel(lekieësj), noordkers ’n zoer
kaersj (Prunus cerasus).77 Veural de zoer saorte zint gewild op vla. Meikeersje zint
vreug riep, ze zint dan knalroad van kleur.
Moerbei (Morus) haet me plaatselik verbasterd tot moelbaer.78
Framboos heisj framboeës of me gebroek aafleiinge van eemkers: (m)ummelkes,
emmesjèn, emmer.79
Aan de brièmsjtroek, br(a)omel, bruudjesplant of daorenstruuk (braam, Rubus
fruticosus) hange ièrsj roaj en daonao riepe (zjwarte) brame(le), bromel(t)e, brummele,
breme, aardbelle.80 Gezeen de lang, sjtaekelige brièmsjtengele zaet me ouch klèt
taege de plant.

Aafbeelding 42: Bromele, breme, aarbelle, bezieënsbesse. Foto: Els Diederen.

De name van de volgende besse waere gaer doorein gegoajd: aolbere, (w)
olbere, worbel, marbele, wiemere, wiebere of miemele veur rode bos- of vossebessen
(Vaccinium vitis idaea), meh aan de aalbessesjtroek (Ribes sativum) hange ouch
roaj miemele, wiemele of wiemere.81 De witte en de zwarte bes (R. rubrum en
R.nigrum) drage dezelfde name, meh dan mèt ‘witte’en zjwarte’ deveur. Blauw
bosbesse (Vaccinium myrtiles) neume v’r wal(d)bere, (w)aol-, moelber, wumme(r).82
Veenbessen heisje in Limburg: tusbere en vennekeskerse.83 Door hun besjlage velke
höbbe ze get weg van sjlièkrekele.

De jeneverbes (Juniperus communis), ’ne greunblievende inheemse conifeer,
neume v’r wachelder, vrakelder, dat in verband gebrach kènt waere mèt wikkele en
binge, ’ne sjtroek woavan de tek gesjik zint um mèt te binge.85 Zien donkerblauw
keigelkes waere brampel, duvelsjkaersj, molbaer, vlier-, vrakelderkral, zjwarte miemer
en holbaer geneump. Gedruèg waere ze gebruuk in marinade en zoermoos.
Ingrediënt van jenever. De badolie (oet naolde en besse) is good veur vermeujde
sjpiere. Mèt ’t hout en de naolde deit me sjink ruike.

Aafbeelding 43: Hoesdroef,
sjpiekert of wingerd.
Foto: Els Diederen.

De hoesdroef (Vitis vinifera) is ’n kledderplant, die veer sjpiekert of wingerd neume.
Wingerd is verwant aan wiegerd (wijngaard).
’n Ander klumplant is de wieger(d), wil wiej, roej klimop, wintergreun (wilde wingerd,
Parthenocissus) mèt in de herfs roaj blaar.
Klimop (Hedera helix) neume veer in ’t plat kroep-, immer-, wintergreun, boumveil
en eiloof. Eiloof beteikent ièwig loof, greunblievend dus.
De volksname heulen(t)aer, heulderenteulder of (h)äölentäöl (Sambucus nigra, vlier)
komme van holunder, taer beteikent boum. De sjtroek haet nog ander name:
bösse-, kerst-, fluitjeshout.86 In ’t veurjaor bleuje de groate voelwitte, sjermvormige
theeblome. Dao-oet versjiene in ‘t naojaor de zjwarte vröchte: häölberkes, vlierkralle,
zjwarte miemert, (ink)bol, knakbeer en (duvels)kaersj. De jeug maak gebruuk van de
hol tek door ze te gebruke es fluitsjes en es knapbösse um pielkes en eikelkes
door te sjete.
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Kroa(n)sjele (ZL) of sjtaek(s)baere en -besse, stekelkes (NL) sjtaon veur kruisbessen
(Ribes uva-crispa), ze höbbe ’n kroezjelig, staekelig velke.
Mèt eerdbeze, erbel, elbere, Sint-Jans-erbel bedoele v’r aardbeien (Fragaria).84
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De sjtroek kornoelje, Cornus mas, kènt väöl verbasteringe van kónker-, koeker-,
kronkelnol, ke(r)noel, knoere tot kroelje. Timpel- en tiepelteer vanwaege de bes die
eindig in ’n saort tepeltje.87 Alhoewaal de paars-zjwarte besse sjliè sjmake, maak
me toch jam en drank devan. Konkernol is ’n sjelwoord veur oud, gerumpeld
vruike, zuug de knoevertige sjtam.
De balvorm van de pioenroos (Paeonia) zörgde veur de volksnaam balroas. Dees
boereroas sjting in minnig blomehäöfke umdat de blomeblaedsjes qua kleur,
gruètde en sjtructuur hiel gesjiek bleke es processiesjtruisel.88 Zeker in combinatie
mèt de aafgerietsjde blaar van väön.
Varens waere algemein aangegaeve es väön, vaan, varing, sjtruif()sel. Adelaars-,
wijfjes- en eikvaren zint bekènd es reinvaar. De koningsvaren es Sint-Jansreinvaar
(ZL). De adelaarsvaren wiejer nog es bed-, bos-, kam-, pielvaar.89 Ze höbbe blaar
wie ’ne kamp of ’ne piel. Reinvaar is ’ne volksnaam van boerenwormkruid (deil
II), die op de rein (perceelsgrens) sjteit en varenechtige blaar haet.
Boelemanskroed is ’ne volksnaam van tandzaad (Bidens) woavan ’t zaod tennekes
haet die aan dere blieve plekke.90 Boeleman in de beteikenis van de vriejende
man, de plant es afrodisiacum (minnedrank).91
Mèt de rasp van de wortel kèns se sjoem make wat voel opnump, dat verklaort
wesjkroed (zeepkruid, Saponaria officinalis). ’t Weurt gebruuk es ‘houtzeip’ bie
textiel wat gein ander zeip verdreug. Kiekend nao de blome sjnappe v’r kruusblom
en wil flette.

Aafbeelding 44: Häölberkes,
vlierkralle, zjwarte miemert,
(ink)bol, knakbeer en (duvels)
kaersj. Foto: Els Diederen.

Mèt zien gesjtapelde felgael blome en zien lengde van anderhauve maeter vèlt
de wederik (Lysimachia vulgaris) waal op. Ze heisj bie oes: gael sjleutelblom en
aovend(s)uul. De rouk van ’t gedruèg kroed verjeug vlege en mögke. Vanouds ’n
gael verfplant.

Aafbeelding 45: Lièwebek.
Foto: Els Diederen.

Umdat de bloom liekent op de bek van ’ne lièw, neume veer vlasbekje (Linaria
vulgaris) lièwebek terwiel ’t Nederlands leeuwenbek (Antirrhinum majus)
vergeleke weurt mèt lieëwe-, gaapmoele en -muulkes, gapersj en sjlubke.93 ’t Saap van
de lièwebek deende vreuger es gael verf veur linne weefsels.94
Vlas of lienzaod (Linum usitatissimum) haet get weg van vlasbekje. Van de lang
vezele weurt liene gesjponne, van de korte make ze touw en oet ’t laezeszaod
weurt lienolie gepaersj.95

Aafbeelding 46:
Kennep, kemp.
Foto:Wikipedia Chmee.
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Ouch de wouw (Reseda luteola) zuut lankgerek oet. Ze zou ein van de oudste
verfplante zin, die ’n oetgesjpraoke gael kleur geuf. Concentraties zitte in de
jong sjeut en in ’t zaod. Oarsjpronkelik kump ze oet ’t Middellands ziègebied. In
’t plat heisj ze: Egyptische dauw (van wouw?), resip, rozesjip, rosegiep (verbastering
van rose d’Egypte). Op dees meneer sjnappe veer tegeliek de verbasteringe van
de rukende reseda, Reseda odorata: gipsjendouw of rozep.92 De olie weurt in de
parfumindustrie gebruuk.
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De volgende plant kènt väöl toepassinge: kemp of kennep, verbastering van
Cannabis sativa ofwaal hennep. Ze woort ièwelank gekweek um van zien sjterke
vezele (saer 2800 v. C.) kempetouw te make. Me weefde zek en kempekele
(hummes) veur de manne en peersjde kempolie oet ’t zaod. Dat waor grondsjtof
veur greun zeip. Bekènd is de verwèrking van de vrouwelike zaodduèskes tot de
softdrug wiet of hasj(ies) en marihuana (siegrèt). Wiet kump van ’t Ingelsj weed
wat onkroed / joint beteikent.
Vanwaege zien geliekenis weurt de hennepnetel (Galeopsis tetrahit) bie oes
kempe-, dauw-, zjwijnsnaetel of wille kemp geneump.96
Um plantevezele oet te ploeze en te volle gebruukde me de beursjtelige zaodbol
van krets of vollersjkroed (wilde Kaardenbol, Dipsacus fullonum).97 Me deeg ouch
kanne daomèt oetkretse: kannekretser. Umdat de zittende blaar ’n saort kumpke
vörme woa-in ’t raegewater blief sjtaon wat de krach van wiewater zou höbbe,
gaove de luuj häör name es venusbad (veur ’n sjoan hoed) en wiewatersjbekske. De
beursjtelige bol deeg de luuj dinke aan ’ne wiewatersjbeursjtel.
De fiener kaardebölkes, wil kém (Dipsacus pilosus) deende es gereidsjap um wol
te kemme.98

Aafbeelding 47: Krets,
vollersjkroed.
Foto:Wikipedia MPF, 2005.

Euver ’t algemein neume v’r aetbaar (on)kroed, wat onder hègke en in grave
greujt hègkemoos of kniensvoor. ’t Verzamele van plante es voor veur de knien waor
vreuger ’n noadzakelike bezigheid, want in de winkel koes se dat neet kriege.
’ne Graaf is ’n landsjapselement, ’n saort trap in de helling, dae begreujd is mèt
sjtruuk en plante.
In ’t twiède deil kómme aan de orde:
Onkroed; baek- brook- en baendplante; buim; geneeskrachtige en vergiftige
plante. Folklore en tradities; gekweekde of oetheemse plante. Sjpreekweurd en
gezèkdes in Limburg.

1	http://www.floricode.com/nl-nl/registreren/algemeneinformatie/wetenschappelijkeplantennamen.aspx geraodpleeg 14 dec. 2017.
2	(Wikipedia) Carl Linnaeus (gelatiniseerd als Carolus Linnaeus) of, nadat hij in 1761 in de
adelstand was verheven, Carl von Linné (gelatiniseerd als Carolus a Linné) (Råshult, 23 mei
1707 – Uppsala, 10 januari 1778) was een Zweedse arts, plantkundige, zoöloog en geoloog.
Zijn invloedrijkste werken zijn Species plantarum, waarvan de eerste druk (1753) sinds 1905
geldt als beginpunt van de botanische nomenclatuur en Systema naturae, waarvan de tiende
druk (1758) geldt als beginpunt van de zoölogische nomenclatuur.
3 	In Wielder publiceerde de heemkundevereiniging in 2011 ein didactisch, drie thematische en
twiè laesplenkskes mèt blómmename.
4 	Naeve ’t jaorelank verzamele van Limburgstalige volksname door miechzelf, is veural gekeke
nao de volgende naosjlaagwerke (zuug wiejer de literatuur en noate):
	Heukels, H. (1907), Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Wat Limburg
betref maak de samesjtèller nog ondersjeid tösje ZL (Zuud-Limburg) en NL (Noord-Limburg
baove Venlo) (zuug noate).
Kleijn, H. (1970), Planten en hun naam, botanisch lexicon voor de lage landen.
Kruijsen, J. (2002), Woordenboek van de Limburgse Dialecten, deel III, sectie 4 FLORA.
5 	
Uit o.a. www.tremele.nl/Namen/veldnamen/mapjes veldnamen/Hont/hont.html. http://
plantaardigheden.nl/bloesemremedies/planten/37Hondsroos.htm Geraodpleeg 28-01-2018.
	Kleijn, H.: Hond werd bij onze voorouders in verband gebracht met iets minderwaardigs.
Door duivel in de naam worden kinderen afgeschrikt. Pag. 57.
6	Kleijn, H.: misschien horen de woorden lisch en lesch bij de Indogermaanse wortel lei: slijkerige grond.
7 	Debrabandere, Fr. (2011), Limburgs Etymologisch Woordenboek: kullen = foppen, vlg. kloten
ww. Mnl. Cul(le) = testikel. Kiene=kiemen.
8 Kruijsen, J.: in WLD Flora deel 3.
9	Lösj, lesj, luusj www.plantennamen.nl: mogelijk verband tussen lis en het Latijnse Litum dat
modder betekent. Geraodpleeg januari 2018.
10 Heukels, H.: dakloof, hoeslook NL.
11 	De plant is geïmporteerd, ze heeft namen van tal van nationaliteiten: Spaanse, Hollandse
(www. wilde-planten.nl), Franse en Vlaamse klaver.
12 	Kruijsen, J.: zuring, haze-, kikkelmuuske, koekoeksklaver.
	Heukels, H.: Witte klaverzuring: hazeklaver, zure klaver; Stijve klaverzuring: hazenklaver ZL mier
NL.
13	Kleijn, H.: het gedroogde kruid tegen scheurbuik; menstruatiebevorderend. Pasta op wonden
om bloed te stelpen.
14	Heukels, H.: gaele klie, kettingklaver, sjteinklie ZL.
	Kleijn, H.: de ZL-naam hopperups slaat op een vroege verwisseling met hopperupsklaver, Medicágo lupulina, thans hopklaver genoemd.
15 Heukels, H., pag 122.
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16 	Kleijn, H.: hop(pe) van opheffen, de windende rank die zich omhoog heft. Midd. Ned. hupp.
	Dorren, Th.: koathoep: om zijn stank beruchte vogel.
	
https://plantaardigheden.nl/plant/beschr/gonnve/hop.htm#Namen: “in Engeland bestond
er veel vooroordeel tegen het gebruik van hop in het bier, het werd zelfs door het parlement
verboden, omdat het een “kwaadaardig onkruid” zou zijn dat “de smaak van het bier zou
bederven en het volk in gevaar zou brengen”. Geraodpleeg 24-11-2018.
17 	Kruijsen, J.: en hègkesjtroek, -sjtok, geiteblóm, keulderenteulder, sleekriek, kroednagel, hamelen, mispelen, hanepikkel, hègkeruuëske, verkeskaersje.
Heukels, H.: hagedoorn, haagappelboom ZL.
18 	Kruijsen, J.: kwee(stroek), niepeteer, sjriekriek, dorrestroek, prom, prunelle, biels, schriekel, duvelskral,
sjneekriek.
19 Kruijsen, J.: eppelke, zeipkroed.
20 Kruijsen, J.: kwee- of slee(doorn), vogelliem.
Heukels, H.: driedäöre ZL.
21 Kruijsen, J.: sjleen, broenheilige.
Heukels, H.: sjtaekende brem NL, ginster ZL.
22 Kruijsen, J.: en huttentut, sjtroekpinksterblom, gaelsjter.
Heukels, H.: brum, grote ginster ZL brummen NL.
23 En vilthaart. https://wilde-planten.nl Geraodpleeg 30-10-2018.
Heukels, H.: bosjboesj ZL.
24 Heukels, H.: oude namen: beenhoud, mondhout.
25 Debrabandere Fr.: levevrouwebleumke vanwege de bloei in mei, Mariamaand.
26	https://www.plantennamen.info/nederlandse-namen/blaasilene-silene-vulgaris.
Geraodpleeg 08-12-2018.
27 Kruijsen, J.: pisblom, hoppen-, heggenrank, geestentrap, kattekièzesjtroek, kattesjtaart.
Debrabandere Fr.: lierank is samenvoeging van lier en rank. Fr. Lierre =klimop.
28 Kruijsen, J.: en bokeswinde, draaiom, rief, rink, pis-, korenbloem.
29 Kruijsen, J.: en Gulikse-, grukkes-, grulkeswortel, wilde wingerd, pispötjes.
Heukels, H.: guèlkeswortel ZL, vuurwortel NL.
30 Kruijsen, J.: en clematis, leerlauw, reet.
Heukels, H.: heggebosdruif, hegkewurger ZL.
31 Maar v.d., Hub (1972), De reuze van Weusterich.
Heukels, H.: harken NL hanekamp, sjpangekroed ZL.
32 Heukels, H.: hanekempkes.
33 Kruijsen, J.: en kraaielook.
Heukels, H.: morgenster, ZL NL paasbloem NL.
34 Heukels, H.: pinksterblom, iezerkroed, blauwblom ZL.
35 Kruijsen, J.: en paerds-, fransozekroed.
36 Kruijsen, J.: en heitijmoes, klit.
37 Kruijsen, J.: en wil, moer-, sjteinvioal en pispötje.
38	Kruijsen, J.: moer-, sjtok-, winterfleer, vlierbloom, violier, sjtokviool, theebloom, koekenbloem.
Heukels, H.: meerviolier, violenmaterialen, zomerfleren ZL steenviolen ZL en NL.
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39 	Heukels, H.: vliegenorchis (Ophrys insectifera): vleegke ZL. brede orchis, handekenskruid (Orchis latifolia): pinksterblom ZL. gevlekte orchis (Orchis masculata): koekoeksblom ZL. harlekijn
(Orchis Morio): koekoeksblom NL.
40 	Van Dale Etymologisch woordenboek (1997): standelkruid (stand=gesteldheid) werd gebruikt
als afrodisiacum.
41 Kruijsen, J.: veld-, akker-, bos, wild, groat viooltje.
	Kleijn, H.: pag. 302 naam afkomstig van Siciliaanse volksnaam Soggira a nora = schoonmoeder of -dochter.
42 Kruijsen, J.: en nate en dikke hei, zeveklapper.
43 Kruijsen, J.: en (m)uguetje.
44 Kruijsen, J.: en nelk, pijlloos, pieloetsj.
Heukels, H.: en tijloos, tijdeloos, tieloos, titelloos.
Van Dale: van tideloze; bloeien buiten de gebruikelijke tijd.
45 Kruijsen, J.: en meiblom, -zoetje, -joodje, kemperbleumke, muguetje, sjneeklökske.
46 Kruijsen, J.: meisjleutel, paasblom.
Kleijn, H.: De plant wordt in pannekoeken meegebakken.
47 	Kruijsen, J.: en ozelevevrouwebèdsjtrue, kauver-, vleisj-, water-, koekerten-, paerds-, paosjblom; kèrkesjleutel, pispotje, veldkers, fletje, katrienke, kroenekrane.
48 Kruijsen, J.: kermis-, levers-, besjute-, kelkblom, flieder, sint-lever(s)blom.
Heukels, H.: pinksterblom, nagelblom, Sint-Jansblom ZL.
49 Ubach over Worms, woordenlijst, z.j.
50 	Kruijsen, J.: en pinkster-, St. Katriens-, ganze-, honds-, paerds-, koos-, kaore-, mei-, pis-, kaasblom,
alverdrief, appelepratsj, hemdenknoop, kamille, kroedwis, maelzeutje.
Heukels, H.: goldsblomme, pinksterblom ZL grote meizoentjes NL.
51 Kleijn, H. (1970): pag. 80
52 Heukels, H.: terf oud, ZL NL. weit oud, wies ZL. weite NL.
53 	Heukels, H.: Spaanse weit NL. Turkse terf NL ZL. Turkse weit NL. jeësj op Brochelzer laes- plenkske.
54 	Kruijsen, J., deel VII: in sommige plaatsen zeggen ze schelk tegen eeuwig moos, savooie en
snijkool, bladmoos; verder: gesjote kuèl, -moos, - plant, ’ne valsje, verkröppelde, bastaard, durchgänger,
sjtorkel.
55 	Kruijsen, J., deel VII: kappes komt via cabus (Frans) en Italiaans cappuccio = monnikskap, kool.
56 	Kruijsen, J., deel VII: chou-pain Fr. vanwege het aanzien van het brood, kabots, pannache, eeuwig
moes.
57 Kruijsen, J., deel VII: kolderaap, konrabel, knolraap, kraab, stekreube, kluutsjes.
Heukels, H.: reubzaod ZL. reube, zomerzaod NL.
58 Heukels, H.: karoot ZL. mangelwortel, onkelreub NL.
59 https://li.wikipedia.org/wiki/Brussels_lof Geraodpleeg 10 -11-2018.
60 Hvass, E. (1971). Nuttige planten in kleur.
Kruijsen, J., deel VII: paalsje, pensenterger, moekefoek, buisman, peekoffie.
61 	Dorren, Th. (1917): eertijds mooreboan eigenl. moerboan, moerasboon. Later werd moore verw.
met het Duitse mohr = wortel: wortelboan.
	Kruijsen, J., deel VII: buènekesthee (bevordert ontlasting), lab-, sjpek-, groate-, hoes-, moors-, snipper-, sniepel-, staek-, stroek-, sjiet-, flodderboane, erte.

veldeke limburg jaarboek 2018

82

62 	Kruijsen, J., deel VII: krom-, pronk-, turke-, spers-, sjla-, prinsesse-, sokker-, sjpek-, luit-, sjtroekboane,
boterboane (gael).
63 	Kruijsen, J., deel VII: peulerte, zeut-, greun-, jong, ries-, sokkererte, oude wijven, tietjes, krombekken.
64 Kruijsen, J., deel VII: breidlook.
65 	Kruijsen, J., deel VII: unj, undje, look, sjarlot, juin, loeëk. Sjalot, klein un, unneke, unnepiepke, klein
lookje, zilverlook, pijp, keen.
Heukels, H.: oenye; oje ZL look (Alium hall.) is ajuin.
66 Kruijsen, J., deel VII. Boerderij, erf en moestuin: unpiepke, poor.
67 Heukels, H.: poor, breidloof.
68 Heukels, H.: mankracht ZL. ook Vlaams.
69 Heukels, H.: aspergel, aspergie ZL. sperries, spersie NL.
70 Heukels, H.: errepels, trokeraten ZL.
71 Omzetting van klanken of letterwisseling, bv. ‘bron’ uit ‘born’.
72 	Fransen, H. e.a. (2013), ‘Sibbe-IJzeren, woorden beelden, mensen, Historisch Genootschap
Sibbe-IJzeren’: Appelsaorte: sjniè-appele; belle de boskoop; bellefleur; boteréppelkes; bramlies;
courpendue; franse zoere; keulemennekes; klumpkes; rabouw; postonge; (roa) renette; ribston
pipin; klumpkes; saint remy; sjaak lebél; sjmeetse. Paeresaorte: bergemotte beurre hardy; bon
louis; bungerkes; conference; dubbele fluppe; jutte paere; klapse; kraeze paere; kruideniere;
légipont; port de sooi; precose de trevoux; presentpaere.
73 	Dorren, Th.: kleine vroege pruim, verband met voorvoegsel prae, dat het begrip voor vooruitgang insluit.
	Debrabandere, Fr.: kroosjespruim, pruim is hier verm. metonymisch ‘teelbal’ vgl Hasselts papekluiten voor kroosjespruim.
Heukels, H.: kreken NL. mirbelle NL ZL
74 Heukels, H.: kweibier ZL. kweepeer ZL NL
75 http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/153413.
Heukels, H.: en appelepeisje, pee(t)sje, pieeëtsj ZL
76 	Kruijsen, J.: en maand-, klap-, botanische roos, fletjes, bottel-, rozenbraam, haasgebeks, miepeteer.
Heukels: heggeroos ZL, wil roas ZL NL.
	Debrabandere, Fr. (2011): naast papekul dat als taboewoord vermeden werd letterl. hanenklootje.
VanDale: timp(el), tip(el), tep(el) betekent: spits, puntig.
77 Kruijsen, J., deel VII: tatekop, meibottel, duvels-, verkeskers.
78 Haorster laesplenkske.
Heukels, H.: moerbèzeboom NL.
79 Kruijsen, J., deel VII: brochmiemel, moelbeer, emer, doemelte.
Heukels, H.: emmeschen, flamboos, framboeës, mummelkes, eemkers NL.
80 Kruijsen, J.: bruuëdjesplant.
Heukels, H.: en bezieënsbesse.
81 Dorren, Th.: wiemer naar hare overeenkomst met druiven: wienbere.
82 	Kruijsen, J.: w()aal-, ol-, woel-, moel-, bos-, mols-, aambeer; marbel, marmel; molbel, worbel enz. braam.
Heukels, H.: mobelen, walberen, molber NL., orbelen ZL.
83 Heukels, H.: resp. ZL NL.
84 Heukels, H.: en molbeze NL.
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85 	Kruijsen, J.: en hansbort, brampel, sleen, sjriekrekel, sjnièkriek, kokkelkoren, holunder, konkerno(e)l.
Debrabandere Fr.: wach van was, binden, wikkelen. ter of teer= boom.
86 Kruijsen, J.: en bramel, konkernol, kershout, konkernöllesjtroek.
Heukels, H.: flaer, hoderbere, holderbere ZL. vleerboum ZL NL. flerenboum NL.
87 Kruijsen, J.: en mispel.
88 Heukels, H.: p(a)erdsroas, stokroos. ZL pinksterroos, Urbanusroos NL.
89 	Koningsvaren, Osmunda regalis; eikvaren, Polypodium vulgare; wijfjesvaren, Athyrium F femina; Adelaarsvaren Pteridium aquilinum.
	Kruijsen, J.: en hanekamp, struifsel, fougère. Adelaarsvaren: konings-, bed-, kamvaren, kamp. Eikvaren: vaan, veelvoet.
90 Kruijsen, J.: klister, trilgraas, vorken.
Heukels, H.: mopjeskroed ZL reindersjknopjes NL.
91 Kleijn H., pag. 128.
92 Kruijsen, J.: theebleumke, hondsvioal.
93 Kruijsen, J.: slofje, sjaperke.
Heukels, H.: vlasleeuwenbek, wild lieëwemuulke ZL. wild vlas NL.
94 Glas, H. (2008), Onkruiden herkennen.
95 Heukels, H.: lesentzaod ZL. lijnzaad NL.
96 Kruijsen, J.: en damp-, douf-, zjwijnsnetel, hennep.
97 Volle = wol bewerken en vervilten.
Heukels, H.: kaad, weverskaarde: kaarde ZL NL. kemme, kemplante, kem ZL.
98 Diederen, Els (2015), Kretse en wil kem,Veldeke nuujsbreef 2015
.
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Pierre Bakkes

In het dialect van Montfort komen in mondeling taalgebruik naast de ‘normale’ woorden ich, mich, dich, het, uch, dit
en det ook de ermee samenhangende woorden iche, miche,
diche, hette, uche, ditte en dette voor. Over deze laatste reeks
woorden gaat dit artikel. In geschreven dialectteksten zijn
deze woordvormen zelden te vinden; in mondeling taalgebruik komen ze geregeld voor, vooral bij oudere sprekers.
Het gebruik van deze vormen op -e komt in een veel groter
gebied voor dan alleen in de genoemde plaats. Voorlopige
navraag geeft daar al zekerheid over.
In dit artikel vindt u:
a. 	een overzicht van het ‘normale’ gebruik van de woorden ich, mich, dich, het,
uch, dit en det;
b. een overzicht van het gebruik van iche, miche, diche, hette, uche, ditte en dette;
c. 	een voorlopige en korte verklaring van hoe de vormen iche, miche, diche, hette,
uche, ditte en dette mogelijk zijn ontstaan;
d. 	een voorlopige en ook weer korte verbreiding van de vormen iche, miche,
diche, uche, ditte en dette;
Dit punt d is een zorgpunt. Het lijkt erop dat deze vormen, misschien op één
na, verdwijnen.
De voorbeelden die hierin zijn gegeven, komen uit het dialect van Montfort,
tenzij anders aangegeven.
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ICHE, MICHE, DICHE, HETTE,
UCHE, DITTE, DETTE: DOOR DE
SLEEPTOON GEVORMDE
NIET-SLEEPTONIGE WOORDEN?
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Een overzicht van het ‘normale’ gebruik van de woorden ich,
mich, dich, het, uch, dit en det
Ich is normaal altijd onderwerp van de zin: het is het voornaamwoord van de 1e
persoon enkelvoud.
Drie voorbeelden:
Ich gaon mit dich mit.
Morge bring ich dich dao waal haer.
Es ich get belaof, doon ich det.
Mich is
1. ofwel lijdend voorwerp, of
2. meewerkend voorwerp, of
3. deel van een zinsbepaling na een voorzetsel.
Drie voorbeelden van mich als lijdend voorwerp:
Reeps se mich?
Doe höbs mich dao neet getróffe.
Geer höb mich te laat gebeldj.
Drie voorbeelden van mich als meewerkend voorwerp):
Gaef mich die pen ’ns aan.
’t Is mich get, op vandaag!
Zie droge mich det werk op.
Drie voorbeelden van mich als deel van een zinsbepaling na een voorzetsel:
Hae ging rech veur mich staon.
Dae breef is veur mich door emes anges gesjreve.
’t Kindj lag zich taenge mich aan.
Dich is
a. ofwel lijdend voorwerp, of
b. meewerkend voorwerp, of
c. deel van een zinsbepaling na een voorzetsel.
Drie voorbeelden van dich als lijdend voorwerp:
Ich zoog dich inèns.
Dich höbbe v’r dökker dao-euver gehuuerd.
Bemeuj dich dao meh neet mit.
Drie voorbeelden van dich als meewerkend voorwerp:
Veer höbbe dich det dink gegaeven óm te haje.
V’r zeen dich waal hieël get verplich.
Die miensen höbbe dich det plezeer gedaon.
Drie voorbeelden van dich als deel van een zinsbepaling na een voorzetsel:
Det geldj is gans veur dich.
Wie is ’t nag mit dich?
Hae stóng rech taengeneuver dich.

Uch is
a. ofwel lijdend voorwerp, of
b. meewerkend voorwerp, of
c. deel van een zinsbepaling na een voorzetsel.
Drie voorbeelden van uch als lijdend voorwerp:
Veer höbben uch gister gezeen.
Wienieë höbbe ze-n uch get gezag?
Duit det uch pien?
Drie voorbeelden van uch als meewerkend voorwerp:
Waem haet uch det gezag?
Det peksken is veur uch en veur nemes anges.
Höb ich uch det gedich veurgelaeze?
Drie voorbeelden van uch als deel van een zinsbepaling na een voorzetsel:
V’r gaon mit uch mit.
Door uch is alles goodgekómme.
Ich zoot rech taengeneuver uch.
Dit is
a. ofwel onderwerp; of
b. lijdend voorwerp.
Drie voorbeelden van dit als onderwerp:
Dit bedoeldjen ich daomit.
Zów dit waor zeen?
Es dit waor is, vraet ich ’ne bessem!
Drie voorbeelden van dit als lijdend voorwerp:
Waem haet dit zoea geregeldj?
Hae zag dit zoea óngevieër.
Wo höbs se dit altied ligke?
‘Dit’ is zelden meewerkend voorwerp: ‘aan’ en ‘voor’ komen er zelden vóór te
staan. Men gebruikt dan meestal ‘dao-aan’ en ‘daoveur’.
Ook komt ‘dit’ zelden na een voorzetsel. Men gebruikt dan ook weer meestal het
voorzetsel met ‘dao’ ervoor: daotaenge, daomit, dao-ónger.
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Het als persoonlijk voornaamwoord komt alleen maar voor als onderwerp van
een zin. Het is de vorm die je gebruikt als je spreekt over vrouwen die je met ‘jij’
aanspreekt. ‘Zie’ is het persoonlijk voornaamwoord voor vrouwen die je met ‘u’
aanspreekt. ‘Het’ is de volle vorm, ‘’t’ is de reductievorm daarvan.
Drie voorbeelden daarvan:
Geit het ouch mit?
Haet hae dich det gezag of het?
Het haet daoveur gezorg.
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Det is
a. ofwel onderwerp; of
b. lijdend voorwerp.
Drie voorbeelden van det als onderwerp:
Det kan noe gebeure.
Morge zal det neet gebeure.
Wo is det presies gebeurd?
Drie voorbeelden van det als lijdend voorwerp:
Gaef mich det noe mer.
Höbs se det al taenge mam gezag?
Wo höbs se det örges gevónje?
Voor ‘det’ geldt hetzelfde beperkte gebruik als voor ‘dit’. ‘Det’ is zelden meewerkend voorwerp: ‘aan’ en ‘voor’ staan er zelden vóór. Men gebruikt dan ‘dao-aan’
en ‘daoveur’.
Ook komt ‘det’ zelden na een voorzetsel. Men gebruikt dan ook weer meestal
het voorzetsel met ‘dao’ ervoor: daotaenge, daomit, dao-ónger.

Een overzicht van het gebruik van iche, miche, diche, hette, uche,
ditte en dette
Drie opmerkingen vooraf over het gebruik ervan:
a. deze vormen zijn vaak antwoord op een vraag van een gesprekspartner;
b. 	worden altijd gevolgd door een spreekpauze. Deze kan kort zijn, maar ook
lang: zelfs het einde van een uiting;
c. ze hebben altijd nadruk.
De voorbeelden van de bedoelde woorden staan telkens in het antwoorddeel.
Iche
Drie voorbeelden van iche als onderwerp van een vaak beknopte zin. Dat is een
zin waarin ‘andere gewone’ zinsdelen ontbreken. Meestal is dat een éénwoordzin.
Vraag: Waem haet det gezag? Antwoord: Iche!
Vraag: Waem haet det mitgebrach? Antwoord: Iche!
Vraag: Waem duit mit bókspringe? Antwoord: Iche!
Miche
Drie voorbeelden van miche als lijdend voorwerp:
Vraag: Waem haet mam daoveur aangeweze? Antwoord: Miche.
Vraag: Waem haet hae dao toen getróffe? Antwoord: Miche.
Vraag: Waem höb ich mit dae bal geraak? Antwoord: Miche.
Drie voorbeelden van miche als meewerkend voorwerp:
Vraag: Waem haet hae det gegaeve? Antwoord: Miche.
Vraag: Waem höbs se nieks gegaeve? Antwoord: Miche.
Vraag: Waem kump det toe? Antwoord: Miche.

Diche
Drie voorbeelden van diche als lijdend voorwerp:
Vraag: Waem haet hae geneump? Antwoord: Diche.
Vraag: Waem haet zie toen gezeen? Antwoord: Diche.
Vraag: Waem höbs se neet geraak? Antwoord: Diche.
Drie voorbeelden van diche als meewerkend voorwerp:
Vraag: Waem haet hae det gegaeve? Antwoord: Diche.
Vraag: Waem höbs se nieks gegaeve? Antwoord: Diche.
Vraag: Waem kump det toe? Antwoord: Diche.
Drie voorbeelden van diche als deel van een zinsbepaling na een voorzetsel:
Vraag: Aan waem haet mam toen gedach? Antwoord: Aan diche.
Vraag: Van waem is det dink? Antwoord: Van diche.
Vraag: Door waem is zie genuuedj? Antwoord: Door diche.
Hette
Drie voorbeelden van hette als onderwerp:
Vraag: Waem kump dich ophaole: het of hae? Antwoord: Hette.
Vraag: Waem haet dich det wiesgemaak? Antwoord: Hette.
Vraag: Haet hae dich det gezag? Antwoord: Nae, hette.
Uche
Drie voorbeelden van uche als lijdend voorwerp:
Vraag: Waem haet hae geraak? Antwoord: Uche.
Vraag: Waem haet zie toen gezeen? Antwoord: Uche.
Vraag: Waem höbs se daomit geraak? Antwoord: Uche.
Drie voorbeelden van uche als meewerkend voorwerp:
Vraag: Waem haet hae det gegaeve? Antwoord: Uche.
Vraag: Waem höbs se nieks gegaeve? Antwoord: Uche.
Vraag: Waem kump det toe? Antwoord: Uche.
Drie voorbeelden van uche als deel van een zinsbepaling na een voorzetsel:
Vraag: Aan waem haet mam gedach? Antwoord: Aan uche.
Vraag: Van waem is det dink? Antwoord: Van uche.
Vraag: Door waem is zie genuuedj? Antwoord: Door uche.
Ditte
Drie voorbeelden van ditte als lijdend voorwerp:
Vraag: Waat vónjs se veur get? Antwoord: Ditte.
Vraag: Waat is van dich? Antwoord: Ditte.
Vraag: Waat kreegs se van oma? Antwoord: Ditte.
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Drie voorbeelden van miche als deel van een zinsbepaling na een voorzetsel:
Vraag: Aan waem haet mam gedach? Antwoord: Aan miche.
Vraag: Van waem is det dink? Antwoord: Van miche.
Vraag: Door waem is zie genuuedj? Antwoord: Door miche.
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Drie voorbeelden van ditte na een voorzetsel:
Vraag: Wo is det e stök van? Antwoord: Van ditte.
Vraag: Wo loog det ónger? Antwoord: Ónger ditte.
Vraag: Wo is det vanaaf gevalle? Antwoord: Van ditte.
Dette
Drie voorbeelden van dette als lijdend voorwerp:
Vraag: Waat vónjs se veur get? Antwoord: Dette.
Vraag: Waat is van dich? Antwoord: Dette.
Vraag: Waat kreegs se van oma? Antwoord: Dette.
Drie voorbeelden van dette na een voorzetsel:
Vraag: Wo is det e stök van? Antwoord: Van dette.
Vraag: Wo loog det ónger? Antwoord: Ónger dette.
Vraag: Wo is det vanaaf gevalle? Antwoord: Van dette.

Een voorlopige verklaring van het mogelijk ontstaan van de vormen iche, miche, diche, hette, uche, ditte, dette
a. Toontaal en niet-toontaal
Het Limburgs is een toontaal. Dat betekent dat de ‘melodie’ van de voornaamste
lettergreep van een woord in veel gevallen de juiste betekenis aangeeft; die ‘melodie’ verschilt dan van een andere melodie die een andere betekenis aanduidt.
Anders gezegd: het Limburgs heeft sleeptoon naast stoottoon als woordmelodie.
De sleeptoon is voor niet-Limburgse oren ongewend en ongewoon; voor Limburgssprekenden is die toon wezenlijk. Voor de meeste Limburgers is deze onbewust aanwezig. Vaak zó onbewust dat de sleeptoon in sleeptonige Limburgse
woorden mee het Nederlands ingaat als ze die taal gebruiken.
Het Nederlands kent geen sleeptoon: het Nederlands is geen toontaal. Vanuit
Limburgs standpunt bekeken kent het Nederlands alleen maar stoottoon.
Het toonverloop (niet: het klankkarakter van de klinkers!) van het Nederlands en
het Limburgs zijn in een aantal gevallen dezelfde.
Deze zijn:
1. het toonverloop in de woorden in beide varianten die in de hoofdlettergreep
een korte klinker hebben die gevolgd wordt door stemloze medeklinker of stemloze medeklinkergroep.
Voorbeelden:
Ne. mis naast Limb. mis;
Ne. mist naast Limb. mis(t);
Ne. kaft naast Limb. kaf(t);
Ne. kafte naast Limb. kafte;
Ne. tussen naast Limb. tösse/tösje;
Ne. post naast Limb. pos(t);
Ne. vertrekken naast Limb. vertrèkke.

Figuur 1: Lettergreep met korte klinker gevolgd door stemloze medeklinker(s); rode lijn: toonverloop; horizontaal: tijdsduur; verticaal: toonhoogte. Zelfde toon in het Nederlands en het Limburgs.

b. Verschijnselen in het Limburgs (dat een toontaal is)
Het toonverloop in alle woorden in het Nederlands en ook veel woorden in het
Limburgs die in de hoofdlettergreep hebben:
1. 	een korte klinker gevolgd door een stemhebbende medeklinker is niet in beide varianten
hetzelfde.
In het Limburgs vallen deze uiteen in
a. woorden met stoottoon, óf
b. woorden met sleeptoon.
De sleeptoon wordt op twee manieren gerealiseerd:
1. vóór een spreekpauze als ideale sleeptoon;
2. 	niet vóór een spreekpauze als gematigde sleeptoon. Deze komt in gesprekken
het meeste voor.

Figuur 2: Stoottoon; Lettergreep met lange klinker of met korte klinker
gevolgd door stemhebbende medeklinker.Rode lijn: toonverloop; horizontaal: tijdsduur; verticaal: toonhoogte.
Deze zelfde toon komt voor in het Nederlands en in veel Limburgse
woorden; zie ook fig. 3.

Figuur 3: Ideale sleeptoon; 1. in lettergreep met lange klinker of tweeklank, eventueel gevolgd door stemhebbende medeklinker(s); 2. in lettergreep met korte klinker, gevolgd door stemhebbende medeklinker(s).
Rode lijn: toonverloop; horizontaal: tijdsduur; verticaal: toonhoogte.
Deze toon komt niet in het Nederlands voor.Wel vaak in het Limburgs.

Figuur 4: Gematigde sleeptoon; 1. in lettergreep met lange klinker of
tweeklank, eventueel gevolgd door stemhebbende medeklinker(s); 2. in
lettergreep met korte klinker, gevolgd door stemhebbende medeklinker(s).
Rode lijn: toonverloop; Horizontaal: tijdsduur; verticaal: toonhoogte.
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Het toonverloop in de hoofdlettergreep is rood aangegeven in de volgende afbeelding:
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2. 	een lange klinker of tweeklank, eventueel gevolgd door medeklinker of medeklinkergroep.
Weer vallen deze twee typen van woorden in het Limburgs uiteen in
a. woorden met stoottoon (zie fig. 2), óf
b. woorden met sleeptoon (zie fig. 3 en 4).
Weer gelden de net bij 1a en 1b genoemde twee realiseringen.
In het Nederlands hebben deze woorden het voor die taal normale toonverloop.
Dit verloop in het Nederlands wordt in taalkundige studies over het Limburgs
‘stoottoon’ genoemd.
Voorbeelden van 1: korte klinker gevolgd door een stemhebbende medeklinker.
Ne. stem naast Limb. s(j)tum/s(j)töm;
Ne. val naast Limb. val;
Ne. ster naast Limb. s(j)ter;
Ne. sterren naast Limb. s(j)terre;
Ne. versterken naast Limb. vers(j)terke;
Voorbeelden van 2: lange klinker of tweeklank, eventueel gevolgd door medeklinker of medeklinkergroep
Ne. wees naast Limb. wees/weis;
Ne. reis naast Limb. reis;
Ne. pauze naast Limb. poos;
Ne. voeten naast Limb. veut.
c. 	Een eigenaardige variant van de sleeptoon in centraal-Limburgse
dialecten
De ideale sleeptoon is een toon die langer is dan de stoottoon. Voor niet-Limburgse oren is die overlang: drie keer de lengte van de toon van een korte klinker
gevolgd door stemloze medeklinker(s). De toon is twee-derde van de tijd hoog,
het derde deel is hoger met ietsjes daling op het einde.
Een schematische afbeelding:

Figuur 5: Ideale sleeptoon.
De sleeptoon wordt alleen maar ideaal gerealiseerd als deze voorkomt vlak vóór
een spreekpauze. Een sleeptoon-niet-vóór-spreekpauze wordt niet langer gemaakt dan de stoottoon maar blijft in toonverloop hoog, met een kleine daling
aan het einde: de gematigde sleeptoon. Zie figuur 4 hierboven.
De ideale sleeptoon vóór spreekpauze wordt in een aantal gevallen gerealiseerd
met een [ ] in het hoge toondeel ervan. In een nog niet door onderzoek afgeba-

e
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d. De realisering vóór spreekpauze
De ideale sleeptoon vóór spreekpauze is als volgt. Het woord wordt helemaal
uitgesproken in 2/3e van de toon, maar in het 3e deel ervan volgt een (hoog
uitgesproken) .
Enkele voorbeelden volgen hier onder het klankschema van de ideale sleeptoon:
Ja~n, ei~, l ei~m, bo~l, kaa~l, baa~r, laa~m, taa~m, roe~, toe~ (Ned: Jan, ei, leem,
bol, kaal, zuiver/helemaal, lam, tam, ruw, toe/dicht).
Ja		
n
ei			
lei		
m
bo		
l
kaa
l
baa
r
laa		
m
taa
m
roe
w
toe
w
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kend gebied (wij denken dat het noord-zuid loopt van Reuver tot Schinnen, en
oost-west van in de Duitse Selfkant tot Hunsel en Ell) is die ideale sleeptoon-gevolgd-door- te horen.
De realisatie-met- is beperkt tot sleeptonige woorden die eindigen
1. 	op sommige lange klinkers of tweeklank, ook als die gevolgd worden door
een stemhebbende medeklinker(groep);
2. 	op korte klinker gevolgd door één stemhebbende medeklinker.
Voorbeelden van lange klinker of tweeklank:
met ie~:
hie~, vrie~, zie~;
met oe~:
doe~, noe~, roe~;
met ei~:
ei~, mei~;
met aa~:
aa~n;
met aa~:
laa~m;
met ee~:
tee~n;
met oo~:
doo~n (Ne. ‘doen’), sjoo~n (Ne. ‘schoen’ en ‘schoenen’);
met uu~:
vuu~r, stuu~r (ww.-vorm + zn.), kuu~r;
Voorbeelden van korte klinker gevolgd door stemhebbende medeklinker:
met korte -a-: ma~n, ka~n (vorm van ‘kónne’ = Ne. ‘kunnen’), va~n, Ja~n, ka~l
(Ne. ‘praat’, zn); za~l (vorm van Ne. ‘zullen’), ba~l;
met korte -o-: vo~l, bo~l, mo~l, so~l (muzieknoot);
met korte -ó-: ó~m, kó~m, woró~m (Ne. ‘waarom’), daoró~m (Ne. ‘daarom’);
met korte -e-: he~l (Ne. ‘hard’), ve~l, me~l (Ne.: ‘Wat je moet melden’, kaartterm), dre~l (Ne: ‘hinderlijke aansteller’), we~rm, e~rm (zn. + bwbn);
met korte -i-: i~n, mi~n (Ne ‘weinig’), dri~n (Ne. ‘erin’);
met korte -u-: pru~l, su~l, lu~l (zn.), du~l (Ne. ‘dol’).

e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

De vormen doe~, hae~, zie~ (enkelvoud), vee~r, gee~r, zie~ (meervoud). Al deze
woorden horen, met volgende , in het rijtje dat net hierboven staat. De vormen
iche, miche, diche, hette, uche, ditte en dette zijn mogelijk ontstaan door gedeeltelijke
analogie van de persoonlijke voornaamwoorden die deze vanuit hun sleeptonig karakter hebben.
Voor het dialect van Schinnen komt hier nog een vorm bij: demme. De betekenis
van dat woord is ‘die manspersoon daar’. Bijzonder aan die vorm is, dat de normale vorm ervan een stoottonig woord is: de\m. De mogelijke analogie zou in het
Schinnens dan nog verder gegaan zijn dan in de andere plaatsen.

e

Waar komen de vormen iche, miche, diche, hette, uche, ditte, dette in het Limburgs voor?
Deze vormen zijn door mij, Pierre Bakkes, geconstateerd in het Montforts, en
in de dialecten in de buurt: Roermond (waar sleeptoon met -naslag door veel
Roermondenaren als bijzonder boers wordt beoordeeld), Posterholt, Sint-Odiliënberg, Linne, Maasbracht, Echt, Pey, Sint-Joost, Maria-Hoop, Susteren, Herkenbosch,Vlodrop, Maasniel, Thorn, Beegden, Grathem, Horn.
Aparte navraag deed ik voor Haelen bij Frits Criens sr., voor Schinnen bij Huub
Nijssen, voor Valkenberg bij Els Diederen (zij herkende alleen de vorm iche).
Mw. Ewals uit Beegden kende het volgende kinderversje:
Iche diche doewe
Make alle minse sjoewe.
In lokale woordenboeken, ook in dat van Montfort(!), zoekt men tevergeefs naar
deze vormen.
Mij lijkt dat er twee dialect-geografische onderzoeken zouden moeten worden
gedaan: één naar de -naslag bij ideale sleeptoon vóór spreekpauze (zoals beschreven in c) en één naar de vormen iche, miche, diche, hette, uche, ditte, dette. Het
zijn allebei verschijnselen die sterk aan het verdwijnen zijn.

e

e
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e. De persoonlijke voornaamwoorden in de onderwerpsvorm
Van de niet-gereduceerd uitgesproken persoonlijke voornaamwoorden in onderwerpsvorm hebben er zes van de acht in het Limburgs ideale sleeptoon. Hier
de Montforter vormen:
1e ps. ev.: 		
ich		
toon van de korte lettergreep;
e
2 ps. ev.: 		
doe~		
ideale sleeptoon;
3e ps. ev. mann.: 		
hae~		
ideale sleeptoon;
e
3 ps. ev. vrwl. : 		
zie~		
ideale sleeptoon;
3e ps. ev. onzijdig:
het 		
toon van de korte lettergreep;
1e ps. mv.:		
vee~r		
ideale sleeptoon;
2e ps. mv.:		
gee~r		
ideale sleeptoon;
3e ps. mv.:		
zie~		
ideale sleeptoon.

e
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Peter Klein

Velen van u kunnen zich best iets voorstellen onder een
wandeling in de omgeving van Vaals, Lemiers en Vijlen,
dorpen in de gemeente Vaals. Wie kent de Vaalser berg met
het Drielandenpunt en de Vijlener bossen niet?

Figuur 1:Vaals en omgeving.
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EEN WANDELING DOOR HET
DIALECTLANDSCHAP VAN
DE GEMEENTE VAALS
Inleiding in de dialecten van Vaals,
Vijlen en Lemiers
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Ook het eeuwenoude kerkje van Oud Lemiers met de moderne muurschilderingen van Hans Truyen is een trekpleister voor veel wandelaars en kunstliefhebbers. Maar de gemeente Vaals als uniek dialectlandschap is niet bepaald
een spontane associatie. Als ik de naam ‘Benrather Lijn’ noem zullen sommigen
wellicht vermoeden waar ik met u heen wil! Het is inderdaad de bedoeling dat
ik in dit artikel zo nauwkeurig mogelijk aangeef hoe deze ‘taalgrens’ door de gemeente Vaals loopt, van het gehucht Wolfhaag, waar ze de Belgisch-Nederlandse
grens oversteekt tot bij de huizengroep ‘Piethaan’ waar ze de Nederlands-Duitse
grens passeert. Zonder over mogelijke oorzaken van het ontstaan te speculeren
en waarom deze lijn loopt zoals ze loopt, is het mijns inziens wel verhelderend
om een blik op de geografische kaart van deze zuid-oosthoek van Nederland te
werpen.
De gemeente Vaals wordt doorsneden door een drietal beekdalen: het Geuldal en
zijn zijdalen Selzerbeekdal en Mechelderbeekdal. De plaatsen Vaals en Lemiers
liggen op de oever van de bovenloop van de Selzerbeek, het historisch gedeelte
van Vijlen in het dal van de Mechelderbeek die in Vijlen Lombergbeek heet. Lei
Heijenrath1 heeft in zijn artikel aangetoond dat de vestigingsgeschiedenis van
de dorpen Vaals en Lemiers sterk verweven is met de uitbreiding van de stad
Aken. Dit geldt niet voor Vijlen wiens dialect meer verwandschap vertoont met
de dialecten die in het Geul- en Mechelderbeekdal gesproken worden. Op het
kaartje van figuur 2 is de uitbreiding van de stad Aken goed te zien omdat het
stratenpatroon rond het centrum de middeleeuwse stadsmuren volgt. Op 5 km
afstand van Vaals ligt de binnenste ring van de oudste stadsmuur die eind 12de
eeuw werd voltooid en daaromheen de tweede ring met de stadsmuur van eind
13de eeuw2.

Figuur 2: Aken en omgeving.

Als u op uw wandeling een praatje met een Vaalsenaar maakt zult u geen moeite
hebben om zijn dialect als Ripuarisch te identificeren. Het meest karakteristieke
woord voor het Vaalser dialect is het persoonlijk voornaamwoord van de eerste
persoon iesj, in de verbogen vorm miesj. Hier maakt men gebruik van de Rijnlandse ‘breiter Zischlaut’. Dit geldt ook voor de verbogen vorm van de tweede
persoon: diesj en voor het wederkerend voornaamwoord ziesj. In Lemiers zijn
de vormen iech, respectievelijk miech, diech en ziech, een klank die overeenkomt
met de Hoogduitse ‘Ich-Laut’. In Vijlen hoor je ich, mich, dich en zich zoals in de
meeste Limburgse (Nederfrankische) dialecten.
De volgende fragmenten van getranscribeerde geluidsopnames4 in respectievelijk
Vaalser, Lemierser en Vijlens dialect geven een goed beeld van de taalkundige
eigenschappen van deze dialecten.
1. 	Iesj woanet vruier, wie iesj klèng woar i-jen kóffersjtroas. De ieësjte vier joar hauw
v’r i Viele jewoand, meh doa verjönnet de mam ziesj nit, dus doe koame v’r noa Vols
tseruk onge i-jen kófferjaas, zate ze vruier. Jèddere morje moeëte v’r noa-jen keresj joa.
(Völzer plat)
2. 	’t zunt óch vöal vremme die zunt noe hèj komme wa, dus vruier koeëns te jèdderènge
meh noe zies te aaf en tsouw luuj lofe die kèns te uberhaupt nit. Iech wees ’t o-nit…
(Lemieëzjer plat)
3. 	Wèn ich a Viele dènk, dènk ich an de kirk, an d’r busj, an de sjoeël, an de weie en
an de sjutterij. De sjutterij is èng van de groeëtste vereine va Viele, ’t ledeaantal is de
lètste jaore erg gesjtaege. (Vielender plat)
Zoals bekend is de Benrather lijn als gevolg van de Hoogduitse klankverschuiving een verzamelnaam voor de verschuivingen van de medeklinkers [p], [t]
en [k] in respectievelijk [f], [ts], [s] of [ss] en [ch], met dien verstande dat deze
laatste afhankelijk van de voorafgaande klinker op verschillende manieren wordt
uitgesproken.
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Met behulp van transcripties van enkele fragmenten Vaalser,Vijlens en Lemierser
dialect is het mogelijk om een grens te trekken tussen Ripuarische en Nederfrankische dialecten. Daarna geef ik fonetische en grammaticale voorbeelden
die in dat verband relevante informatie geven over hoe de verschillen tussen de
genoemde dialecten zich in de taal van vandaag manifesteren.
Op het eind van onze wandeling ga ik nog in op de positie van het dialect in
deze gemeente in het begin van de 21ste eeuw.3
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Figuur 3: De Benrather lijn.

De Benrather lijn vormt sinds de Middeleeuwen de noord- en westgrens van het
Hoogduitse taalgebied dat grenst aan het Nederduitse en Nederlandse taalgebied.
(Zie figuur 3)5 . De voor de gemeente Vaals relevante dialectnamen zijn Middelnederlands (Mittelniederländisch), ook wel Middelnederfrankisch genoemd en
Ripuarisch, een van de twee Middelfrankische dialecten. Door de grootschaligheid van de kaart van afbeelding 3 kunnen we het precieze verloop van de
Benrather lijn in onze gemeente niet goed zien. Daarom is het noodzakelijk om
de dialecten van Vaals, Lemiers en Vijlen aan een nader onderzoek te onderwerpen en met name naar de ontwikkeling van de medeklinkers p, t en k te kijken.
Laten we beginnen met de verschuivingen bij de [p].
De verschuiving van de [p] komt zoals de voorbeelden in figuur 4 illustreren niet
voor in de anlaut: in alle drie de dialecten luidt het dialectwoord voor Nederlands
‘paard’ peëd. In het Vaalser en het Lemierser dialect is er intervocalisch en in de
auslaut sprake van verschuiving: lofe (lopen) en pief (pijp). In Vijlen daarentegen
horen we net zoals in het Nederlandse ‘pijp’ op het eind van het woord een [p].

Vaals
peëd
lofe
sjloffe

Lemiers
peëd
lofe
sjloffe

Vijlen
peëd
lope
sjlaope

auslaut

reënpief

reënpief

raenpiep

Figuur 4: De verschuiving bij de [p].

De verschuiving van de [t].
Deze is de meest complete. (Zie fig. 5) We zien ze in de anlaut van [t] naar [ts]
in Vaals en Lemiers in woorden als tseruk (terug), tsiet (tijd), tsoow (toe, dicht), die
van [t] naar [ss] in de inlaut: wisse (weten), wasser (water) en van [t] naar [s] in de
auslaut: sjtroas (straat), jroeës (groot) beide eveneens in Vaals en Lemiers. In Vijlen
daarentegen op alle genoemde posities een [t].
t/ts/s/ss
anlaut

Vaals
tseruk
tsoow

Lemiers
tseruk
tsoow

Vijlen
truuk
toe

inlaut
auslaut

wasser
jroeës
kóffersjtroas

wasser
jroeës
sjtroas

water
groeët
sjtraot

Figuur 5: De verschuiving van de [t].

De verschuiving van de [k].
Om deze verschuiving verder onder de loep te nemen, is het volgende schema
(figuur 6) illustratief6:
k/ch
anlaut
inlaut

auslaut

Vaals
komme
maache
rèsjene

Lemiers
komme
maache
rèchene

Vijlen
kaome
make
reëkene

weisje

waeche

weëke

keresj
dooch

kèrch
dóch

kirk
dook

Figuur 6: De verschuiving van de [k].
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p/f
anlaut
intervocalisch
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De verschuiving van de [k] komt in de Ripuarische dialecten niet in de anlaut
voor.
In de inlaut is de [k] in Vaals en Lemiers verschoven naar [ch], uitgesproken als
‘harde’ [g](Ach-Laut) na de klinkers [a], [o] en de tweeklank [oe], b.v. in woorden als maache (maken), jebroeche (gebruiken), Oche (Aken). Hier manifesteert de
‘maken/machen’-lijn als onderdeel van de Benrather lijn zich duidelijk. Na de
klinkers [e] en [i] en de tweeklanken [ei] en [ae] treedt er eveneens een verschuiving op naar [ch] met dien verstande dat die in Lemiers als ‘zachte’ [g] wordt
uitgesproken en in Vaals als [sj]. Daarom wordt die klank in Vaals als [sj] geschreven. De woorden ‘rekenen’ en ‘weken’ (mv van ‘de week’) klinken respectievelijk
in Vaals en Lemiers als rèsjene, weisje, rèchene en waeche. In de auslaut is de situatie
vergelijkbaar: ‘kerk’ en ‘doek’ is in Vaals keresj en dooch in Lemiers kèrch en dóch. In
het Vijlens dialect ook hier op alle posities een [k].
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat Vijlen aan de westkant van de
Benrather lijn ligt en daar dus een Nederfrankisch dialect gesproken wordt.Vaals
en Lemiers kennen de verschuiving van de consonanten p, t en k , de zogenaamde hoogduitse klankverschuiving zodat we zeker weten dat beide plaatsen aan de
oostkant liggen en dat daar Ripuarische dialecten gesproken worden.

Figuur 7:Verloop Benrather lijn binnen de gemeente Vaals.

Zoals het kaartje van figuur 7 laat zien kunnen we op onze wandeling de Benrather lijn op de voet volgen. We beginnen in Vaals en wandelen eerst naar het
Drielandenpunt. Daar hebben we vanaf de Wilhelminatoren een mooi overzicht

Behalve deze klankverschuiving zijn er in deze dialecten enkele fonetische aspecten die onze aandacht verdienen.
Op de eerste plaats wil ik een aantal gevallen van stoot- en sleeptoon bespreken. Zowel het Vaalser als het Lemierser en het Vijlens dialect kennen stoot- en
sleeptonen. Dit toonverschil geeft soms het verschil in enkelvoud en meervoud
aan zoals in ènge daach (sl), tswei daach (st) in Vaals en Lemiers en ènge daag (sl), twei
daag (st) in Vijlen. Meestal is er echter sprake van betekenisverschil: zo betekent
sjwaam ‘rook’ en ‘spons’ in alle drie de dialecten, maar de dialectspreker hoort aan
de toon of ‘rook’ of ‘spons’ bedoeld wordt. Dat geldt ook voor het woord bier dat
‘bier’ en ‘peer’ kan betekenen in de dialecten van Vaals en Lemiers. Vijlen kent
bier niet in de betekenis ‘peer’, daar zegt men peer als men de fruitsoort bedoelt.
In het Vijlens dialect is er een woord dat zelfs drie verschillende betekenissen kan
hebben: veer met stoottoon kan ‘vier’ en ‘veer’ betekenen, veër met sleeptoon is de
eerste persoon meervoud van het persoonlijk voornaamwoord: ‘wij’. Dit laatste
is in het Vaalser en Lemierser dialect vuur (sl) hetgeen ook ‘vuur’ kan betekenen
maar dat wordt ook als vuur (sl) uitgesproken. Zie figuur 8.
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over het in dit artikel besproken gebied. (Zie figuur 1). Vervolgens dalen we af
naar Wolfhaag waar de Benrather lijn vanuit België onze gemeente binnenkomt.
Wolfhaag ligt op de rand van het Selzerbeekdal en daar wordt door de autochthone bevolking Vaalser dialect gesproken. Daarna wandelen we via Raren naar
Holset, beide behorend tot het Ripuarisch taalgebied, met dien verstande dat het
Holzetter dialect veel overeenkomsten vertoont met het Lemierser dialect. De
situatie in het volgende dorpje, Harles, is iets ingewikkelder. Hier loopt de Benrather Linie dwars door het dorp. Het oostelijk deel, de huizen langs de Oude
Akerweg hoort van oudsher bij Lemiers en de bewoners bezochten daar ook de
school en de kerk. Zij spreken Lemierser dialect. De bewoners van het westelijk gedeelte van het dorp horen bij Vijlen en zij spreken het Nederfrankische
Vijlens dialect. Van Harles kunt u de lijn rechtstreeks naar Mamelis volgen of u
maakt een omweg via het mooi gelegen dorp Vijlen. Mamelis is een van de zgn.
‘rotten’ van Vijlen en het eerste dorp in het Selzerbeekdal waar geen Ripuarisch
gesproken wordt. De Benrather lijn steekt namelijk tussen Mamelis en Lemiers,
bij de buurtschap Piethaan, de beek over die de grens met Duitsland vormt om
vervolgens bij Bocholtz weer haar weg op Nederlands grondgebied via Simpelveld en Kerkrade te vervolgen waarna ze weer de Duitse grens oversteekt
richting Benrath.
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stoot- en sleeptonen

Vaals

Lemiers

Vijlen
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dag

d’r daach (sl)
daach (st)

d’r daach (sl)
daach (st)

d’r daag (sl)
daag (st)

rook

d’r sjwaam (st)

d’r sjwaam (st)

d’r sjwaam (st)

spons

d’r sjwaam (sl)

d’r sjwaam (sl)

d’r sjwaam (sl)

bier

’t bier (st)

’t bier (st)

’t bier (st)

peer

de bier (sl)

de bier (sl)

duur

duur (st)

duur (st)

duur (st)

jullie

duur (sl)

duur (sl)

deër (sl)

veer
veer (st)
vier
vier
wij
vuur (sl)
Figuur 8: Sleep- en stoottoon.

veer (st)
vier
vuur (sl)

de veer (st)
veer (st)
veër (sl)

ev
mv

Woorden die in het Duits en Nederlands met een [g] beginnen hebben in de
Ripuarische dialecten overal een [j]. Zo is ‘geven’ en ‘geben’ in Vaals en Lemiers
jevve maar in Vijlen gaeve.
Ook bij de [a] zoals in ‘atmen’ en ‘ademen’ is er een significant verschil: in Vaals
en Lemiers [oa], in Vijlen de tweeklank [ao]: oame, sjtroave, doa tegen aome, sjtraove,
dao.
De verschillen tussen de dialecten in de gemeente Vaals worden niet uitsluitend
door de Benrather lijn bepaald. Sommige klanken verschillen per dorp.
In weisj, waesj en wèsj ‘de was’ is er b.v. sprake van 3 verschillende klanken: [ei],
[ae] en [è]. Dat zien we ook in de werkwoorden weisje, waesje en wèsje.
Ook de dialectwoorden voor ‘gat’ en ‘la’ kennen per dorp verschillende klanken:
[ou], [ao] en [oa] resp. [ó].
Velarisering komt in Vaals en Lemiers in in- en auslaut voor: hónk, mónk, hank,
kink, wink, anger, bènge, vènge. Vijlen neem een overgangspositie in: in de auslaut
na [a] en [o] geen velarisering. Wel in de inlaut en na [i] in auslaut. Zie figuur 9.

Lemiers

Vijlen

groot

jroeës

jroeës

groeët

bitter

jats

jats

gats

geven

jevve

jevve

gaeve

ademen

oame

oame

aome

straffen

sjtroave

sjtroave

sjtraove

daar

doa

doa

dao

de was

de weisj

de waesj

de wèsj

tassen

teisje

taesje

tèsje

gat

louch

laoch

loak

la

sjous

sjaos

sjót

hand

hank

hank

hand

hond

hoonk

hónk

hónd

kind

kink

kink

kink

wind

wink

wink

wink

vinden

vènge

vènge

vènge

ander

anger

anger

anger

Figuur 9: Overige klankverschijnselen.

Als we op het eind van onze wandeling weer in Vaals terug zijn en op de Maastrichterlaan op een van de vele terrasjes van een drankje genieten zal het u opvallen hoeveel verschillende talen u hoort. Het is niet alleen maar Völzer plat wat u
hoort! Dat is ook niet verwonderlijk omdat Vaals een gemeente is met maar liefst
66 verschillende nationaliteiten. 7 Het aandeel Nederlands sprekenden is 69,5%.
Als men bedenkt dat bovendien in veel autochtone gezinnen om uiteenlopende
redenen geen dialect gesproken wordt, dat de kinderen onderling meestal Nederlands spreken omdat dat de ‘schooltaal’ is en dat ouders en grootouders vaak
de neiging hebben om hun kroost in het Nederlands antwoord te geven als de
kinderen hen in het Nederlands aanspreken, dan is het duidelijk dat ook hier het
dialect onder druk staat. Gelukkig neemt de laatste tijd door de groeiende aandacht in de media voor het belang van het Limburgs als basis voor de identiteit
van de Limburgers ook het besef toe dat Limburg spreken een conditio sine qua
non voor het behoud ervan vormt.
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Noten
1 	Heijenrath, L. (2018), De loop van de Benrather Linie door Nederlands Limburg: een poging tot verklaring. In: P. Bakkes, P. Klein & T. van de Wijngaard (red.), Veldeke Jaarboek 2018.
Roermond:Vereniging Veldeke Limburg, blz. 9.
2 	Römling, M. (2014), Aachen. Geschichte einer Stadt. Soest, blz. 96, 97.
3 	Bronnen: Ós moddersjproach. Wie sjrieft en zèt/zet me dat in ’t Völser, Lemieëzjer en Vielender
plat. (2017) G. Erven, J. Kern, H. Geerkens, P. Klein, C. Kern (red.),Vaals,Veldekekring Um
Mamelis.
Enquête ouders en kinderen van de 3 basisscholen in de gemeente Vaals, 2018.
4 	Deze opnames zijn gemaakt ten behoeve van een voordracht over de dialecten die in de
gemeente Vaals worden gesproken.Vaals, 25 november 2018.
5 Hennings, T. (2012), Einführung in das Mittelhochdeutsche. Berlin/Boston, blz.29.
6 	Hierbij wordt naast de bovenstaande fragmenten ook, indien nodig, Ós moddersjproach als
bron gebruikt.
7 Data Gemeente Vaals 2008 - 2018. Stand per 11-12-2018. Uit: BRP.

Netty Engels, Roggels

Bokeskook, ’ne pannekook van bokesmael. Väöl minse
höbbe dao mesjien waal van gehuuerdj mer, witj men ouch
waat det noe krek is?
Vreuger waas de gróndj in Midde- en Noord-Limburg hieël erg slecht. ’t Waas
zandjgróndj en dao gruujt neet väöl op. Kroeëte en aerpel: die ginge nog waal.
Mer terf waas al minder. Det kwaam doordet de bore de gróndj neet kóste
bemèste. De minse in det gebied wore erm. ’Ne boor haaj twieë verkes, waovan
hae de eine verkocht en eine zelf leet slachte, ’n geit en get hoonder. Soms ’n koe,
mer meistal gein paerd. De gróndj waerdje bewèrktj mèt de handj of ze lieëndje
’n paerd bie ’ne groeëte boor. Óm de gróndj te bemèste gebroekdje men allein
stalmèst, en de mèst oet ’t huuske.
’t Huuske is ’t gereef wao se nao toe gings óm te sjiete. Det loog dèks in de
bieëstestal of ’t stóng los van de boorderie as ’n apaart huuske. Dao loog den get
aod pepeer of get stökke gezèt óm dien kóntj aan aaf te vaege.
Vanoet ’t huuske ging diene aafval nao de beerpöt. En waat in de beerpöt zaot,
ging ’t landj op. Mèt de mèst oet de stal. De mèst oet de stal waerdje ’t ganse
jaor op ’t good opgeslage: de mèstkoel heet det. Die waas op ’t good, want anges
mós se väöl te wied rieje mèt de kru-ker óm de mèst oet de stal elke daag weg
te bringe.
In ’t veurjaor ging de mèst op de ker en den ging alles nao ’t landj. ’t Waerdje
dao mèt de gaffel oetgespreidj en den waerdje det óngergeploogdj of gespaajdj.
Bokes gruujtj ouch op dae slechte gróndj. ’t Is ’n graassaort mèt korrels net wie
terf. Det waerdje gedórst en dan bie de meule gemale tót bokesmael. Det mael
zuutj ’n bietje grauw oet en det ruuktj ouch anges den anger mael, net of d’r get
neut in zitte. Bokes haet gein glute. Glute is ’t spul waat maaktj det in deig, zoeëas in migkedeig, de ries wurtj vastgehaoje. As se migkedeig leuts staon, wurtj dae
steeds mieë, net of d’r gruujtj. Door de glute wurtj dae deig net as hieël groeëte
litse, die alles bie-ein haoje. Met deig gemaaktj van bokes kan det neet. Dae zów
waal gaon rieze door de ges, mer det groeëter waere waertj neet vastgehaoje.
Daodoor waas bokes niks waerd óm te verkoupe, want det waas toch neet good
óm deig van te make.
Det bokes ging men zelf gebroeke. As se neet väöl geldj höbs, wurs se henjig
in dinge make die neet väöl koste en toch good zaje. Mit bokes maakdje ze
bokeskook, ze gebroekdje ’t väör karboet en ’t waerdje gebroektj óm pap te binje.
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Bokeskook wurt gemaaktj van bokes en bóttermèlk. Mèt ’n bietje ges of
zoerdesem. Bóttermelk krege de bore trök as ze mèlk nao de fuus brachte. Bie
’t make van bótter blief d’r bóttermèlk euver. Dao kóste ze op de fuus niks mèt
doon en daoróm krege de minse die trök. Bóttermèlk drónke ze neet, mer de
bóttermèlk waerdje gebroektj väör bokeskook, óm bóttermèlkse pap te koke en
väör klatskieës.
Bokeskook waerdje direct smörges gegaete as de boor waas opgestange. Den
ging d’r zich boete bie de pómp wasse en dan mook zien vrouw óngertösse de
bokeskook. ’t Beslaag haaj ze saoves van te väöre al gemaaktj. Det stóng den in
de käöke klaor. ’t Väör bleef de ganse nacht aan, en smörges waerdje de stoof
opgeraokeldj. Den de pan d’rop mèt get spekvèt en dan beek ze de bokeskook.
Dae aot de boor dan op väör d’r begós om ’t vieë te verzörge. As d’r daomèt
vaerdig waas, kwaam d’r weer nao binne en dan aote ze allemaol same broeëd
mèt spek.
In de bokeskook kós ouch ’n bräödje spek mitgebakke waere. Bie ’t aete haoldje
ze ’t spek d’roet. Doe aots den edere kieër ’n stökske van de kook mèt ’n stökske
spek. En ’t lèste waat se aots, waas ’t herstekuulke. Det waas ’t stök van de kook
wo ’t spek in waas mitgebakke.

Bokeskook
Bietje ges of get desem
6 ½ toet 7 dl bóttermèlk
300 gram bokesmael
Bietje zaot
Spekvèt
Kruudje
Ming de ges of de desem mèt ’n bietje van de bóttermèlk. Doot ’t bokes in ’ne kómp en
maak dao ’n kuulke in. Doot dao de ges of desem in. Sjöd ’n deil van de bóttermelk d’rbie
en reur tót ’t glaad is. Sjöd den de rest van de bóttermèlk en ’t zaot d’rbie en reur alles good
doorein. Lèk dao ’ne dook op en laot ’t in de käöke staon toet smörges.
Doot ’n bietje spekvèt in de kokepan en maak de pan werm. Sjöp ’ne laepel beslaag in de
pan en bak de kook aan eine kantj tót d’r los lieëtj van de pan. Drej ’m den óm en bak
de angere kantj.
Smeer d’r kruudje op.
In de bokeskook kan ouch ’n bräödje spek mitgebakke waere.
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Boekweit (Fagopyrum esculentum) kumtj oet China, dinke ze. ’t Gruutj in éín jaor.
’t Haet eine roeëdechtige stengel dae recht op steel steit en zich vertaktj. De blaar zeen
drieheukig. De plant haet ’n penwortel.
In ’t Latien is Fagopyrum, de naam van bokes, beuk-tarwe (fagus = beuk, en puros =
tarwe). Boek is ‘beuk’, en weit is ‘terf’.
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Riky Simons-Julicher, Zjwaams

Ein van de hoogfeeste van Veldeke Limburg is de jaorlikse declamatiefinale, in
2018 veur de derde keer op riej in DOK6 in Kepèl (Panningen). Mer leefs 28
bazissjoolkinjer van groep 3 t/m 8, allemaol winnaars van de veurrunj op kringniveau, zote op deze werme middig mit häör eljers, opa’s, oma’s, breurkes, zöskes
en wiejere aanhank netjes op tied inne zaal.
Kemissieveurzitter Henk Buskes heet ederein welkom en leet de prizzentasie
euver aan Hans Jacobs, dae op zien sjprankelende meneer de kinjer nao veur
reep, op häör gemaak sjtèlde, zorgde det d’r oppe tied ’n applaus klónk en det d’r
vaart zoot in ’t programma. “Wo zitte die van Kèrkraoj, van Ech, van Weert, van
Venlo van Remunj?” Ouch leet d’r kinjer vraoge sjtèlle aan de jury: “Wie hèts
dich?, Wie aad bös dich?, Wo bös doe van?” Dao kwome al den neet eerlikke
antjwaorde op van juryveurzitter Hortense Brounts en de anger lede Sef Peeters,
Katja Henz, Anke Peters en Ton van de Wijngaard.
Die krege ’t nag bès lestig, want ’t nivo van de veurdrachte woor erg hoog. Geweun geniete woor ’t veur de jury en zeker ouch veur de toesjouwers inne zaal.
Ze krege te heure wie se ’t mós aanpakke óm in bèd nag sjtiekem op dienne
GSM te kènne kieke, wie ’t toes geit es mam op dieet is, waat dich kèn gebeure
es se oppe fiets zits te appe ónger ’t verkeerseksame, woróm opa zienne verjäördig wilt euversjlaon, waat se duis eer se sjmorges opsjteis, det greun vingers toch
ech paekzjwart zin en woróm ós Limburgs ein wereldtaal is.
Tiedes ’t juryberaod zóng Niels Sievers (14 jaor) oet Zitterd drie Limburgse
liedjes: Geneit van ’t laeve, Zitterd allein en Wie ich nag ’n jungske waas. Hae
begelèdje zichzelf daobiej oppe gitaar.
Juryveurzitter Hortense Brounts maakde róndj half veer de oetsjlaag bekènd.
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Groep 3 en 4
1e pries: Tom Senden oet Kèrkraoj mit Sjpoeëk
2e pries: Lisa Wolter oet Venlo mit Op de kermis
3e pries: Fenne Höppner oet Nederweert mit De ballon

Groep 5 en 6
1e pries: Evena Kraanen oet Zöstere mit Oos Limburgs
2e pries: Jop Gubbels oet Venlo mit Vlege
3e pries: Thijmen Höppner oet Nederweert mit Stappe

Groep 7 en 8
1e pries: Lieke Delissen oet Pey mit Ein appje te väöl
2e pries: Sofie Zeegers oet Herten mit ’t Heurapparaat
3e pries: Sjuul Camp oet Nederweert mit Rommel
Veur de winnaars woor d’r ’n sjoon Veldeketrofee en alle kinjer krege naeve ’n
nette oorkonde nag ’n Veldeke-jeu de boulesset.

De prieswinnaars oet de versjillende groepe same.
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Tom Senden oet Kèrkraoj mit Sjpoeëk

Sjpoeëk
Aaf en tsauw vuur sjpoeëk tse sjpille
zou iech zicher jans jeer wille
Sjpas um lü wus bang tse maache
’t jebun jód losse kraache
Oane muite durch de moer
Onger ’t bed sjtil óp de loer
Jans hoeëg en sjallend hülle
Jraad wie in d’r busj de ülle
En went da jidderinne zits tse razele
En roeë gevlekt is wie de mazele
Da veul iech miech d’r Sjrekmasjieng!
Mar, wat zits doa hinger de jardieng…?
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Evena Kraanen oet Zöstere mit Oos Limburgs

Oos Limburgs: ’n waereldtaal
Op de ganse welt kalle ze anges
van de Noordpool tót aan de Ganges.
Jeder landj ’n eige taal
Mich is det gans egaal.
Waat ’ne zeiver, ich bön ’t zat
Ich kal geweun plat.
Kiek nao die Belsje al hieël get jaore
Ze kalle Frans en Hollesj en hange zich daoróm in de haore.
Al hieël lang höbbe ze weurd mitein
Det is toch neet fijn.
Waat ’ne zeiver, ich bön ’t zat
Ich kal gewuuen plat.
Die Pruse doon ’t ouch al neet väöl baeter
Op plaatse verstaon ich die veur geine maeter.
In Kölle kèn ich ze nog waal verstaon
Mer veur de res mót ich miene Duitse herder mit laote gaon.
Waat eine zeiver, ich bön ’t zat
Ich kal geweun plat.
Den höbs se nog die Franse mit hunne voila en sur paraplu
Dao sjnap ich gaar niks van, nondedju.
Ouch oos WC: is dao ’t toilet.
Toch haet dao ouch jederein ’t vötje bloat en ’t köpke road, zoa is ’t
mer net.
Waat eine zeiver, ich bön ’t zat
Ich kal geweun plat.
Mer in Zöstere, kiek det mer nao
Jederein verstuit mich dao.
Ich kèn kalle mit Baer en Sophie, Tilla, Sjaak, jao zelfs mit Mat
Nemes duit hie lestig, jederein verstuit mich, want hie kalle ze allemaol geweun plat.
Roger Kraanen
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Ein appje te väöl
20 April woor ’t zoa wied
Ich mós verkieërsexame doon
De meister haw ós good väörbereid
Dus ich dach bie michzelf: ich doon dit gewoon.
Ich woor d’r hieëlemaol klaor veur
En veulde mich ech top.
Ouch miene fiets leep wie ’n sjneur
Dus ich loog al snel op kop.
Noe is ’t geine wedstried
Det weit ich ouch hieël good.
Mer toch is ’t waal lekker
Es de res veur ‘t stopleech sjteit en ’t is rood.
Ich goof ’ne sjtruip gaas
Mer keek toch waal good oet.
Allein... wie ich langs de meister sjtuufdje
Toen trok d’r mich toch ’n raar sjnoet.
Inèns huuerdje ich ’n geluidje en ’t kaom oet miene jas
Ich dach: Och jao verrek, det is miene nuje telefoon,
dae höb ich pas.
Ich besloot stiekem ff te kieke en zoog ’n appje van de mam:
“Veel succes he schat!”
Mer dao koom get fijns van:
Mit wie ich ’t berichske loos
Verloor ich mien aevewich.
En knalde mit miene fiets taege ’ne lantaarnpaol
Ich veulde mich henjig duzelig.
De meister kaom metein aangefietst
En vroog: “Is alles good?”
Ich zei allein mer: “Dit woor ’n appje te väöl.”
En sjaamde mich dood!
Moder en dochter Delissen
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Lieke Delissen oet Pey mit Ein appje te väöl
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Romy Roumans1

Vele ouders, leerkrachten, media en zelfs overheidsinstanties
denken te weten dat het spreken van een Limburgs dialect
negatieve invloeden heeft op het leren schrijven en lezen van
de Nederlandse taal van Limburgse basisschoolleerlingen.
Wetenschappelijk bewijs voor deze opvattingen ontbreekt
echter.
Daarom werd er binnen de huidige studie onderzoek
gedaan naar het mogelijke effect van het spreken van een
Limburgs dialect op het leren schrijven en lezen van de
Nederlandse taal. Binnen deze studie werd de lees- en
schrijfvaardigheden binnen CITO-vaardigheidsscores van
2852 basisschoolleerlingen in groep 4 en groep 8 onderzocht.
Dit betrof verzamelde data van OnderwijsMonitor Limburg.
Verwacht werd dat er geen verschil zou zijn tussen de
een- en tweetalige kinderen, of dat de tweetalige kinderen
het beter zouden doen dan de eentalige kinderen, dit in
overeenkomst met voorgaande literatuur naar de invloed
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GELETTERDHEID
BIJ LIMBURGSE
BASISSCHOOLKINDEREN
Welke relatie bestaat er tussen het spreken
van een dialect en de lees- en schrijfvaardigheden in de Nederlandse taal van Limburgse kinderen in groep 4 en 8?
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van minderheidstalen op de schrijf- en leesvaardigheden van
de standaardtaal. Een tweeweg ANOVA (statistische analyse)
wees uit dat er een positieve relatie bestaat tussen het spreken
van een Limburgs dialect en de schrijfvaardigheden van
tweetalige Limburgse kinderen. Als conclusie kan gesteld
worden dat de gedachtes van vele ouders, leerkrachten,
media en ook overheidsinstanties onjuist zijn. Tweetalige
Limburgse leerlingen presteren hetzelfde of zelfs beter dan
de eentalige Limburgse leerlingen.
Introduction
“De belangrijkste problemen voor dialectsprekers concentreren zich op het
gebied van de mondeling- en schriftelijk productieve beheersing van de Nederlandse standaardtaal (bv. een aanzienlijk percentage (van 20-60%) van de
fouten die dialectsprekers in de standaardtaal maken vindt zijn oorzaak in het
feit dat ze van huis uit dialect spreken). Dit neemt niet weg dat in het begin
van het lager onderwijs ook nadelen gevonden werden op taaltoetsen met
een voornamelijk receptief karakter.” (Stijnen and Vallen, 1980, p. 1)
Stijnen and Vallen (1980) reported about the poor oral and written abilities of
Limburgian-Dutch bilingual children in primary schools in Kerkrade, which
they blamed on the fact that most of the children were speaking a Limburgian
dialect at home. In 2015 a local newspaper in the province of Limburg called
‘De Limburger’ reported the following concerning low-literacy: “De combinatie
van dialect spreken, achterstandssituatie en gebrek aan stimulering thuis om te gaan lezen
kan ervoor zorgen dat laaggeletterdheid in Limburg een structureel karakter krijgt. (The
combination of speaking a dialect, being a pupil with special needs and the lack of support
to learn how to read at home can cause a structural establishment of low-literacy in the
province of Limburg.). The editor of this Limburgian newspaper, thus, assumes that
speaking a dialect causes low literacy within young children. However, the aforementioned study and article do not provide actual proof for a (causal) relationship between speaking a dialect and poor language skills. There are many other
factors which can contribute to possible poor oral and written activities such as
the social-economic status of the family, language aptitude and cognitive maturity as represented by chronological age. For bilingual children, the age of onset,
the typological properties of their other language, the quality (i.e. the richness
and complexity) of the input, overall length and intensity of exposure, at home
and/or at school, could also possibly play a role which can contribute to certain
oral and written abilities.

Math

Spelling

1F

1S

1F

2F

1F

2F

87.2

44.2

99.0

76.8

95.9

57.2

Groningen

88.7

45.5

99.6

78.4

96.0

56.8

Friesland

87.7

45.1

99.3

75.6

95.3

54.0

Drenthe

87.4

45.3

99.2

77.6

95.4

53.8

Overijssel

87.9

43.6

99.1

75.5

96.2

55.9

Flevoland

85.7

39.6

98.9

72.9

94.9

52.5

Gelderland

86.9

43.0

99.1

77.0

95.9

56.6

Utrecht

88.1

45.7

99.2

79.5

96.3

59.3

Noord-Holland

85.7

43.3

98.6

75.4

95.3

56.2

Zuid-Holland

85.9

43.9

98.7

75.1

95.9

58.0

Zeeland

86.3

42.3

99.3

76.4

96.8

55.8

Noord-Brabant

88.4

45.0

99.1

80.4

96.9

61.2

Limburg

90.2

48.8

99.4

80.4

96.9

61.2

Total
students
Province

Reading

Table 1: Performance of grade 6 children on CITO reading comprehension test per Dutch province.

Furthermore, a research by Stichting Lezen & Schrijven, executed by the university of Maastricht and the ‘Research centrum voor Onderwijs en Ardbeidsmarkt’
showed that the province of Noord-Holland and Flevoland contain the highest
number of low lettered inhabitants in comparison to other Dutch regions (Table
2). Within these provinces, standard Dutch is being spoken, whereas a dialect
is spoken within the province of Limburg where the journalist of the citation
above comes from. However, the latter province shows a percentage of low lettered people which is equal to the national average of low lettered people (Table
2) (average percentage is 11% according the Stichting Lezen & Schrijven rapport
from 2016).
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However, a study by CITO (2016), an institution which develops standardized
tests for primary and high schools in the Netherlands, found that Limburgian
children going to grade 6 perform better on the CITO reading comprehension
and spelling test in comparison to the other provinces in the Netherlands (Table
1: Jaarlijkse Meting Taal en Rekenen 2016, CITO, Hemker).
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National average percentage

11%

Characterization
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Groningen

12.0%

Average (11-13%)

Friesland

13.4%

Little higher (13-16%)

Drenthe

12.3%

Average (11-13%)

Overijssel

12.1%

Average (11-13%)

Flevoland

16.2%

Higher (16+%)

Gelderland

10.4%

Little lower (8-11%)

Utrecht

6.3%

Lower (5-8%)

Noord-Holland

12.7%

Average (11-13%)

Zuid-Holland

15.0%

Little higher (13-16%)

Zeeland

12.8%

Average (11-13%)

Noord-Brabant

10.6%

Little lower (8-11%)

Limburg

12.8%

Average (11-13%)

Table 2: Percentage of low-lettered people per province.

The research question within this paper will answer the question whether one
is allowed to argue a relationship between speaking a dialect and poor language
skills as the newspaper and Stijnen and Vallen (1980) described.Therefore, the research question within this study will be the following one: Is there is a relationship between speaking a Limburgian dialect and reading and writing abilities in
Dutch? It is expected that there will be no or a positive relationship between the
spelling and reading competences of bidialectal Limburgian children speaking
a local Limburgian variety and Dutch, in accordance with CITO and Stichting
Lezen (Table 1 and 2).2
To examine the research question and hypothesis, a dataset from OnderwijsMonitor Limburg is retrieved in which bidialectal and monolingual children performed
a standardized CITO spelling test and CITO reading test. With this dataset it is
examined if bidialectal children show indeed lesser skills in reading, writing, and
speaking than their monolingual peers.

Method
This study examines the effect of speaking a dialect on reading and writing abilities of primary school children in grade 4 and 8.The primary school pupils were
in grade 4 in 2011-2012 and in grade 8 in 2015-2016. So, this study is longitudinal. Within this section, the method, participants, ethics, and materials are going
to be discussed thoroughly. Since an existing dataset was used for this study, this
paper will not contain a procedure section.

Participants
Within this study, CITO spelling and reading comprehension test data from 2852
Limburgian primary school children was analysed via an obtained dataset from
OnderwijsMonitor Limburg (N = 2849, 1345 boys, Mgrade 4= 7;11 years, Mgrade 8=
11;11 years). It is important to mention that OnderwijsMonitor Limburg collects
data from almost all primary school children in Limburg. Therefore, this dataset
contains a sample which is comparable to the real, existing sample of children,
which means that the results of this paper will reflect reality. Among the children are 1344 bilingual children (645 boys, Mgrade 4= 7;11, Mgrade8= 11;11) and
1508 monolingual children (N = 1508, 704 boys, Mgrade 4= 7;11, Mgrade8= 11;11).
With monolingual children, the researchers of this study mean children who
only speak Dutch. A child is statistically coded as monolingual when most of its
environment speaks Dutch with the child. With bilingual children, we mean bidialectal children who speak both Dutch and a local Limburgian dialect. A child
is statistically coded as bidialectal when most of its environment speaks a variant
of a local Limburgian dialect. Information about age of onset of acquisition of a
Limburgian dialect and length of exposure to a certain Limburgian dialect was
not available through the questionnaire. All of the children went to Limburgian
primary schools and, according to the dataset, went to grade 4 in the school year
2011-2012 and went to grade 8 in the school year 2015-2016. Grade 4 and 8
were chosen, because children in grade 4 just learned how to read and write on
a technical level in grade 3 and are now starting to learn how to read on the
level of comprehension and are starting to learn how to spell words. From this
point on, it can be measured if the dialectal knowledge from the dialect interferes
with the standard language knowledge. Thereafter, the reading comprehension
and spelling skills of children in grade 8 are also measured, so the results of
grade 4 and 8 can be compared with each other. When a child does not show
any progress between grade 4 and grade 8, a child could be possibly at high risk
for becoming low-lettered. Therefore, it would be valid to compare reading and
writing skills within grade 4 and 8 with each other. An overview of the participants of this study can be seen in Table 3.
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For this study, an existing dataset from OnderwijsMonitor Limburg was obtained
and used for statistical analysis via Karien Coppens (contact person OnderwijsMonitor Limburg) after being informed by Leonie Cornips about the existence
of this institution. On a yearly basis, OnderwijsMonitor Limburg collects all kinds
of school related data of children and adults of all school types in Limburg3, by
gathering and collecting CITO test data. Because of this, teachers, scientists and
the government have good representation of the level of primary school children
in Limburg in general in order to improve school policies, and to establish interventions and evaluations.4
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Total
participants

Participants

Boys

Girls

Monolinguals

704

804

1508

645

699

1344

1345

1503

2852

Bidialectals
Total

Table 3: Overview of the participants in the entire dataset.

Although the dataset consists of 2852 participants, not all the participants took
part in all the tests, because some of the children did not take part on a test due
to absence or other reasons. An overview of the number of monolingual and
bidialectal participants per language test can be found in Tables 4 and 5.
Participants
Spelling

Monolinguals

Bidialectals

Total

686

666

1352

Monolinguals

Bidialectals

Total

651

661

1312

Table 4: Overview of participants for the spelling test.

Participants
Reading

Table 5: Overview of participants for the reading test.

Ethics
Within this research, data of the reading comprehension and spelling CITO
test scores combined with language background and personal information from
every participant will be used to answer the research question of this study. The
data concerning CITO reading, spellings test scores and language background
and personal information are obtained via OnderwijsMonitor Limburg. Therefore,
data from 2852 Limburgian primary school children will be analysed.To guarantee anonymity, the participants will not be referred to with their names but will
receive a number.
Materials
As mentioned before, a dataset retrieved from OnderwijsMonitor Limburg will be
analysed in this study. The dataset consists of three parts: a standardized spelling
test by CITO, a standardized reading comprehension test by CITO and a questionnaire containing questions about the language background of the parents
and personal information. The spelling test was chosen since this test represents

Module grade 4

Module grade 8

Module 1

Module 1

Module 1

Module 2

Module 2

Module 1

Module 2

Module 2

Table 6: Overview of the coding of all possible Module combinations.

Finally, the dataset contains data about the language background of the children
which is collected by OnderwijsMonitor Limburg through a questionnaire. This
questionnaire is distributed by OnderwijsMonitor Limburg and has to be filled in
by parents with children in grade 6. The questionnaire contains questions about
the language background of the parents and personal information. The dataset
contains information about 2852 Limburgian primary school pupils who were
in grade 4 in 2011-2012 and in grade 8 in 2015-2016. The questionnaire was
taken in 2013-2014, when all the children were in grade 6. Within this study
all combinations of the modules (either the basic Module and Module 1 or the
basic Module and Module 2) will be analysed in combination, since this is the
way the dataset is constructed, with the language background questions from the
questionnaire.
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the writing skills of Dutch children. The reading comprehension test was chosen since this test reflects the understanding of a child of a certain text. Besides
the CITO reading comprehension test there is also a CITO technical reading
test. The technical reading test of CITO measures the speed with which a child
can read. A good technical reader does not per se comprehend a text very well,
since a child with a good memory can memorize word images which then can
be produced very fast. However, in this study we want to measure if dialectal
knowledge can interfere with standard language knowledge, such as in cases of
false friends and (interlingual) homographs between two languages. Therefore,
the reading comprehension test by CITO is the best reading test to measure
possible interference.
The standardized spelling and reading comprehension task by CITO consist of
two parts and two subparts: The basic Module and Module 1 or the basic Module and Module 2. Every basic Module and extra Module (either Module 1 or
2) contains a test score and a skill score.Within this study, we will only look at the
skills scores, since these scores are standardized scores which makes it possible to
compare the scores of children who make different module combinations with
each other (Table 6). This is since getting a score of 12 when making Module
1 means something different than getting the same score of 12 when making
Module 2. The skill scores make it possible to compare these scores, despite the
different module (combinations) the children have made as shown in Table 6.
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Results
Within this research, we wanted to examine if there is a difference in reading
comprehension and spelling (writing) performances between monolingual and
bidialectal children in grade 4 and 8. In this section, we are going to look at the
statistical analysis for the spelling and reading tests.
Spelling test results
A two-way repeated measures ANOVA revealed a significant main effect for
the language background of the children, which was either monolingual or bidialectal, F(1,1350) =6.162, p = .013, η2=0.005. This effect indicates that the
bidialectal children performed significantly better than their monolingual peers
on the spelling test.
Secondly a main effect was found for the grade the children were in, which was
either grade 4 or grade 8, F(1, 1350) =11838.837, p < .001, η2=0.898. This effect indicates that the children in grade 8 performed significantly better than the
same children in grade 4 on the spelling test.
Finally, there was a significant interaction effect between the language background of the participants, which was either bidialectal or monolingual, and the
grade the children were in, grade 4 or 8, F(1, 1350) =8.912, p = .038, η2=0.003.
This effect indicates that the spelling test scores are significantly different between
grade 4 and 8 among the monolinguals and bidialectal children. The interaction
graph (Figure 1) shows that the spelling abilities of both the monolinguals and
bidialectals rose from grade 4 onto grade 8 and that the progress of the bilinguals
is higher than the progress of the monolinguals.

Figure 1: Interaction graph of grade x language background for spelling.

Secondly a main effect was found for the grade the participants were in, which
was either grade 4 or grade 8, F(1, 1310) = 10156.059, p < .001, η2=0.000.This
effect indicates that the children in grade 8 performed significantly better than
the same children in grade 4 on the reading comprehension test.
Finally, there was a significant interaction effect between grade and language
background, F(1, 1310) = 18.721, p < .001, η2=0.014. This effect indicates that
the reading test scores are not significantly different between the monolinguals
and bidialectals in grade 4 and grade 8. The interaction graph (Figure 2) shows
that both the monolinguals and the bidialectals are showing progress going from
grade 4 to grade 8 and that the progress of the monolinguals is higher than the
progress of the bilinguals.

Figure 2: Interaction graph of grade x language background for reading comprehension.

Discussion
Within this study, it was questioned whether there would be a relationship between
speaking a dialect and having reading and writing difficulties in Dutch within dialect speaking primary school children in Limburg in grade 4 and 8. A two-way
repeated measures ANOVA revealed that for the spelling test children in grade 8
performed significantly better than children in grade 4, F(1, 1350) =11838.837, p
< .001, η2=0.898 , that bidialectals performed significantly better than monolin-
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Reading comprehension test results
A second two-way repeated measure ANOVA revealed that there was no significant main effect for the language background of the children, which was either
monolinguals or bidialectal children, on the kind of reading test results, F (1,
1310) = .327, p = .568, η2=0.001.
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guals overall, F(1,1350) =6.162, p = .013, η2=0.005, and finally, that there was a
significant interaction effect between language background and grade, F(1, 1350)
=8.912, p = .038, η2=0.003.
Then another two-way repeated measures ANOVA revealed that for the reading
test there was a significant main effect of the grade (grade 1 is grade 4, grade 2
is grade 8) on the kind of reading test results, F(1, 1310) = 10156.059, p < .001,
η2=0.000. Secondly no main effect was found for language background of the
participants on the reading test results, F(1, 1310) = .327, p = .568, η2=0.000.
Finally, an interaction effect was found between language background and grade,
F(1, 1310) = 18.721, p < .001, η2=0.014.
In this study it was hypothesized that there would be a positive relationship or no
relationship between the spelling and reading competences of bidialectal Limburgian children speaking a local Limburgian variety and Dutch, accordance with
CITO and Stichting Lezen (Table 1 and 2). To answer the research question, we
need to look at the main effect of language background. The results of the spelling test revealed that there is indeed a positive relationship between speaking a
dialect and performance on the spelling test. There was a main effect of language
background, F(1,1350) =6.162, p = .013, η2=0.005, which indicates that the bidialectals performed significantly better than their monolingual peers. Moreover, a
positive relationship was found between the language background of the participants and the grade the children were in, F(1, 1350) =8.912, p = .038, η2=0.003.
Furthermore, the results of the reading test revealed that there is no relationship
between speaking a dialect and performance on the reading test, F(1, 1310) = .327,
p = .568, η2=0.000. No main effect of language background was found for the
reading test results, indicating that the monolinguals and bidialectals performed
equally well overall. Besides this effect a positive relationship was found between
the language background of the participants and the grade the children were in,
F(1, 1310) = 18.721, p < .001, η2=0.014.To conclude, the hypothesis of this study
can be accepted for both the reading abilities as well for the spelling abilities of
bidialectal children.
Nevertheless, it has to be taken into account that the current results could have been
found in this manner because the dataset does not provide explicit information about
the language background of the children. The data from OnderwijsMonitor Limburg
contains information about the languages and dialects the family and environment
produce towards the child, but the child itself has never been asked which language
or dialect it prefers to produce. Furthermore, the kind of dialect the environment
speaks towards the child is not specified in the questionnaire. Because of this, we
cannot say for sure if a child is an active Dutch monolingual or Dutch-Limburgian
bilingual. Thereafter, it must be taken into account that the data set from OnderwijsMonitor Limburg does not make a distinction between the different parts the CITO
spelling and reading test consists of. A CITO test always consists of three Modules:

The main conclusion that can be drawn from this study is that there is a positive
relationship between speaking a dialect and performance on the spelling test, which
indicates that the bidialectals performed significantly better than their monolingual
peers in both grades on the spelling test and that there is no relationship between
speaking a dialect and performance on the reading test, which indicates that the
monolinguals and bidialectal children performed equally well in both grades on the
reading test.When looking back at the statements of many governmental institutions,
saying that children with poor reading and spelling abilities have an increased risk
at becoming low-lettered, these results seem to imply that bidialectal Limburgian
children have a lower chance of getting low-lettered when growing to be an adult
than monolingual Limburgian children have. So, the beliefs of many government institutions, teachers and parents, saying that bidialectal children in this case have lower
spelling and reading abilities than monolingual children is false. Finally, it needs to be
said that a relationship in this study does not indicate a causal relationship.There are
many other factors that play a role within the relationship between language background and reading and spelling abilities, that need to be checked in future research,
such as social and economic status of the family, the environment, language background of the child itself, and many other contributing factors.
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The basic Module, Module 1, and Module 2. The basic Module has to be made by
all the children, Module 1 by the children who have difficulties with this specific skill
and Module 2 by the children who do not have difficulties with this specific skill and
need to be challenged.The data set from OnderwijsMonitor Limburg does not split out
these three modules, but only makes a distinction between the start + Module 1 and
the start + Module 2. It was also the case that it was not possible to retrieve accurate
information about children with possible language disorders or deficiencies such as
dyslexia within the questionnaire in the dataset. Although it was meant to include
these children in the final analysis, it was meant to make two analyses including and
excluding children with possible disorders, to see the possible influence of this specific group on the results. In this case, that was not possible, because the dataset only
contained a question about possible learning disabilities. On top of this, the question
was a scaled question which the parents could answer on a scale from 1 to 5. The
question is now at which score it is possible to say that a child really has a learning
disorder. However, having a learning disability does not immediately imply having a
language disorder. Finally, other variables other than language background of the environment and CITO reading comprehension and spelling test scores were not made
available via OnderwijsMonitor Limburg. So, it could not be examined whether other
variables had changed over time. Future research could be based upon this study, in
which also other language abilities, such as technical reading and technical listening,
could be analysed. However, future studies have to consider the different parts of
the CITO test and have to develop a proper questionnaire with which the language
background, personal information and also possible disorders of a child can be discovered, so more variables can be compared to the test scores.
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A gen baan,Wielder

Ane kèrk, Mofert

Douwe Egberts, Mestreech

Hannen de Bekker, Herte

Dreitaolig infobord, Mestreech

De Greunteboer,Venlo

Biej de vogel, Mofert

’t Keesheukske, Remunj

de Graasj, Remunj

Aon de Stasie, Mestreech

Aete en drinke, Gelaen
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Etymologisch
woordenboekje van
het dialect van Venlo
Bas Vissers, Veur óg oetgelag… 100 Wäörd.
Veldeke Venlo,Venlo 2018.
(ISBN 978-90-829021-0-5)
Populair-wetenschappelijk is de uitgave die kenner van het Venloos Bas Vissers in
het licht heeft gegeven. Daarmee kan een groot en nieuwsgierig publiek bereikt
worden en dat verdient deze publicatie ten volle.
In vlotte bewoordingen legt Bas Vissers de etymologie van 100 Venlose woorden
uit. Daarbij put hij uit een schat aan literatuur die hij voor de nog verder geïnteresseerden in zijn boekje opneemt.Voor de niet-taalkundig geschoolden is een
verklarende woordenlijst opgenomen.
Zijn geliefde Venlo staat bij velen in Limburg bekend als de bakermat van gevoelvolle en aansprekende liedjes die het gemoed vervullen en het hart raken.
Voeg daarbij dat ze in Venlo weten wat vasteloavend viere betekent, en de ingrediënten voor een aantrekkelijk boek zijn geschetst.
In alfabetische volgorde trekken Venlose woorden aan ons geestesoog voorbij:
van aek tot zeikdieëm. Voor Venlonaren zal de woordgeschiedenis van heel wat
woorden stof tot nadenken geven: nooit geweten dat dit alledaagse woord zo’n
rijk verleden heeft. Maar ook voor niet-Venlonaren valt er veel interessants te
beleven. Woorden die een eigen Venlose betekenis hebben gekregen, bijvoorbeeld faatse, hötje louk of joetse komen aan bod, naast in overig Limburg bekende als fiesternölle, klasjenere of mik. Zoals de titel vermeldt: 100 in totaal.
De eerder aangehaalde liederenschat in het Venloos blijkt een dusdanige variatie
te bezitten dat bij zeer veel besproken woorden de context ervan verduidelijkt
kan worden met een citaat uit een Venloos lied. Dat voorziet het woord niet alleen van entourage, het voegt aan de aantrekkelijkheid van het boek een couleur
locale toe die relevant is.
Bas Vissers heeft voor het Venloos een waardevol inzicht in de woordenschat
gegeven en aan de Venlonaren een relatiegeschenk dat in elk Venloos gezin thuis
hoort. De opzet en taalkundige verheldering, net als de grafische verzorging,
maken dat het boek een inspiratiebron en navolgenswaardig voorbeeld is voor
menige plaats in Limburg.
Lei Heijenrath

Theo Kees i.s.m. Mady Colson,
De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer,
Een LEESwoordenboek in de volkstaal.
Deîl I (Mëzeikers – AN).
Uitgegeven door de Stad Maaseik, 2016. (ISBN 9789090299815)
Theo Kees i.s.m. Mady Colson, De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer.
Deîl 2 (AN – Mëzeikers).
Uitgegeven door de Stad Maaseik, 2018. (ISBN 9789090312453)
Dees twieë beuk zeen, toet hie toe, same waarsjienlik ’t meis oetgebrèdj waordebook van alle Limburgse dialekte. Deil 1 haet 1426 pagina’s, deil 2 meh leefs
1572. Same: 2 minder dan 3000.
Begin meh te laezen aan 2998 pagina’s! Waat die twieë deiler koste (de inteikening is aafgeloupe): same € 65,-. Det is ech ‘geine pries’!
De beuk same lieken ’n encyclopedie te zeen van ’t Mezeiker plat. Me kan det
zeen oppe aankondigingen op internet.
Allerieës deil 1. Nao e veurwaord van 19 pagina’s, en daonao ’n inleiïng van ’n
klein 100 pagina’s kump waat de samestèllers neume ‘’n dialectisch laeswaordebook’. Op blz. 92-96 wuuert oetgelag wie se zoea e book kóns make.Veurnaam
vraog daobie van oze kantj is: wie versjiltj det van e traditioneel waordebook?
E veurnaam versjil bliek te zeen det in dit book ouch de etymologie vanne
wäörd wuuert gegaeve. Det gebeurt natuurlik vergeliekendjerwies. Väöl aandach is daobie veur ’t Duits; ’t Nederlands wuuert natuurlik ouch geneump. De
waordvormen oet de waordelieste van ’t Nederlands, te beginne mit die van
Kiliaen oet 1599 waere mit beteikenis vermeldj.
’t Veurnaamste versjil mit de ‘gewuuen’ waordebeuk is, det bie hieël get wäörd,
1250 in totaal, laestekste zeen opgenómme. Die zeen in ’t blaw aafgedrök: die
valle dus dalik op. Op blz. 97 wuuert gezag det juus dees tekste dit book toet e
laeswaordebook make.
Deil 2. ’t Grótste stök van deil 2 van ’t waordebook is ’n waordelies Nederlands-Mezeiks. Det is ’n henjig hulpmiddel veur gebroekers die ’t dialek van
Mezeik neet spraeke, of neet gans vertroewdj zeen mit de spelling vanne Mezeiker dialekwäörd. In dit twieëdje deil vintj me wiejer nag ’n oetgebrèdje studie
euver ’t Mezeikers, e thematisch waordebook van ’t Mezeikers en e klein waordebeukske mit Mezeiker sjeldjwäörd.
Es gehieël mót ’t ’n geweldig werk zeen gewaes óm dit alles bie-ein te haole. Alle
respek veur samestèller Theo Kees in samewèrking mit Mady Colson! Es ’t stil is
oppe straoten in Mezeik en wied dao-ómhaer, weite veer wo det door kump…
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In ’t veurwaord wuuert gezag det dit laeswaordebook neet allein veur ’t Mezeiker plat van belang is, mer veur e väöl grótter gebied. Det gultj zeker veur allebei
de Limburge, mer ouch veur ’t Rienlandj.
Toch ’n kritiese noeat euvere spelling vanne teksten in ’t Mezeikers. ’n Deil
vannen titel van ’t book ‘De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer’ di-j mich sjrikke: ’t
zal toch neet zeen det d’n döbbele-puntj es richtingwiezer veure zoeagenaamdje
‘stomme e’ geit gebroek waere! Det teiken is toch al zwaor ‘belas’ es se Nederlands en Duits beheers.
Toch gebeurt det, meh neet kónsekwent. ’t Waord ‘de’ haw dan ouch gesjreve
mótte waeren es ‘dë’. Meh det is neet gebeurd.Woróm? Op blz. 183 in deil 2 steit
det det teiken dao neet nuuedig is, ómdet de -e op ’t inj van e waord ‘… in onze
spelling vrijwel altijd toonloos’ is.
In deil 1 en deil 2 is gein inkel verwiezing gevónje nao Spelling 2003, de spelling
die Veldeke-Limburg haet doon samestèllen en nag altied volhèltj. ’n Verwiezing
of eventueel ’n aafwiezing daovan zów op zien plaats zeen gewaes.
Mer es gehieël: groeate groeate waardering! De bokekes waere mit 14 sentemaeter Limburgs baeter gevöldj!
Pierre Bakkes (Mofers)
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VELDEKE LIMBURG
JAORVERSJLAAG 2017
Algemein informatie euver de vereniging Veldeke Limburg
Algemein ledevergadering
’t Hoogste orgaan van de vereiniging is de Algemein LedeVergadering (ALV),
die besjteit oet twee besjtuurslede van edere krink en de lede van ’t Provinciaal
Besjtuur van Veldeke Limburg. De Algemein LedeVergadering haet sjtatutaer de
volgende take:
•
•
•
•
•
•

de besjtuurslede en de lede vanne kascontrolecommissie te benumme,
’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 kwoom in 2017 twee keer biejein, op donderdig 18
mei en op dinsdig 14 november 2017. In de veurjaorsvergadering waerde de
jaorsjtökker euver 2016 vasgesjtèld. De opkoms bie de ALV is prima, bienao alle
kringe wore dao. Inne naojaorsvergadering is de begroting 2018 en zin de notule
van de ALV van 18 mei 2017 vasgesjtèldj. Ouch hiej weer ein oetsjtaekende
opkoms en gooi inbring vanne kringe, die allemaol veuraaf ’n euverzich van
recente en geplande activiteite haje doorgesjtuurd.
Yvonne de Vries en Lei Pennings zin gesjtop es PB-besjtuurslid, Lei Pennings
naom op 14 november tiedes de ALV offisjeel aafsjied nao 11 jaor veurzitter te
zin gewaes en zich mit hert en zeel te höbbe ingezat veur Veldeke. Hae waerde
benump toet erelid.Yvonne woor verhinjerd.
Provinciaal Besjtuur
Op 31 december 2017 waas ’t PB es volgt samegesjtèld:
• Bèr Brounts (communicatie en p.r.)
• Henk Buskes(kringkontakte, euregionale kontakte en declamatiefinale)
• Pieter Ebus (penningmeister)                           
• Lei Heijenrath (vice-veurzitter)           
• Peter Klein (redactie Jaorbook en contacte TaLeP)
• Riky Simons-Julicher (volkscultuur en declamatiefinale)
• Har Sniekers (website en nuujtsbreef)
• Op det moment nag gènne nuje veurzitter en sikkertaris
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’t Provinciaal besjtuur va Veldeke vanaaf 20 februari 2018.
Zittend v.l.n.r.: Pieter Ebus, Lei Heijenrath, Christine van Basten-Boddin, Ron de Louw.
Sjtoand v.l.n.r.: Har Sniekers, Riky Simons-Julicher, Henk Buskes, Bèr Brounts, Peter Klein.

’t PB vergaderde in 2017 twelf keer. Dees vergaderinge zin op ’n paar nao
genotuleerd door Riky Simons-Julicher. De documentatie en ’t wèrkarchief
waert door Ria Corstjens van ’t Hoes veur de Kunste Limburg gearchiveerd.
De vernuujde website Veldeke Limburg waert biejgehaje door Bèr Brounts mit
assistentie van Har Sniekers.
De aad-veurzitter en vice-veurzitter höbbe ein aantal euverlègke mit ’t besjtuur
van ’t Hoes veur de Kunste Limburg geveurd euver ’t transitietrajek. De veurzitter
haet ouch zitting in TaLeP, ein provinciaal talig platform. Peter Klein en Ton van
de Wijngaard deje in dit platform mit aan de veurbereiding van festival ‘Sjiek’ in
januari 2018.
Door de verhoezing van ’t Hoes veur de Kunste Limburg nao ’t óngernummersplein aan de Steegsjtraot is ’t Veldekearchief versjpreid geraak.
’t Financieel archief sjteit bie Pieter Ebus, ’t sikkertarieel archeef van veur
2017 is nag biej Yvonne de Vries, de beukveurraod is bie Maurice Ambaum
óngergebrach. ’t Wèrkarchief is bie Ria Corstjens gebleve mit get beuk die inne
bookshop van ’t Hoes waere aangeboje. In ’t gemeintearchief van Remunj sjteit
ós aad archief.
Väöl tied en energie (mit name door ’t DB) is gesjtaoke in ’t vinje van ’ne nuje
veurzitter en sikkertaris. Daoveur is ouch kontak gezóch mit ózze besjermheer
Theo Bovens.
In 2017 zin ederskeer twee PB-lede biej de kringbesjture op bezeuk gewaes óm
meugelikke knelpuntje te besjpraeke. Dit is es erg positief ervare.
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De besjtuursleje wore verder biej heel get aktiviteite aanwezig zo wie de
Nuujjaorsreceptie van de provincie. Mer ouch biej diverse krinkactiviteite. Biej
de Raod veur ’t Limburgs is Lei Heijenrath de vaste aafgevaardigde.
Daonaeve zin 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 25 november in Lanaken mit es titel:
Lanaken, een lappendeken van taal en geschiedenis.
Sjtreektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard woonde de meiste PB- vergaderinge
en de ALV-vergaderinge biej.
Lede van Veldeke Limburg
Op 1-1-2017 haaj Veldeke Limburg 2729 lede, en op 1-1-2018 is det: 2638.
De meiste lede zin georganiseerd in kringe, Ech, Heële, Mestreech, Remunj, Um
Mamelis,Valkeberg,Venlo,Venroj, Wieërt en Zitterd. Mer d’r zeen ouch teentalle
‘losse’ lede, toet wied in ’t boetelandj.
De lede van Belsj-Limburg zin in dit euverzich neet opgenomme. Zie vorme ein
eige organisatie mit vief kringe: Genk, Hasselt, As, Maasland en Dommelland. In
2017 haet de krink Lonerland zienne eerste dialekaovindj gehaje.

Activiteite in Limburg
Jaorbook 2017 en Nuutsbreve
In 2017 waerde ’t elfde jaorbook geprizzenteerd op 21 april in Preuverie de
Nassaurie in Grathem. ’t Eerste exemplaar woor veur dr. Georg Cornelissen.
Veldeke-Limburg publiceerde in 2017 twee pepiere Nuutsbreve: zomer 2017
en wintjer 2017/2018. Veur ’t eers versjene ouch drie digitaal en tweetalige
nuutsbreve in meert, juli en oktober.
Digitaal sjikke Wim Kuipers en Har Sniekers mit häöre wèrkgroep Veldgewas
(veldgewas@home.nl) de leefhöbbers waekeliks ’n paar gedichte toe.
Platbook
In opdrach van ’t Hoes veur de Kunste Limburg is in samewèrking mèt de
sjtichting LiLiLi en Veldeke Limburg gewèrk aan de oetgave van twee Platbeuk.
Op zaoterdig 6 mei waerde Platbook 17 in de L1-sjtudio in Mesjtreech
geprizzenteerd. ’t Óngerwerp van dit 17e deil inne reeks bloomlaezinge in ’t
Limburgs waas Meziek. Ónger redactie van Henk Hover zin 35 literair wèrke van
aevezoväöl auteurs gepubliceerd.
En op zaoterdig 18 november kós Platbook 18 geprizzenteerd waere in de
Tramhalte in Remunj. Redacteur woor Guus Urlings, dae 37 werke mit es thema
Dinkend aan Limburg geselecteerd haaj. Platbook, ein initiatief van Wim Kuipers,
kèn neet meer waere weggedach oet ’t Limburgs literair landsjap.

Kemissie Volkskultuur
Dees kemissie tèlt veer lede: Annie Schreuders-Derks, Netty Engels-Geurts, Els
Lahey-Diederen, en Riky Simons-Julicher. Nao aanleiding van de ach lesbreve
die jaorelang zin oetgegaeve is in 2017 in samewèrking mit ’t Hoes ’n digitaal
enquête gehaje euver ’t gebroek van die lesbreve oppe basissjole. Mer 9 reaksies
van de 400 aangesjreve sjole. Erg teleursjtèllend. In plaats daovan haet de kemissie
’n kleuterverhäölkesprojek opgesjtart: ’n beukske mit plaetjes, gesjreve in ’t dialek
van de kringe die mitdoon en ’n inlèk- of biejgevoog beukske mit de verhäölkes
in ‘t Hollands. Daoaan bliek meer behoefte.
Kemissielede leverde wiejer biedrages aan ’t Jaorbook van Veldeke, hele laezinge
euver diverse volks- en taalkundige óngerwerpe en sjreve in diverse lokaal
blaedjes. De krink Mesjtreech wilt in 2018 toch nag ’ne lesbreef oetgaeve mit
es óngerwerp de Heiligdomsvaart. Daoveur zin de eerste kontakte gelag. Annie
Schreuders sjtopde op ’t inj van ’t jaor es kemissielid.
Veldekekids
In 2014 is Veldeke, same met Ambaum Media & Communicatie ein nuuj projek
gestart óm de jeug, die al méér mit dialek aan de sjlaag geit, via Social Media
(Facebook, Twitter en You Tube) ein podium te gaeve óm op häör eige meneer
zich te kinne prizzentere in ’t dialek.Vanaaf 24 meert 2017 is de soapserie ‘Plat’
mit typiese jóngere-óngerwerpe te bekieke op YouTube. De titelsong ‘Plat’ van
Dwayne Horbach en Katja Henz woor in 2017 ouch regelmaotig te heure oppe
radio.
Declamatiewedsjtried veur de Jeug
De 14e finale van de Limburgse declamatiewedsjtried veur de jeug waerde op
zaoterdig 20 mei 2017 gehaje, in DOK 6 in Helje-Panninge. D’r wore 28 finaliste,
geselecteerd oet de veurrónjes biej de Veldekekringe van Venlo/Tegele, Wieërt,
Remunj, Ech/ Zöstere en de bibliotheek Kichrao. De jury, Dwayne Horbach
(veurzitter), Marleen Schmitz, Sef Peeters, Anke Peters en Ton van de Wijngaard
besjlisde waem de beste veurdrach haaj.
Veur de winnaars woor d’r ’n sjoon trofee en alle kinjer krege ’n pet mit ’t logo
van Veldeke, ’n beachballset (ouch mit Veldekelogo) en later nag ein dvd van
häör eige optraeje! Weer ’n geweldig evenement, noe georganiseerd door Henk

143

veldeke limburg jaarboek 2018

Kemissie Literair
Arno Gubbels en Jan Moonen vorme dees kemissie. Ze zin bezig gewaes mit ’ne
angere opzat vanne Veldeke Literatuurpries. Deze opzat is oetgewèrk door ein
klein kommissie mit Arno Gubbels, Huub Nijssen, Jan Moonen en vanoet ’t PB
Lei Heijenrath. Det is ’t Veldeke Verhaole Konkoer gewaore. De zes genomineerde
sjrievers höbbe deilgenaome aan eine workshop ónger leijing van Benny
Lindelauf in de bieb van Remunj op de zaoterdige 21 jannewarie en 4 meert
2017. Häör verhaole zin es aparte katern bie ’t 11de Jaorbook gevoog.
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Buskes en Riky Simons-Julicher mit väöl administratieve hulp van Ria Corstjens.
Hans Jacobs deej ’n perfekte prizzentasie van deze middig. Fiorenza Ruijters oet
Valkeberg traoj op tiedes ’t juryberaod. Isa Meuwissen oet ’t Hingen (krink EchZöstere) waerde mit zien gedich euver Max Verstappen Limburgs Kampioen.
Winnaars
groep 3 en 4:
1e pries: Anouk Raijer, krink Venlo/Tegele
2e pries: Audrey Strüver, Kirkrao
3e pries: Thomas Camp, krink Wieërt
groep 5 en 6:
1e pries: Thijmen Höppner, krink Wieërt
2e pries: Ninthe Noteborn, Kirkrao
3e pries: Evi Pustjens, krink Ech/Zöstere
groep 7 en 8:
1e pries: Isa Meuwissen en Limburgs kampioen 2017, krink Ech/Zöstere
2e pries: Lisa Idink, krink Venlo/Tegele
3e pries: Tessa Stultiëns, krink Wieërt
Sjrieverskringe
D’r zeen op dit moment veer sjrieverskringe: Midde-Limburg, Noord-Limburg,
Wieërter Land en de Algemeine Sjrieverskrink van Limburg. De lede van dees
kringe kómme regelmaotig bie-ein en sjrieve euver bepaolde thema’s.
Kringekontakdaag 2017
Dit jaor waas de krink Mesjtreech aan de beurt. Op zaoterdig 2 september
waerde de kringe verras mit ein sjitterend programma op ’n minder bekènd
sjtökske Mesjtreech, namelik ’t Belvedèreterrein mit bezeuk aan ’t infocentrum
daovan, de toet sjtudentehotel ómgetoverde aaj Sphinxfebriek, filmtheater
Lumière, ’n wanjeling nao de Noorderbrök, lunch in ’t clublokaal van ’t
Mestreechs Rizzjemint en bezeuk aan museum Marres wo aafgesjlaote waerde
mit ’ne speeddate. De Veldekevlag waerde aan de krink Wieërt doorgegaeve, ziej
organisere in 2018 de Kringekontakdaag.
Sjtimuleringsfonds
Dit fonds is in 2017 veur ’t eers ter besjikking gesjtèld aan de kringe. Ze kènne
dao-op ’n beroop doon óm nuuj aktiviteite te financiere tot € 500,-.
Daovan höbbe in 2017 gebroek gemaak:
•	krink Venlo veur de oetgave van ’ne extra Kroedwis biej häör 70-jaorig
jubileum in april,
• krink Ech veur ’t make van häör eige website en veur häör 40-jaorig jubileum,
• krink Mestreech veur de speulselkesmiddig op 21 juni,

Waat d’r wiejer nag woor
• Op 21 jannewarie kreeg Annie Schreuders-Derks de cultuurpries van de
	gemeinte Ech-Zöstere veur de oprichting van ’t Museum van de vrouw en
veur zien grote volkskundige kènnis.
•	In mei/juni woor d’r väöl kritiek op ’n óngerzeuk van de Taalunie, wo-in
Limburgers neet kóste aangaeve det ze Limburgs kalle. Prof. Leonie Cornips
sjartte ’n petitie taenge dit ónrech, die door 2000 Limburgers óngerteikend is.
•	Ouch woor d’r ’ne oproop oet Duitslandj aan alle Veldekelede óm mit te
doon aan ’n dialek-enquête ‘Das Anna und ihr Hund’.
•	
Colla Bemelmans haet in opdrach van Veldeke Limburg de teks van ’t
Hoogleed en van 50 psalme vertaald in ’t Limburgs: Ouw leedjes vuur noe. De
prizzentasie van zien beukske woor op 2 april.
•	Pieter Ebus, Henk Buskes en Riky Simons-Julicher höbbe op 25 augustus
de aje bookveurraod, dae geparkeerd sjteit biej Maurice Ambaum, flink
opgesjoond.
•	In september is de door Yuri Michielsen óntwikkelde sjpellingsapp Swiftkey
Limburgs vaerdig gekómme. Erg henjig es me op tablet of tillefoon plat wilt type.
•	Leo Benders, directeur van HvdKLimburg, is op 16 oktober euverleje. ’t PB
kèn truukkieke op ’n heel plezerige en constructief samewèrking.
•	Op 7 november woor ’n sjtreektalesymposium in Deventer wo inkele PBlede aanwezig wore.
	Van de beukskes mit de leukste wäörd en gezèkdes is ’ne (sjteviger gebónje)
herdrök versjene. Dees vinje gretig aaftrèk óm oetgedeild te waere biej
aktiviteite.

Vassjtèlling van het Jaorversjlaag 2017 Veldeke Limburg
Dit door Riky Simons-Julicher opgesjtèld jaorversjlaag waerde vasgesjtèld door
de Algemein Vergadering op 8 mei 2018.
Veurzitter: 					Sikkertaris:
mr. Christine van Basten-Boddin 		
Ron de Louw
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•	krink Um Mamelis veur ’t Waordebook van Viele, Vaols en Lemiers: Ós
Móddersjproach, geprizzenteerd op 22 oktober,
•	krink Venroy veur de toekènning van de Âldvenrodsen Ieërepries veur Henk
Deters op 22 oktober,
• krink Ech veur häöre kienaovindj mit Limburgse leedjes op 22 november,
• krink Wieërt veur ’t muzikaal lunchprogramma op 10 december,
•	krink Zitterd veur häör 046 Sjrif mit werk van Zitterds sjrievers, ’t organisere
van de sjtoumcursus Zitterds en de wedsjtried ‘Ich hawt van Zitterd’,
• krink Mestreech veur ’t organisere van eine kerskinjersjpeurtoch.
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SJRIEVERSKRINGE
Jaorversjlaag Algemeine Sjrieverskrink
John Hertogh, Zittesj
De Algemeine Sjrieverskrink Veldeke is ’ne krènk van sjrievesj en sjriefsjtesj oet
Belsj en Nederlands Limburg dae al saer 1992 besjteit. Vanoet Zaerum, Postert,
Kinder (B), Zitterd, Gelaen, Nut, Oosjbaek, Haelder en Kirchrao (2x) kómme
veer in de reigel ach maol in ’t jaor biejein in ’t Gulikshoes in Zitterd.
Dao besjpraeke veer ónger leijing van Colla Bemelmans de werke die veer ós
óngerein gesjik höbbe. Zo perbeiere veer van ein te lere. Veer zeen positief krities en zègke ós gerös de waorheid. Óngertösje zeen veer ouch ’ne gróp vrunj
gewore óndanks grote perseunlike versjille.
’t Jaor 2018 is veur de krènk neit zo goud begónne: op 26 fibberwarie is ós gewaardeierd lid Maria Scheres (Riekelt-Mestreich) gesjtórve. Ze waar al 22 jaor
lid. ’t Haet de krènk muite gekos óm de draod weier op te pakke.
In de bekans maonjelikse biejeinkómste – veer hawte ein lang zomer-en
wèntjerreces! – höbbe veer dit jaor aan de volgende opdrachte gewirk: maak ’s
get limmeriks, sjrief euver de de vastelaovend, maak nuuj sjpraekweurd, sjrief ’s
ein sjpreukske of kènjerverhaol, ein gedicht à la John O’Mill, maak ’ns luchtige
graafsjrifte en sjrief Haiku, Senryũ en Tanka’s. Naeve dees opdrachte höbbe veer
natuurlik väöl aandach veur de eige, perseunlike werke en euver anger vrie óngerwerpe.
Ein aantal lede haet ouch mit groot sukses mitgedaon aan platbook 19 en 20,
weier angere höbbe ’t Groot Limburgs Dictee van De Limburger gemaak, wobie
ós Toos tweede woort achter Henk Hover!
Ouch höbbe veer werk ingesjik dat in de Moenik (archief van Veldgewas) terech is gekómme.Veer höbbe ós ouch laote oetlègke waat de bedoeling is van ’t
Limburgs toetsebord van Swiftkey van Yuri Michielsen. De meiste vónje ’t waal
muilik! Dat kump ouch ómdat veer wenig euver sjriefwies, mer mee euver de
inhawd van ós verhaole en gedichter kalle.
Oze ènsigste boetelenjer Theo zörg d’r meistes veur dat veer mit ’ne lach op ’t
gezich heivesj gaon, wie serieus ós gesjprekke veurhaer ouch zeen verloupe!
Van de Veldeke- en anger evenemente hawte veer ós óngerein op de heugde.
Ouch es eine van ós ein bouk of bundel haet gesjreve of ein anger publikatie haet

Einmaol in ’t jaor wurt door ein of twee lede ein “Informeeltje” georganiseierd,
en dan gaon wederhelfte ouch mit. Dit jaor zeen veer nao de Botaniese Haof
in Terwinsele gewaes en nao ’t Awd kirkske in Egelse. Wie jeder jaor waar ’t ein
gezèllige biejeinkóms wo veer lekker gegaete, gedrónke en väöl gelache höbbe.
Veer höbbe dao natuurlik ouch väöl gekald, mer neit euver ’t sjrieve.
Veer kieke oet nao jeder volgende biejeinkómst en sjpichte ós ummer obbenuuts
dao-op.
Colla Bemelmans – Toos Schoenmakers – Theo van Dael – Mien Wijnhoven –
Mia Engels – Annie Tummers – Thei Stenzel – Marleen Schmitz – Huub Clerkx
– John Hertogh.
Volg ós op: www.sjrieverskrink.wordpress.com
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gedaon. Soms waere veer (allein of same) gevraog óm ein en anger veur te laeze
bie gans versjillende biejeinkómste.
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Jaorversjlaag Dialeksjrieverskrink
Midde-Limburg
Annelies Hermans, Zjwaams
In 2018 móchte veur es nuuj leje Miranda (Ech), Pauline (Remunj) en Toos
(Maria-Hoop) welkom heite. Ózze dialeksjrieverskrink besjteit noe oet 13 leje.
In 2018 zin v’r (in wisselende samesjtèlling) 11 keer biejeingekómme óm de
daoveur aangeleverde tekste óngerein te (laote) beoordeile en inspiratie op te
doon veur nuuj sjriefsels. D’r kwome versjillende thema’s aan bod, ónger angere
de Platbook thema’s van dit jaor en wiejer: kleur, lekker, vakantie, december-feesmaondj. Soms werke v’r mit ‘zintuigelijk schrijven’ ’n bepaolde opdrach
oet, beveurbeeld ’n herinnering.
Aan Torna Cultura deje v’r dit jaor mit op 14 jannewarie (Mia van Wegberg-Kurvers en Riky Simons-Julicher), op 4 meert (Karel Ruiten en Har Parren) en op
7 oktober (Karel Ruiten).
Op 22 augustus van dit jaor vormde ós poëtische veurdrachte biej lokaties in Ech
de hoofdmoot van de poëziewanjeling, georganizeerd door Veldeke Krink Ech.
Ós jaorliks oetsjtepke woor op 15 september en veurde nao Asselt.V’r bezóchte
dao ’t museum, lepe ’n rundje óm de kerk en bewónjerde d’n haof van ‘Natuurlijk Asselt.’ De inwendige sjriever leet zich daonao verwènne biej ‘De Mert’ in
Zjwame. Biej de eersvolgende biejeinkóms bleek ein en anger inspiratie te höbbe geleverd veur nuuj tekste.
Platbook 19, thema ‘Wie water en vuur’, haet 5 biejdrages vanoet ózze krink.
Platbook 20, thema ‘Det sjmaak nao meer’, haet 6 biejdrages vanoet ózze krink.
Waat publicaties aangeit: van oetgaeveriej Gilsing krege v’r de vraog of v’r èns in
de maondj get in dialek zoje wille aanlevere, es kopij veur de sjtreekblaedjes. Hiej
gaeve v’r geheur aan en zo waert via 45 blaedjes ós waord in de Limburgse taal
versjpreid. Al 9 keer is get van versjillende leje geplaats.
Ouch krege v’r van Yuri Michielsen, in ’t kader van de óntwikkeling van ’t Limburgs Corpus Diksjonaer, de vraog of v’r tekste in de Limburgse taal zoje wille
aanlevere, veur óngerzeuk nao taalgebroek en óm op te sjlaon. Door de meiste
leje waerde de biejbeheurende euvereinkóms óngerteikend en aan Yuri gegaeve
of gesjik.
En den ós 15-jäörig besjtaon. Op dit moment zin v’r doonde passende tekste te
bedinke veur kaarte, die v’r wille gebroeke es promotie-matriaal veur de Limburgse taal en óm ózze sjrieverskrink op ’n plezerige meneer ónger de aandach
te bringe.V’r haope daobiej veur de koste ’n beroep te moge doon op ’t Sjtimuleringsfonds.
Dit alles is d’rop gerich, ós Limburgse taal eer aan te doon en daobiej ouch noe
en den nuuj waeg te bewanjele.

KRINGBESJTURE
Ech

Venlo

Ton van Wegberg, veurzitter,
Oleanderstraat 2
6101 BX Echt
Magna Bedaf-Willems, sikkertaris
Theo Bougie, penningmeister

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

Heële

Venroj

veurzitter, vacant
Stef Quaedvlieg, sikkertaris
Elly Nieuwenhuis, penningmeister

Colien Jacobs, veurzitter,
Bergkwartier 11
5801 PS Venray
Mariel van den Munckhof, sikkertaris
Lei Potten, 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, interim-veurzitter,
Bloemendalstraat 12
6291 CM Vaals
Leny Souren, sikkertaris
Miets Schepers, penningmeister

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

Wieërt
Jan Feijen, veurzitter,
Hortensiastraat 28
6031 VC Nederweert
Jan Moonen, sikkertaris
Lee Timmermans, interimpenningmeister

Zitterd
Piet Deeder, vice-veurzitter,
Steenweg 53
6131 BD Sittard
Patrick Werdens, sikkertaris/
penningmeister
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IEËRELEDE
Jos. Schrijnen,Venlo
Joseph Endepols, Maastricht
Lud. Grootaers, Leuven
Jo Kats, Roermond
Heinz Görgen, Aken
Edg. Blancquaert, Gent
Karel Haanen,Venlo
Felix Rutten, Rome, Sittard
Jan van Banning, Geleen
Mien Meelkop,Venlo
Winand Roukens, Kerkrade
Theo Driessen pr., Well
Ad Welters pr.,Valkenburg
Jef Notermans, Maastricht
Toon Weijnen, Malden
Pol Brounts, Maastricht
Fons Even, Roermond
Jan Notten,Valkenburg
Lé Giesen,Venlo
Mia Maessen, Echt
Frans Walraven, Sittard
Herman Crompvoets, Meijel
Colla Bemelmans, Nuth
Jeanne Alsters-van der Hor,Venlo
Rita Bartels, Maastricht
Jacques Nijsten, Geleen
Jean Knoors, Sittard
Peter Bokken, Thorn
Toon Claessens,Venray
Ton Janssen, Echt
Jos Stassen, Puth
Pierre Bakkes, Roermond
Hanny Craghs,Venray
Els Ottenheym, Maastricht
Jef Loontjens, Maastricht
Ludo André, Maastricht
Lei Pennings, Sittard
Jan Moonen, Weert

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.
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.
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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.
Romy Roumans Romy Roumans (1994) is afgestudeerd Germanist en Taalwetenschapper. Momenteel is ze bezig met het afronden van haar tweede master,
de master Nederlands als tweede taal docent en expert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Binnen haar opleidingen heeft ze zich de afgelopen jaren
beziggehouden met onderzoek naar het Limburgs dialect, de mogelijke invloed
van het spreken van een dialect op het leren van het Nederlands binnen Limburgse kinderen en de uitspraak van het Limburgs, onder begeleiding van Leonie
Cornips en Jetske Klatter-Folmer.
Lotte Thissen (Roermond, 1988) studeerde Culturele Antropologie aan de
Universiteit van Utrecht. Voor haar bachelor- en masteropleiding verrichtte zij
etnografisch veldwerk in Antigua (Guatemala) en in Volendam (Nederland). Aan
de VU Amsterdam behaalde zij haar tweede mastertitel in Culture, Organization
and Management (cum laude) op basis van etnografisch veldwerk in Amsterdam-West. In 2018 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op
haar proefschrift Talking In and Out of Place: Ethnographic Reflections on Language,
Place, and Belonging in Limburg waarin zij laat zien hoe mensen taal gebruiken
om uiting te geven aan gevoelens van er wel of niet bijhoren in verschillende
plekken. Momenteel werkt zij als universitair docent bij de faculteit Health,
Medicine and Life Sciences van Universiteit Maastricht waar zij onderwijs geeft
alsmede etnografisch onderzoek doet binnen verschillende bedrijven met als
doel een participatieve aanpak van gezondheidsbeleid te ontwikkelen samen met
werknemers.

