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VOORWOORD

Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als het jaar van Covid-19, in de volksmond 
ietwat sierlijker – maar niet minder omineus – aangeduid als het coronavirus. 
Los van alle persoonlijke leed dat de coronapandemie heeft aangericht, los ook 
van de grootschalige maatschappelijke ontwrichting, heeft het virus in de taal 
diepe sporen nagelaten. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale, 
heeft zelfs een compleet woordenboek(je) gewijd aan ‘De taal van het nieuwe 
normaal: Corona in 1000 en enige woorden’. Zover is het Limburgs nog niet. Maar 
wie weet… Toch is het virus ook niet onopgemerkt gebleven in de wereld die 
Veldeke lief is. Met name op volkscultureel gebied heeft de pandemie in 2020 
nogal wat consequenties gehad. Het traditioneel zo rijke Limburgse verenigings-
leven en het brede scala aan tradities hebben een flinke stap terug moeten doen. 
Tijdelijk, hopelijk, en alleen om in de periode die straks de titel ‘na het vaccin’ 
draagt, sterker terug te komen.  

Dat gezegd zijnde… 

Voor u ligt het jaarboek 2020 van Veldeke Limburg. Met ook deze keer weer een 
scala aan onderwerpen dat recht doet aan de variatie en de rijkdom van wat deze 
provincie aan taal en cultuur te bieden heeft.  

Bestaat ‘het Limburgs’ nog? Onder die ietwat provocerende titel geeft Robin 
Velraeds een handzaam overzicht van de staat van het Limburgs anno 2020, met 
zowel een terugblik naar het verleden – Hoe is het allemaal zo gekomen? – als 
een doorkijkje naar de (al dan niet rooskleurige) ontwikkelingen die bepalend 
kunnen zijn voor de toekomst van de streektaal. Haar conclusie: het Limburgs 
bestaat nog, maar…

Het voortbestaan van een taal is in essentie afhankelijk van mensen. Niet alleen 
van mensen die de taal spreken, maar ook van enthousiastelingen die de taal ont-
leden en bestuderen, en de resultaten van dat werk zodanig weten te ‘verkopen’ 
dat ze een inspiratie zijn voor anderen die dan op hun beurt weer sprekend en 
schrijvend aan het voortbestaan van de taal willen en kunnen bijdragen.  Een 
van die enthousiaste (en deskundige) promotoren van het Limburgs, in dit geval 
specifiek van het Mestreechs, is Flor Aarts (86). Guus Urlings interviewde hem 
over zijn werklust en zijn drijfveren.

Voor de omvangrijkste volksculturele inbreng in dit jaarboek zorgt historicus Luc 
Wolters, die zijn licht laat schijnen op een oude traditie die enkel in een deel 
van het Zuid-Limburgse heuvelland en de aangrenzende Belgische provincie Luik 
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nog in zwang is: de cramignon. Hij dook diep in de geschiedenis van deze ket-
tingdans – die vroeger veel wijder verbreid was – en belicht zowel de momenten 
waarop als de rituelen en de muziek (liederen) waarmee deze dans werd en nog 
steeds wordt uitgevoerd. Zijn bijdrage is een fors uitgebreide versie van een arti-
kel dat eerder in De Maasgouw werd gepubliceerd. Ook Pierre Bakkes heeft zich 
op het terrein van de combinatie volkscultuur en taal begeven, deze keer met een 
overzicht van de vaktaal van de blaasmuziek. Voor wie niet weet wat ammezjuur 
en pendork zijn, of waar knoeaje en sjrómpe in de muziek voor staan. 
Frens Bakker richtte het vizier voor dit jaarboek op plaatsnamen, meer in het 
bijzonder op doublures – vaak met variaties in spelling of klank – in Nederlands- 
en Belgisch-Limburgse plaatsnamen, en op Limburgse plaatsnamen die ‘gespie-
geld’ worden aan de Gelders-Brabantse Maas: Kessel (L)/Kessel (NBr), Heel (L)/
Hedel (Geld), Well (L)/Well (Geld). Hij signaleert dat verschijnsel niet alleen, hij 
zoekt ook naar een historische en/of taalkundige verklaring. 

Speciaal voor de liefhebbers van taalkunde op de vierkante centimeter beschrijft 
Peter Klein in zijn bijdrage een verschijnsel dat in Limburg maar in een beperkt 
gebied voorkomt en slechts weinig bestudeerd is. Het gaat om de aanvoegende 
wijs of conjunctief, waarmee onder meer een wens of een gedachte uitgedrukt 
kan worden. Klein laat niet alleen zien in welke gevallen de conjunctief voor kan 
komen, maar geeft op basis van een enquête ook een mooi overzicht van het 
actuele gebruik. 

Op taalkundig gebied verdient zeker ook de bijdrage van Joske Piepers alle aan-
dacht. Zij verdiepte zich in het opmerkelijke verschijnsel dat sprekers van het 
Limburgs, als ze over vrouwen praten, de keuze kunnen maken tussen vrouwelij-
ke voornaamwoorden als ziej en heur, en voor onzijdige of mannelijke varianten 
als het of hem. Een dialectspreker kan dus zeggen dat het even boodschappen is 
gaan doen, dat men hem dat heeft verteld en dat ziene fiets is gestolen, en dan in 
al deze gevallen een vrouw bedoelen. 

In dit jaarboek ook uitgebreid aandacht voor taaleducatie. Om te beginnen is er 
de bijdrage van Esther van Loo over haar ervaringen rond de cursus ‘Limburgs 
als tweede taal’ die zij in het najaar van 2019 in Heerlen heeft verzorgd. Er wordt 
onder meer aandacht besteed aan didactisch interessante zaken waarmee een 
docent in dit kader geconfronteerd kan worden, zoals luistertaal en spreekangst. 
Een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onderwijsmateriaal 
voor niet-Limburgstaligen. Over lessen Limburgse taal en cultuur op een ander 
niveau, namelijk op de basisschool, gaat de bijdrage van Etty Willemse-Kemp. 
Zij gaat aan de hand van een concreet voorbeeld in Roermond uitgebreid in op 
het ontwikkelen van lesplannen en schetst ook het verloop van de lessen en de 
reacties van de leerlingen. 

Natuurlijk ontbreekt ook in dit jaarboek het hoofdstuk taalbeleid niet. Daan 
Hovens gaat in op de rol van de nationale talen Nederlands en Duits als grens-
overschrijdend communicatiemiddel. Ook de mogelijk functie van het Limburgs 
komt in dat kader aan de orde, zeker ook omdat het Limburgs lang een belang-
rijke rol heeft gespeeld in de grensoverschrijdende communicatie in het grens-
gebied en pas met de toegenomen invloed van de standaardtalen steeds meer 
een regionaal beperkte verspreiding heeft gekregen. De grens speelt ook een 
hoofdrol in de bijdrage van Stephan Thoden van Velzen, die onderzoek deed naar 
het dialectgebruik aan beide kanten van de rijksgrens in het gebied ter hoogte 
van Venlo. Hij betrok daarbij ook historisch materiaal zodat een goede diachrone 
vergelijking kon worden gemaakt. Centrale vraag: is de Nederlands-Duitse grens 
anno 2020 ook een taalgrens geworden?

Vanzelfsprekend komen in dit jaarboek ook de vaste onderdelen terug: de ru-
briek Signalementen (deze keer over het nieuwe Ranzels woeërdebook, het overzicht 
van oud-Maastrichtse teksten Van Sermoen tot Percessie van de hand van Lou 
Spronck, het boek van Lei Heijenrath over de taal van Kerkrade, de omvangrijke 
publicatie van Paul Van Hauwermeiren over het Bargoens en een drietal kinder-
boekjes in het dialect van Roermond), het jaarverslag van Veldeke Limburg en 
de Sjrieverskringe – korter dan gebruikelijk, want de activiteiten werden danig ge-
dwarsboomd door de coronapandemie – en de fotorubriek Limburgs op de Sjtraot. 

Al met al: heel wat te lezen, heel wat te zien, en ook dit jaar weer, ondanks alles, 
heel wat te genieten voor iedereen die geïnteresseerd is in – en houdt van… – de 
Limburgse taal en (volks)cultuur. 

De redactie
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VAKTAAL VAN MUZEKANTEN 

OET DE BLAOSMEZIEK

Pierre Bakkes, Moferter plat

Inleiïng: korte gesjiedenis van ’t óntstaon van blaos-

meziekvereineginge

Op ’n anger plaats höb ich al waal ’ns bewaerdj det oos 
hermeniejen en fómfare óntstange zeen oet de miletaer 
orkeste. Det gebeurdje naodet Napoleon de deensplich 
inveurdje veur alle jóng Franse manskaerels. Limburg waas 
in daen tied ’n deil van Frankriek. Of ze wóllen of neet: de 
jóng men van zoeaget 20 jaor móste mitdoon aan ederen 
oorlog dae Napoleon begós. Gevolg: nagal get Limburgers 
zeen in die Franse periode gesneuveldj. Anger gevolg: wie de 
Franse regering tieëntalle jaore later de Helena-medaalje aan 
nag laevendje ex-seldaote oetreikdje, vroge de nag laevendje 
Limburgse seldaoten oet daen tied die aan. In ’t noorden en 
weste van Nederlandj waerdje dao duchtig op aafgegaeve: 
die Limburgers (die gruuets woren op die medaalje) waerdje 

gezeen es ónbetroewbaar landjgenoeate.

Dore deensplich kreeg Napoleon inèns e väöl-en-väöl grótter leger es hae 
gewindj waas. Al die jóng men mósten allerlei seldaotedinger (wie mesjere, 
veldj-deens doon, sjete, saluere) lieëre. Veur det mesjere móste trómmelieërs en 
muzekante kómme. Die mósten e geluid make det wied te huuere waas veur 
al degene die móste mesjere. Natuurlik waerdje dore muzekante die det geluid 
same maakdje allein marsmeziek en ’t volksleed gespeeldj. Pas later waerdjen 
ouch kónzerte gegaeve mit echte blaosmeziek. Meistal wore det bewèrkinge 
van meziekstökker veur symfonie-orkeste.
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Die seldaot-muzekante lieërdje in deens meziek spelen en mesjien ouch waal 
meziek laeze. Es zie aafzwejdje, móste ze natuurlik al häör meziekgerei inlevere. 
Mer: zie kósten op ’n instrement spele. ’t Verlangen óm det ouch in eige stad 
of dörp te doon zal d’rveur gezorg höbbe det die ex-muzekante zich bie-ein 
verzameldje, en probeerdjen óm aan instremente te kómme. In oos streke lökdje 
det tamelik good. In Luuk haw Adolphe Sax, d’n oetvinjer vanne saxefoon, ’ne 
meziekhanjel.
Natuurlik wore d’r hie en dao al orkeste, beveurbeeldj van ’ne buusjop of ’n rieke 
femielje. Meh det wore meistal orkeste mit striekinstremente wie vioeale, cello’s 
en striekbasse. Die kregen in tamelik korten tied collega-orkeste mit bläözers en 
slaagwerk naeve zich. In Remunj óntwikkeldje zich det orkes vanne buusjop toet 
de Keuninklike Hermenie; die haet 1795 es stichtingsjaor. Det is ’ne flinken tied 
véúrdet de ‘echte’ blaosorkeste óntstónge…
De feite det de ieëste muzekanten in echte Fransen deens wore gewaes en det 
de instremente, mit noeatemateriaal en lesmethodes, veural ouch oet ’t Frans-

talig gebied kome, haw toet gevolg det hieël get vakterme vanoet ’t Frans 
euvergenómme waerdje. Me zów verwachte det dae Fransen inslaag gaw zów 
verdwiene, veural wie de lieërplichwèt in Nederlandj veur ederein ingeveurdj 
waerdje. Det waas in 1901: kinjer die vol-oet vief jaor wore, móste toet häör 
twelfdje nao de Leger Sjoeal. Mer de ‘Franse’ vaktermen in ’t Limburgs plat 
bleve! Noe nag zitj die vaktaal vol mit lieënwäörd oet ’t Frans. Natuurlik 
waerdje die wäörd duchtig get verlimburgs. Hie-ónger wuuert det Frans 
waord eventueel vermeldj.
Väöl ‘aaj’ klassieke kómpenisten en operakómpeniste woren Italiane. Väöl me-
ziekterme höbbe de Fransen euvergenómmen oet ’t Italiaans. Ouch det wuuert 
aaf en toe vermeldj.

’t Dialek wo-in de termen in dit artikel waere gegaeven en bespraoke
Inne volgendje opsomming waere die vakterme gegaeven in ’t Mofers plat. Sum-
pel raeje: de sjriever van dit artikel is in 1952 lid gewore vanne fómfaar (!) ‘De 
Vriendenkring’. In 1983 is hae in Remunj, wo hae vanaaf 1976 woondje, lid 
gewore van famfaar (!) O.L. Vrouw in ’t Zandj. Dao speeltj d’r nag ummer in mit.
De Remunjse vorme van eder waord waeren ouch tössen häökskes mitgegaeve 
mit (R.: ‘waord’).
Dink neet det in anger plaatse die vaktaal neet is óntstange. In eder plaats wo e blaos-
meziekgezelsjap is gekómme, zeen die terme mitgekómme. Waal gebeurdje det 
dökker in ’t begin in ’n anger dialek dan det vanne plaats zelf. Det waas zoea óm-
det d’n instruktuuer vanne aanstaondje muzekante (meistal d’n dirrektuuer vanne 
vereiniging) in väöl gevallen oet ’n anger plaats mit ’n get anger dialek koom.
Weer ’t eige veurbeeldj vanne sjriever: zienen ieëste lieërmeister waas oet Helje: 
meister Sjers, hoof vanne jóngessjoeal in Mofert en veurzitter vanne fómfaar. 
Ziene volgendje lieërmeister nao die ieëste opleiïng waas d’n dirrektuuer vanne 
fómfaar in 1953: Antoon Partouns oet Eijsde (vanne Blaw Hermenie dao). In 
zien ganse 68 meziekjaore toet hie toe haet hae achterein repetiesjes gekregen 
inne dialekte van Helje, Eijsde, Strampraoj, Mestreech, weer Eijsde, Einekoese, 
Wienesraoj, Gelaen, Brach en Bóches. Stiekem-eweg di-j hae via de fómfaar op 
’n plezerige meneer kinnis op euver Limburgse dialekte…

Vaktermen oet de blaosmeziek
Aafhouwe = bie ’t oefene van e meziekstök ’t teiken kriege vannen dirrektuuer 
det de muzekante mótte stoppe mit spele. Meistal kriege ze dan ’n aanwiezing 
euver wie get verbaeterd mót waere. Kiek ouch bie aafslaon.
Aafslaon = bie ’t oefene van e meziekstök ’t teiken kriege vannen dirrektuuer 
det de muzekante mótte stoppe mit spele. Meistal kriege ze dan ’n aanwiezing 
euver wie get verbaeterd mót waere. (R.: aafsjlaon.) Kiek ouch bie aafhouwe.
Aaj stökker = meziekstökker die al vreuger ingeoefendj en oetgeveurdj zeen. 
Dök zat bedoele aaj muzekante dao meziekstökker mit oet d’ajen tied: beveur-
beeldj: väöl klassieke ouvertures. (R.: aaj sjtökker.)

Aafbeelding 1: Drepodraeger van Keuninklike Hermenie Sainte Cécile Eijsden 
(foto: Otter,  wikimedia commons).
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Aanhaje = ’t lang blieve spele vanne zelfdje noeat. E slotakkaord mót döks lang 
aangehaje waere.
Aanzit = ’t beginpuntj van ’nen toean. D’n aanzit kan puntjig zeen: dan zits se 
dem aan es-of se mit ’t puntje van dien tóng ’n -t- maaks. Mer ouch kan d’r zaach 
zeen: dan maaks se ’nen -d-aanzit.
Akselerando = geleidelikaan euvergaon in e flotter tempo. Italiaans: accelerando.
Ammezjuur = ’t geveul det ’ne muzekant haet van good of slech spelen op e 
blaosinstrement. ‘Ammezjuur’ wuuert meistal besjouwdj es ’t gevolg vanne lup-
pe-zitting op of óm ’t móndjstök. Dezen term wuuert väöl door muzekante 
gebroek: ‘Ich höb vandaag slechten ammezjuur’; ‘Ich höb de lèsten tied altied 
gojen ammezjuur.’
Frans: embouchure = de ‘zitting’ vanne luppe; la bouche = de lup.
Aovendjkónzaer = ’t lèste kónzaer inne aovendj-oere van e meziekfieës. ’t 
Moge gaeve van ’t aovendjkónzaer waas altied ’n ieër veure vereiniging die det 
móch doon. Det waerdje geveuldj es ’n aanwiezing det de meziek good oetge-
veurdj waerdje. (R.: aovendkónzaer / aoveskónzaer.) Kiek ouch bie kónzaer.
A vu spele = zónger veuraafgaondje studie ’n pertie laezen en tegeliekertied 
spele. Gooj muzekante kóste det. Frans: jouer à vue. (R.: a vu sjpele.)
Baeker = ’t lèste stök van ’n blaosinstrement: wo de klank droetkump.
Bäöme = (te) hel op ’t slaagwerk houwe.
Bas = bas-tuba: ’t leegste blaosinstrement inne blaosmeziek.
Bas-solo = det deil oet ’ne mars wo-in de bas-instremente de veurnaamste me-
lodie spele. Det is bienao altied ’t deil véúr ’t trio.
Begeleiïng = de opvöllendje toeane spelen ónger ’n melodie of ’ne solo.
Bekkes = de moderne naam veur waat vreuger ‘de dèksele’ waerdje geneum: 
twieë rónj geboldje metaole plate die taengenein geslage waere en dan flot oet-
rein getroch. Det levertj e ‘triomfaal’ geluid op. Die bekkes lieken op dèksele van 
groeate kaokkèlles. Moderne naam: cymbale.
Bemol = ’nen toean dae mit 1/2e toean verlieëg is. Frans: be-mol. Kiek ouch 
bie mol.
Besbas = bas dae gestump is in bes: ’t leegste blaosinstrement inne blaosmeziek.
Bezitting = de samestèlling van ’n orkes, wo-in ’t dróm geit welke instremente 
dao-in veurkómme en wie dök e bepaoldj saort instrement dao-in bespeeldj 
wuuert. 
Bróddele = slordig de meziek oetveure dae oppe pertie veurgesjreve steit.
Bugel = blaosinstrement det in fómfares ’t meis bespeeldje instrement is; in her-
menieje kump ’t dök neet veur of mer mit eine of twieë bespelers. ’t Liek väöl 
op ’n trómpet mer de baeker en d’n euvergank daohaer vanoet de pistons is väöl 
breier. De bugel is ’t veurnaamste melodie-instrement in ’n fómfaar. Kiek ouch 
bie es-bugel. Frans: bugle.
Dèksele = ajerwètse benaming veur cymbale.
Diek spele = mit alle of mit väöl muzekante dezelfdje toeane spele. Dit kump 
neet zoea dök veur. (R.: diek sjpele.)

Dieke tróm = de groeate tróm.
Dimenewendo = geleidelik zaachter en zaachter gaon spele. Italiaans: dimi-
nuendo.
Dirrektuuer = ajerwètse benaming veur degene dae noe dirigent wuuert ge-
neump. (R.: direkteur.) Frans: directeur.
Doorspele = e meziekstök zónger óngerbraeking doorspelen op ’n repetiesje. 
(R.: doorsjpele.)
Drepo = gedrapeerdje vaan. ‘Gedrapeerdj’ hèltj in det die vaan neet gefrunsjeldj 
moog hangen of moog róndjwejje. Daoveur is ane baovekantj vannen draagstek 
’n horizontaal rondj-huitje gemaak det d’n drapo oetstrèk. Good 70 cm. leger is 
weer e róndhout det de puntje vannen drapo dao vashèltj.
Baoven oppen draagstek is ’n metaole kroean gemonteerdj: dao hange de me-
daaljes aan die de vereiniging op kónkoersen haet gewónne. D’n drapo is altied 
dieker en van steviger stóf dan ’n gewuuen vlag. Frans: drapeau. 
Drepodraeger = degene (bienao altied ’ne manskaerel) dae d’n drepo druueg 
bie ’t oettrèkke vanne vereiniging. (R.: drepodrager.)
Drepostek = de rónje stek mit waesstekker wo d’n drepo aanhink. (R.: dre-
posjtek.)
Drieve = 1. d’n toean dae gespeeldj mót waere hoger make dore luppe mieër te 
spanne; 2. ’t speeltempo hoger make door muzekante dan d’n dirrektuuer ’t aanguuef.
Duje = de stumbuus van ’t instrement induje, zoeadet de toeane van ’t instre-
ment e bietje hoger gaon klinke. Kiek ouch bie trèkke.
Dun spele = mit mer min muzekante ’nen toean of ’n melodie spele. (R.: dun 
sjpele.)
Esbas = bas dae in es gestump is: veer toeane hoger dan de besbas. Kiek ouch 
bie besbas en bie bas.
Esbugel = bugel dae in es gestump is: veer toeane hoger dan de gewuuene (bes)
bugel.
Fepe = óngekóntreleerdje hoeag toeane make, veural bie reet-instremente wie 
saksefoons en klarinette. Ouch fiepe.
Fiepe = óngekóntreleerdje hoeag toeane make, veural bie reet-instremente wie 
saksefoons en klarinette. Ouch fepe.
Flatse = ’t mislökke van ’nen toean of ’n meziekpassage.
Foetse = väöl te hel op ’n tróm houwe. (R.: ónbekindj!)
Fómfaar = meziekkorps det besteit oet muzekante mit kopere blaosinstremen-
te, saxefoons en slaagwerk. (R.: famfaar.)
Gam = de toeanleier van lieëg do toet do-éín-octaaf hoger. Es se-n es jónge 
muzekant de gam kós spele, zoog ’t d’rhaer oet det ’t ’ne goje muzekant kós 
waere.
Ginneraal pous = ’n pous veur alle muzekante. (R.: ginneraal pauze.)
Ginneraal repetiesje = de veur publiek toegankelike repetiesje vlak veur mit-
doon aan e kónkoer: dao waere de kónkoerwerken oetgeveurdj net wie op kón-
koer. (R.: ginneraal repetisie.)
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Greep = de meneer óm aan te gaeve mit welke ómlieëggeduudje pistons of 
kleppen ’ne bepaoldje toean mót waere gespeeldj. 
B.v.: mi-bemol speels se-n op koperinstremente mit 2 en 3, dus mit ingeduudje 
middevinger en rinkvinger.
Haore = ajerwèts waord veur neet-muzekante die wólle wete wie de naam van 
dien instrement is. ‘Welk haore speels doe?’ waas dan de vraog. ‘Haore’ is ’t aad 
Limburgs waord veur Nederlands ‘hoorn’.
Hermenie = benaming veur ’n blaosmeziekvereiniging die, naeve de instre-
mente veur ’n fómfaar, ouch nag klarinette, fluite, hobo’s, fagotten en striekin-
stremente wie cello’s en striekbassen haet. (R.: hermenie en harmenie.)
Hoorn = hoorn, ’n instrement det ’n róndjgedrejdje geluidsbuus haet en ’t 
ajerwèts instrement cor vervink. D’n aje Limburgse naam ‘haore’ is veur dit in-
strement neet in gebroek geraak. Kiek ouch bie haore.
Hout = alle instremente (boeten ’t slaagwerk) die bestaon oet éín of mieër hou-
tere buze mit dao-op kleppe gemonteerdj.
Houwe = ’n tróm bespele.
Induje = de stumbuus van ’n instrement mót ingeduudj waeren ómdet d’n 
toean te lieëg is. ’n Korter ingeduudje stumbuus levertj ’nen hogeren toean op.
Inspele = véúr e veurnaam kónzaer (b.v. e kónkoer) tamelik kort e stök van ’n 
oet te veure werk spelen en dan alle instremente fien op-ein aafstumme. Ouch 
veur solo-optraejes, b.v. bie solistekónkoerse gebeurtj dit. (R.: insjpele.)
Inzit = ’t beginne te spelen aan e meziekstök. ’t Presies same beginnen is dökker 
e probleem: alle muzikante mótte dan nao d’n dirrektuuer kieke. Dae guuef ’t 
begin presies aan.
Invalle = op ’n lestige plaats, terwiel anger muzikanten al spele, mit gaon doon. 
Kiek ouch bie inzitte puntj 2.
Inzitte = 1. inzitte aan ’t begin van e meziekstök; 2. inzitte bie e nuuj deil van 
e stök.
Kaor = ’n instrement det van vorm väöl liek op de klassieke ‘hoorn’ mer wovan 
’t toeanbereik éín oktaaf minder is. In modern hermenieje en fómfare wuuert de 
kaor neet mieë gebroek: de klassieke hoorn vervink ’m.
Ketse = ’t neet treffe en dus te lieëg inzitte van hoeag toeane op instremente.
Kis = de houtere verhuueging wo d’n dirigent op steit. (R.: kies.)
Klep = de mechaniek op klarinette, hobo’s, fagotte, saxefoons wodoor de ba-
sisklank van ’t instrement verangerd kan waere. Dore klep in te duje, wuuert ’t 
klankdeil vanne buus verangerd.
Knoeaje = ’t neet presies oetveure vanne meziek dae oppe pertie steit. (R.: knoje.)
Kónzaer = meziekoetveuring veur publiek. Frans: concert.
Koper = verzamelnaam veur alle kopere blaosinstremente (mer neet de saxe-
foons: det zeen reet-instremente!)
Kruuts = ’nen toean dae mit 1/2e toeanaafstandj verhuueg is.
Kuus = ajerwètse benaming veure ‘stek mit zaachte dieke baovekantj’ womit de 
dieke tróm wuuert geslage.

Luiperke = meziekpassage wo-in väöl apaarte korte toeane in e flot tempo 
achterein gespeeldj mótte waere.
Make = 1. zègke det e stök wuuert oetgeveurdj veur pebliek (‘V’r make de kón-
koerstökker!’); 2. get presteren op kónkoer (‘V’r höbben ’nen ieëste pries gemaak!’).
Maot = ’t vas aantal tèlle det in meziekpertieje tösse twieë vertikaal strepen oppe 
noeatebalk steit. Gebroekelike maotsaorte zeen:
- twieëkwartsmaot: twieë kwarttèllen in éín maot;
- driekwartsmaot: drie kwarttèllen in éín maot;
- veerkwartsmaot: veer kwarttèllen in éín maot;
- twieëkwartsmaot: twieë kwarttèllen in éín maot;
- drie-achste maot: éínen tèl mit drie achsten in éín maot;
- zès-achste maot: twieë tèlle mit drie achsten op ederen tèl;
- negen-achste maot: drie tèlle mit drie achsten op ederen tèl;
- ónregelmaote maotsaorte mit alderlei aafwisselinge: veural in moderne meziek.
Maotvas = kinmèrk van ’ne muzekant of ’n muzekante dae/die ’t maottempo 
vannen dirrektuuer altied presies aanhèltj.
Map = de meziekmap die eder lid haet; dao-in waere de pertieje vanne stökker 
bewaard. Die map numme de muzekante mit heives, zoeadet ze ane pertieje 
kónnen oefene.
Meziek = det waat ’t spelendj korps lieëtj huuere. Frans: musique.
Meziekfieës = fieës det e plaatselik korps organiseert. Meistal is det e fieës in ’n 
wei. De korpsen oet de ómgaeving waere genuuedj óm mit te doon. Ze kriege 
dan ’nen tied van optraeje aangeweze. Ruum van teveure verzameltj det korps zich 
dan in ’n kefee in die plaats. Me trèk dan mit marsmeziek nao die wei en geit dan 
’t kónzaer gaeve. Nao aafloup wuuert d’r eine – en dök waal mieëer es eine – ge-
drónke. Det wuuert besjouwdj es óngersteuning van ’t organiserendj korps.
Milledie = melodie: de stum oet ’t gehieël van meziek die de meiste aandach 
krieg. Frans: mélodie.
Móndjstök = det deil van ’t instrement det de muzekant taenge de luppe, of bie 
klep-instremente inne móndj zitj. Móndjstökker van koperinstremente mót de 
muzekant(e) altied werm haje; die zitte bie mansluuj in principe inne bóksetes…
Naatrel = de neet verhuuegdje of verlieëgdje toean. Frans: naturel.
Naoslaag = 1. de begeleiïngsfiguur nao de ‘zwaoren’ tèl inne maot; 2. de groep 
muzekante die de naoslaag spele. Kiek ouch bie veurslaag.
Noeat = 1. mezieknoeat; 2. get slordige benaming veur ‘toean’. Frans: note.
Oetdunne = zègke (doren dirrektuuer) det ’n deil muzekante ’n passage neet 
moge mitspele.
Optrèkke = ’n muzekaal wanjeling maken in marstempo; daobie waere dan 
marse gespeeldj. Waarsjienlik is dit ’n seldaoteterm!
Patsj = de patsj die bie ’t uniform huuert.
Pendork = fermate: ’n teiken det aanguuef det d’n toean net zoea lang mót 
aangehaje waeren es d’n directuuer aanguuef. Frans: point d’orgue = orgelpuntj. 
Dit is ’n term oet ’t orgelspel.
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Pepieter = mezieklessenieër. Frans: pupitre.
Pertie = 1. ’t pepier wo-op de te spele meziek steit veur eder instrement apaart; 
2. detgene waat éín(e) muzekant(e) te spelen haet in e meziekstök. Frans: partie.
Pertierepetiesje = repetiesje vanne muzekante van éín of e paar pertieje van ’t 
gans korps. (R.: pertierepetisie.)
Peston = 1. ’t blaosinstrement det ‘cornet’ hètj in ’t Nederlands; 2. ’n ventiel 
van e kopere blaosinstrement wo me d’n toean mit kan verhuuegen of verlieëge. 
Meistal haet ’n dergelik instrement drie of veer pestons.
Pómp = gebaoge buus ónger edere piston apaart van e koperinstrement, die 
door häör lingdje aanguuef wieväöl det d’n toean verlieëg waert es me de peston 
induutj. In die buus verzameltj zich ouch de spie vanne speler ónger ’t meziek 
make. Inne pauzes waere die pómpe dan ouch spie-vrie gemaak.
Pouk = pauk. Meistal haet e korps drie pouke, die versjillendj gestump zeen.
Rallantando = geleidelikaan e langsamer oetveuringstempo kriege. Kiek ouch 
bie ritardando en ritenuto.
Reetje = reetje op ’t móndjstök van saxefoons, klarinette, hobo’s en fagotte.
Register = meistal sprik me van ’t hoeag en ’t lieëg register, naeven ’t slaagwerk- 
register. ‘Hoeag’ en ‘lieëg’ wieze drop of de basisstumming hoeag of lieëg is. 
Toet ’t hoeag register huuere de sopranino, de sax-sopraan, de klarinette, de bu-
gels, de pistons, de trómpette, de hoorns, de sax-alt.
Toet ’t lieëg register huuere de trombons, de tuba’s, de baritons, de sax-tenor, de 
sax-bariton, de fagot, de basklarinet, de esbas en de besbas.
Toet ’t slaagwerkregister huuere de dieke tróm, de klein tróm, de pauke, de xylo-
foon, de buusklokke en de bekkes.
Repetiesje = d’n tied wo-in ’t gans korps ónger leiïng vannen dirrektuuer oe-
fentj aan meziekstökker. (R.: repetisie.) Frans: répétition.
Ritardando = in e langsamer tempo gaon spele. Kiek ouch bie ritenuto en ral-
lantendo.
Ritenuto = in e langsamer tempo gaon spele. Kiek ouch bie rallantendo en ritardando.
Rös = gedeilte oet e meziekstök det de muzekant(e) neet mót mitspele; de per-
tie guuef det mit rösteikens aan.
Saxefoon = reet-instrement det oetgevónjen is door Adolphe Sax. De versjillen-
dje saorten in stumming, van hoeag nao lieëg: sax-sopranino (in es-stumming), 
sax-sopraan (in bes), sax-alt (in es), sax-tenor (in bes), sax-bariton (in es), sax-bas 
(in bes).
Sernaatje = ’t spele van e paar meziekstökker, meistal marse, bie miense die be-
zónjer verdeensten höbben inne gemeinsjap. Meistal gebeurtj det veur häör eigen 
hoes. ’t Optrèkke nao det hoes maak, det de miensen inne buurt kómme loestere. 
’n Óngerdeil van ’t sernaatjen is ’n toespraok dore veurzitter of ouch waal dore 
burgemeister, de pestoear of häör vervengers. 
Es emes ’n keuninklike medaalje krieg, wuuert ’t Wilhelmes gespeeldj. Nao ’t ser-
naatje geit ’t korps weer mit ’ne mars trök nao ’t vereinigingslokaal. Frans: sérénade.
Dit waord kump allein es verkleinwaord veur!

Sinkoop = toean dae taenge de maot vanne meziek ingeit. Toet zoeaget 1960 
vónje muzekanten ’t lestig óm sinkope te spele. Frans: syncope.
Sjeure = väöl te hel toeane laoten huuere.
Sjieër = kleine meziekstanderd dae oppe meiste meziekinstremente vas te zitten 
is. Dao wuuert ’t marsebeuksken in geklemp. Dan kan me marsjeren en tegelie-
kertied de te spele meziek laeze.
Sjrómp (de -) = aje sjeldjnaam veur ’n blaosmeziekvereiniging.
Sjrómpe = ’n instrement erg ónmuzekaal bespele.
Slaagwerk = verzamelwerk veur alle instremente wo se-n op mós houwe, wie 
trómme, pauke, xylofone, buusklokke.
Snakke = kort aom haolen op momente det men eigelik mót doorspele.
Solo = deil van e werk wo-in mer éín(e) muzekant(e) de melodie speeltj, terwiel 
die angere ‘zwiegen’ of zaach begeleie.
Spele = meziek make.
Stök = meziekstök.
Stumme = alle instrementen inne juuste toeanhuuegdje bringe, door ein veur 
éine en dezelfdje toean (eventueel ’n octaaf hoger of leger) te spele. D’n dirrek-
tuuer beoordeiltj of me mót trèkke (leger waere) of induje (hoger waere).
Tamboer = emes dae ’n trómmel bespeeltj. Frans: tambour.
Tamboermaeter = emes dae de leiïng haet euver alle slaagwèrkers bie ’t optrèkke. 
Hae löp ónmiddellik nao d’n drapodraeger allein véúr alle tamboers mit ’n tamboer-
maeter-stek. Frans: tambour-maître.
Tamboermaeterstek = meistal fijne zwarte stek mit baovenaan ’ne spegelendje 
spits, en óngeraan ’ne spegelendje bol. Door bewaeginge mit dae stek guuef de 
tamboermaeter aan wie en wienieë de tamboers mótte spele. 
Tèl = 1. tel-einheid in ’n oet te veure stök of ’n deil van e stök; 2. ’t deil vanne 
maot det e bietje naodrök haet: ‘Oppen tèl spele’ of ‘nao d’n tèl spele’.
Tèlle (e werkwaord!) = de rösperiodes die de pertie aanguuef mót(te) de mu-
zekant(e) zelf tèlle.
Taote = spelen op e kopere blaosinstrement zónger det me d’n techniek daoveur 
haet.
Toean = de klank van ’t instrement dae de muzekant(e) lieëtj huuere. Frans: ton.
Toete = ’nen hellen toean laoten huueren op e koperinstrement.
Träöt = spotnaam veur e kopere blaosinstrement. Letterlik is ‘träöt’ ’t geslachsdeil 
van ’n koe… Euvereinkóms mit ’n instrement? Waarsjienlik de vorm van det zich-
baar geslachsdeil mit de baeker van e klein kopere blaosinstrement, b.v. ’n trómpet.
Träöte = spottendje benaming veur ‘blaosmeziek make’.
Trio = 1. e vas deil oet ’t twieëdje deil van ’ne mars, nao de bas-solo. Dao waert 
’n ganse nuuj melodie ingezatj in ’t hoeag register; 2. ’ne groep muzekante van 
drie persoeane.
Troep = al degene die mitspelen in ’n orkes. Frans: troupe.
Trèkke = de stumbuus van ’t instrement langer make; d’n toean wuuert daodoor 
get leger.



18 19

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

Tóngslaag = de lóchstroum neet mit de tóngpuntj mer mit de tóngrök taen-
gen ’t gehemelte óngerbraeke. Dit wuuert gedaon es me-n hieël flot gestoeate 
nuuetjes mót spele.
Vreuger waas emes dae mit tóngslaag kós spele ’nen echte kampioen.
Triangel = drieheukig metaole slaagwerk det klink wie belgerinkel es me det 
mit ’n iezere staefke bespeeltj. Frans: triangle.
Trómbón = trombon. Dao zeen alt-trómbons, tenor-trómbons en bas-tróm-
bons. Frans: trombone.
Tróm = in ’t Nederlands: ‘trom’. Inne blaosmeziek waere ‘de klein tróm’ en ‘de 
diek tróm’ óngersjeie. In drumbands waeren ouch ‘deepdjetrómme’ gebroek.
Trómme-kerke = ’n klein ker op twieë rajer wo me de dieke tróm op kan zitte 
bie marsjeren euvere straot: dan is geinen dieke-trómdraeger nuuedig, waal emes 
dae det kerke achter zich aan trèk.
Trómpet = trómpet. Frans: trompette.
Tuba = ‘eufonium’ in get deftiger taalgebroek. ’t Frans waord ‘tuba’ verwies nao 
de bas-tuba, dae bie ós ‘bas’ wuuert geneump.
Vaan = de vlag. Die zuus se neet dök bie dees korpse: men haet ’nen drepo.
Veurslaag = ’t maotdeil det e bietje naodrök haet. Dae veurslaag wuuert meistal 
gespeeldj dore basinstremente. Kiek ouch bie naoslaag.
Veurteiken = ’n teiken oppe meziekpertie det ’nen toean óf verhuueg óf verlieëg 
mót waere. E veurteiken kan staon aan ’t begin van e meziekstök óf veur éín of 
mieër dezelfdje noeaten inne zelfdje maot.
Zaal = de zaal wo-inne vereiniging ’t vereinigingslokaal haet.
Zwaor stökker = moeilike meziekstökker.

HOE LIMBURGERS OVER 

VROUWEN PRATEN

Over het gebruik van mannelijke, 

vrouwelijke en onzijdige voornaam-

woorden voor vrouwen 

Joske Piepers1

Taal gebruiken we de hele dag door, niet in de laatste plaats 

om het te hebben over andere mensen: wat ze doen, wat ze 

nu weer hebben gezegd, wat we van hen vinden… Deze 

persoonsaanduidingen kunnen verschillende vormen heb-

ben. Zo kun je simpelweg iemands naam noemen (Marie), 

of een zelfstandig naamwoord gebruiken (zus), maar heel 

vaak kiezen we voor persoonlijke voornaamwoorden. En 

daar is in het Limburgs iets heel bijzonders mee aan de hand.2

Wanneer Limburgers over mannen praten, dan gebruiken ze daarvoor mannelij-
ke persoonlijke voornaamwoorden (hae, hem).3 Hebben ze het echter over vrou-
wen, dan kunnen ze kiezen tussen vrouwelijke voornaamwoorden (ziej, heur), of 
‘niet-vrouwelijke’ vormen (onzijdig of mannelijk; het, hem). Je kunt een Limbur-
ger dus rustig over een vrouw horen zeggen dat het even de deur uit is, dat ze hem 
hebben zien weggaan (nog steeds een vrouw), en dat ziene auto er niet meer staat 
(ja, nog altijd van een vrouw). In het Nederlands bestaat deze optie niet: daar is 
een vrouw altijd ze, en nooit het.4 Als onderdeel van mijn masteropleiding taal- 
en communicatiewetenschap heb ik dit verschijnsel onder de loep genomen. In 
dit artikel bespreek ik de bevindingen van onderzoek dat ik samen met collega’s 
heb uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in deze opmerkelijke eigenschap van 
het Limburgs.5
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Variatie in voornaamwoorden: hoe komt dat?
Laten we beginnen met wat achtergrondinformatie. Hoewel het Limburgs in 
dit opzicht behoorlijk bijzonder is, en flink verschilt van het Nederlands, is 
het niet de enige taal die variatie toestaat in de voornaamwoorden die kunnen 
worden gebruikt voor vrouwen. Vaak zit er een sociale reden achter deze va-
riatie. In het Konkani (een taal die gesproken wordt in het westen van India), 
bijvoorbeeld, gebruiken mannen doorgaans onzijdige voornaamwoorden (ver-
gelijkbaar met het) om hun echtgenote of dochter aan te duiden. Omgekeerd 
gebruiken kinderen echter meestal vrouwelijke voornaamwoorden (vergelijk-
baar met zij) om het over hun moeder te hebben, als teken van respect.6 Zoiets 
lijkt in het Limburgs ook van toepassing te zijn. In een eerdere uitgave van 
Veldeke waarin dit onderwerp aan bod kwam, schreef Frens Bakker namelijk 
al het volgende: “spraeken euver dien moder of groeëtmoder met ’t informele “het, ’t; 
det” klink ontzettend ónbeschoef”.7 

Naast sociale redenen kan variatie in voornaamwoorden soms ook verklaard 
worden door de grammatica van een taal. Het Duits heeft bijvoorbeeld strikte 
grammaticale regels als het gaat om woordgeslacht. Naar grammaticaal vrou-
welijke woorden wordt terugverwezen met het persoonlijk voornaamwoord sie 
(‘zij’), en naar onzijdige woorden met es (‘het’). Of een Duitse vrouw sie of es 
wordt genoemd, is dus grammaticaal bepaald: dit hangt namelijk af van of zij 
eerder een Frau (‘vrouw’, grammaticaal vrouwelijk) is genoemd, of een Mädchen 
(‘meisje’, grammaticaal onzijdig). Toch is het zelfs in het Duits zo dat gramma-
tica niet altijd leidend is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat sprekers van 
het Duits zowel sie als es een prima verwijzing vinden voor een Mädchen, ook al 
is dit woord zelf grammaticaal onzijdig.8 Daarnaast werd ook gevonden dat een 
Mädchen vaker sie wordt genoemd wanneer haar leeftijd omhooggaat; es komt 
vaker voor als verwijzing naar jongere meisjes.9 Grammaticale en sociale factoren 
opereren dus niet los van elkaar.

Het en ziej in gesproken Limburgs
Terug naar het Limburgs dan. Het eerste onderzoek dat we hebben uitgevoerd 
was bedoeld om eens met een open blik te kijken naar wat er in het Limburgs 
dan eigenlijk gebeurt. Hoewel we wel een idee hadden – namelijk, op basis van 
het onderzoek naar andere talen zou je mogen verwachten dat de leeftijd van 
de vrouw in kwestie een rol kan spelen – hadden we geen gegevens over hoe 
vaak het gebruik van het voorkomt, en zelfs erg weinig wetenschappelijk bewijs 
dát het nog steeds voorkomt. We zijn daarom begonnen met het verzamelen van 
audio-opnamen van spontaan, gesproken Limburgs.10

Om data voor dit eerste onderzoek te verzamelen, hebben we 41 Limburgers 
(17 mannen en 24 vrouwen) gevraagd om sprookjes te vertellen. Zij kregen 
plaatjes te zien uit bekende sprookjes (Assepoester, Sneeuwwitje en De Kleine 

Zeemeermin) en werden gevraagd om te vertellen wat er op die plaatjes ge-
beurde. Een voorbeeld is te zien op de afbeelding hierboven, waar Assepoester 
om middernacht wegrent van het bal en daarbij haar glazen muiltje verliest. Dit 
werd door een deelnemer aan het onderzoek beschreven als “en den verluusj ’t 
zien sjeunke, mer de prins vindtj ’m toch”: een mooi voorbeeld van maar liefst drie 
niet-vrouwelijke voornaamwoorden in één zin (’t, zien, ’m). 

Uit dit onderzoek kwamen een paar belangrijke dingen naar voren. Allereerst 
bleken niet-vrouwelijke voornaamwoorden in het Limburgs redelijk frequent 
gebruikt te worden: ongeveer vier op de tien keer dat er naar een vrouw werd 
verwezen, werd dit met het of een andere niet-vrouwelijke vorm gedaan. Het 
interessante is echter dat dit alleen gold wanneer er gepraat werd over jongere 
meisjes (bijvoorbeeld Assepoester), maar niet wanneer het over oudere dames 
ging (Assepoesters stiefmoeder, of de oudere, goede fee). Bij oudere vrouwen 
was bijna 95% van de voornaamwoorden grammaticaal vrouwelijk (ziej, heur, 
die). Een leeftijdseffect, zoals al was beschreven voor andere talen, hebben we dus 
ook voor het Limburgs gevonden. Het afwisselen van de verschillende vormen, 
afhankelijk van over wie men het heeft, gebeurt overigens volledig automatisch. 
Net als dat je er niet over na hoeft te denken dat je voor een man hae zegt, zijn 
sprekers zich er over het algemeen ook niet van bewust dat ze bij vrouwen een 
keuze maken tussen het of ziej: dat doe je gewoon. 

Een minstens net zo interessante bevinding van dit eerste onderzoek was dat niet 
alle deelnemers het gebruikten. Bij de 41 sprekers waren er 13 die uitsluitend 
vrouwelijke voornaamwoorden gebruikten wanneer ze over vrouwen praatten, 

Afbeelding 1: Een voorbeeld van de plaatjes die we gebruikten om spraakdata te verzamelen. 
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ook als die vrouwen jong waren. Sommige sprekers gaven zelfs aan vormen als 
het liever te vermijden. Dit is een interessant gegeven, en hier kom ik later in dit 
artikel nog kort op terug.

Leeftijd of grammatica?
De resultaten van het eerste onderzoek lieten zien dat de leeftijd van de vrouw 
in kwestie in het Limburgs een belangrijke rol speelt bij de keuze of er naar die 
vrouw wordt verwezen met het of ziej. De vraag is echter of dat leeftijdseffect 
wel echt een sociaal effect is, of dat het eigenlijk een verstopt grammaticaal 
effect is. 

We zeiden voor het Duits dat meisjes es kunnen worden genoemd omdat Mäd-
chen een onzijdig woord is. Misschien werkt dat in het Limburgs wel net zo, en 
is de reden dat het vaker voorkwam voor jongere meisjes in onze dataset niet de 
leeftijd van die meisjes, maar simpelweg het feit dat jongere meisjes nou eenmaal 
vaker dan oudere dames maedje worden genoemd (ook in het Limburgs een 
grammaticaal onzijdig woord). Om er zeker van te zijn dat we onze resultaten 
niet verkeerd interpreteerden en uitlegden, hebben we een tweede experiment 
gedaan. Dit was erop gericht om de grammaticale en sociale kant van variatie in 
het woordgeslacht uit elkaar te peuteren, zodat we konden onderzoeken wat nou 
echt bepaalt of iemand het of ziej is. Is dat inderdaad de leeftijd van een vrouw, of 
toch congruentie met het woordgeslacht van een zelfstandig naamwoord zoals 
vrouw (vrouwelijk) of maedje (onzijdig)?11

Aan dit tweede onderzoek namen 72 Limburgers deel; 25 mannen en 47 vrou-
wen. Zij luisterden allemaal naar tientallen verschillende Limburgse zinnen, 
waarin zussen en moeders voorkwamen, maar ook zusjes en moedertjes. Naar 
deze vrouwen werd vervolgens verwezen met ze of ’t. Enkele (Nederlandstalige) 
voorbeelden staan hieronder:

1.  Mijn zus/zusje houdt heel erg van katten, en laatst heeft ze/het een 
oude kater uit het asiel gehaald. 

2.  Mijn moeder/moedertje werkt heel graag in de tuin, en vorige zomer 
heeft ze/het voor het eerst een kruidentuin aangelegd. 

De deelnemers gaven aan of ze de zinnen ‘natuurlijk’ vonden of niet. De resulta-
ten van dit experiment sloten naadloos aan bij het eerste onderzoek: voor jonge-
re vrouwen werden alle mogelijke combinaties even natuurlijk gevonden, maar 
voor oudere vrouwen was er een duidelijke voorkeur voor ze. Ook hier vonden 
we dus een leeftijdseffect, en dit keer konden we vaststellen dat dat niet kwam 
doordat verkleinwoorden nou eenmaal grammaticaal onzijdig zijn. De sociale 
factor blijkt te prevaleren boven de grammaticale factor.

De rol van context
Het onderzoek dat ik als laatste wil bespreken gaat niet over leeftijd of gramma-
tica, maar onderstreept wel heel duidelijk welke invloed verschillende soorten 
informatie kunnen uitoefenen in variatie in woordgeslacht. In het bijzonder gaat 
het hier over de rol die context speelt in de interpretatie van het bezittelijke 
voornaamwoord zien.12 

Zien (Nederlands: zijn) is een woord dat in het Limburgs bij zowel mannen als 
vrouwen kan worden gebruikt: je kunt zeggen Piet ziene auto, maar ook net zo 
goed Marie ziene auto. Bij zien weet je, zonder verdere informatie, dus niet of 
het over een man of over een vrouw gaat. In de constructie Marie zien tas zal 
het direct duidelijk zijn dat het om de handtas van Marie zelf gaat, maar in een 
langere zin is dat niet per se altijd zo. Bijvoorbeeld, Marie haet zien tas ingepakt 
zou kunnen betekenen dat Marie haar eigen tas heeft ingepakt, maar het zou 
eventueel ook over iemand anders kunnen gaan: Haet Piet zelf ingepakt? Nae, 
Marie haet zien tas gepakt. 

In dit onderzoek hebben we bestudeerd hoe zien wordt geïnterpreteerd in ver-
schillende contexten. Net als in het hierboven beschreven onderzoek hebben 
we mensen gevraagd om naar zinnen te luisteren en te beoordelen hoe ‘na-
tuurlijk’ ze deze zinnen vonden. Uit de resultaten bleek dat zinnen waarin zien 
naar een vrouw verwees, zoals Fleur haet zien yogaboks aangedaon, als ‘natuurlijk’ 
werden beoordeeld. Hoewel dit laat zien dat zien inderdaad naar een vrouw kan 
verwijzen, bleek ook dat dit niet zomaar altijd zo begrepen wordt. We hebben 
proefpersonen namelijk twee soorten zinnen laten horen: zinnen met stereotiepe 
‘vrouwelijke’ activiteiten, zoals oorbellen indoen of balletschoenen aantrekken, 
en zinnen met stereotiepe ‘mannelijke’ activiteiten, zoals autobanden verwisselen 
of het dak repareren. Hier vonden we een belangrijk verschil: in typisch vrou-
welijke contexten werd zien namelijk wél geïnterpreteerd als verwijzend naar 
de eerder in de zin genoemde vrouw, maar in typisch mannelijke contexten 
gebeurde dat niet. Als het over mannen ging, vonden we geen verschil op basis 
van het type activiteit. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hoe zien het meest 
gebruikt wordt. Voor vrouwen heb je, naast zien, ook nog de vrouwelijke vorm 
heur: Marie heur tas. Voor mannen is er geen extra vorm. Omdat er voor vrouwen 
een tweede optie bestaat, en voor mannen niet, is ‘mannelijk’ zien dus frequenter 
dan ‘vrouwelijk’ zien.13 Op basis daarvan mag je verwachten dat men bij zien 
(onbewust) eerder aan een man denkt dan aan een vrouw. Op het moment dat 
de context dan ook nog eens in de richting van een man wijst, ligt het voor de 
hand om te denken dat het dan ook wel over een man zal gaan. 

Kortom: dit onderzoek toont aan dat zien voor vrouwen wel degelijk mogelijk 
is, en ook zo geïnterpreteerd wordt, maar dat dit wel afhangt van de context. 
Naast de leeftijd van een vrouw en grammaticale factoren, speelt ook contex-
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tuele informatie een belangrijke rol in de vraag wanneer een niet-vrouwelijk 
voornaamwoord gepast is (om naar een vrouw te verwijzen), en wanneer niet. 

Vervolgonderzoek
Eerder in dit artikel noemde ik al dat voornaamwoorden zoals het niet door alle 
sprekers gebruikt en goedgekeurd worden. Dit is ook opgemerkt door Frens 
Bakker, die in 1992 al schreef dat “naovraog beej spraekers liërt det inkele “het” en 
“det”, minder “’t”, toch negatief vinde klinke. Meugelik kump det door ’t Nederlands. 
Eine semi-modertaalspreker van ein Middelimburgs dialek zach de informele vorme “het, 
’t’; det” gaar neet te gebroeke umdet hae ze minachtend vindt klinke”. Bakker schreef 
eveneens dat “sómmige jongere auk waal “zeej, ze; die” [gebroeke], wao andere en aldere 
spraekers altied “het, ’t; det” gebroeke”, en ook hier weer dat dit gebeurt “ónder d’n 
invloed van het Nederlands”.14 De resultaten van het door ons uitgevoerde onder-
zoek onderschrijven deze ideeën grotendeels. Wij ontdekten inderdaad ook dat 
er sprekers zijn die nooit het gebruiken, en dat het voor sommigen inderdaad ne-
gatieve bijbetekenissen heeft. Belangrijk om hier te vermelden is echter wel dat 
dit niet alleen jongeren betrof: er waren jongeren die deze vormen frequent ge-
bruikten, en ook ouderen die dit nooit deden. Het werd gebruikt (en vermeden) 
door zowel mannen als vrouwen, van alle leeftijden, die bovendien afkomstig 
waren uit verschillende regio’s.15

Net als Bakker verwacht ik dat het Nederlands hierin inderdaad een rol kan spe-
len. Iedereen die een Limburgs dialect spreekt, spreekt ook Nederlands, en daarin 
wordt gewoonlijk het vrouwelijke voornaamwoord gebruikt. Sterker nog, het is 
absoluut niet normaal om een vrouw aan te duiden met het in het Nederlands 
(of, nog erger: dat).16 Het is goed mogelijk dat zowel het constante gebruik van 
ze als de negatieve betekenis van het als het ware doorsijpelen naar het Limburgs, 
en ook in het dialect de boventoon gaan voeren, zeker wanneer iemand veel 
Nederlands hoort en gebruikt. Of dit inderdaad het geval is, en zo ja, hoe dat dan 
werkt, zijn we nog aan het onderzoeken.

Noten

1  Joske Piepers, Tilburg University, departement Cultuurstudies. 

 Contact: j.piepers@tilburguniversity.edu.

2  Omdat mijn onderzoek zich richt op een grammaticaal fenomeen, dat diep in de taal gewor-

teld zit en ook bestaat in gerelateerde talen zoals de Ripuarische dialecten en het Luxemburgs, 

besteed ik in dit artikel geen aandacht aan regionale variatie. Ik gebruik ‘Limburgs’ hier als een 

parapluterm voor de Frankische dialecten die worden gesproken in de provincie Limburg.

3  Een kleine kanttekening bij de schrijfwijze van Limburgse persoonlijke voornaamwoorden 

in dit artikel: ik ben ervan op de hoogte dat er verschillende uitspraakvarianten bestaan. Voor 

vrouwen zullen sommigen bijvoorbeeld ziej zeggen, anderen zeej, en weer anderen zuuj. Ik zeg 

zelf meestal ziej, en dat is de reden dat ik dat in dit artikel ook schrijf. Voor dit type onderzoek 

zijn de verschillende varianten echter niet van belang: overal waar ik ziej schrijf, mag u dus ook 

gerust zeej of zuuj lezen. 

4  Hiermee bedoel ik dat persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden die rechtstreeks naar 

een vrouwelijke persoon verwijzen in het Nederlands doorgaans grammaticaal vrouwelijk 

zijn. ‘Het meisje’ is een onzijdig woord, maar toch zeg je meestal ‘zij loopt daar’, en niet ‘het/

dat loopt daar’. Dit wil niet zeggen dat alle voornaamwoorden die naar een vrouw verwijzen 

altijd grammaticaal vrouwelijk zijn. Betrekkelijke voornaamwoorden, bijvoorbeeld, schikken 

zich qua woordgeslacht naar het zelfstandig naamwoord waarop ze volgen, zoals ‘dat’ in ‘het 

meisje dat daar loopt’. Hetzelfde geldt voor aanwijzende voornaamwoorden die direct vóór 

een zelfstandig naamwoord staan: ‘dat meisje’. Bezitsvormen zijn juist wel weer vrouwelijk: 

‘het meisje en haar fiets’. 

 5  De onderzoeken die ik hier bespreek zijn uitgevoerd in samenwerking met en onder bege-

leiding van Ad Backus (Tilburg University), Jos Swanenberg (Tilburg University), Helen de 

Hoop (Radboud Universiteit Nijmegen) en Theresa Redl (Radboud Universiteit Nijmegen 

en Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek). 

6  Sardesai, M. (2005), Gender and social attitudes: Some investigations into Konkani gender. 

Govapuri, 4(1), 29–39.

7  Bakker, F. (1992), Wie me euver vrouwluuj sprik. Zeej of het, die of det. Veldeke, 67(1), 1–14. 

Citaat afkomstig van pagina 12.

8  Schmitt, B. M., Lamers, M., & Münte, T. F. (2002), Electrophysiological estimates of biolo-

gical and syntactic gender violation during pronoun processing. Cognitive Brain Research, 14, 

333–346.

9  Braun, F. & Haig, G. (2010). When are German ‘girls’ feminine? How the semantics of age 

influences the grammar of gender agreement. In M. Bieswanger, H. Motschenbacher, & S. 

Mühleisen (Red.), Language in its socio-cultural context: New explorations in global, medial and 

gendered uses (pp. 69–85). Tübingen: Narr.

10  Dit onderzoek is in zijn geheel terug te lezen in mijn masterscriptie, die te vinden is via de 

Scriptierepository van de Radboud Universiteit: 

 www.ru.nl/publish/pages/518697/mathesis_joskepiepers_final.pdf.  

11 Ook dit staat in meer detail omschreven in mijn masterscriptie; zie de vorige noot.

12  Piepers, J. & Redl, T. (2018), Gender-mismatching pronouns in context: The interpretation of 
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possessive pronouns in Dutch and Limburgian. In: B. Le Bruyn & J. Berns (Red.), Linguistics in 

the Netherlands 2018 (pp. 97–110). Amsterdam: John Benjamins.

13  Voor mannen wordt in 100% van de gevallen zien gebruikt, terwijl dit aantal voor vrouwen 

veel lager ligt, namelijk op 60%. Dit is gebaseerd op (weliswaar beperkte) data uit de Dy-

naSAND database van het Meertens Instituut, en kan ook teruggelezen worden in Piepers en 

Redl (2018), pagina 100. 

14 Bakker (1992). Citaat afkomstig van pagina 14 en 15.

15  We hebben op dit moment nog niet genoeg data om iets te kunnen zeggen over eventuele re-

gionale verschillen in het gebruik van het (en de aanverwante vormen). Dit vinden we wel heel 

interessant. Zo kregen we bijvoorbeeld de suggestie dat de aanwezigheid van een lidwoord bij 

een voornaam (’t Marie), zoals voorkomt in de Ripuarische dialecten in het zuiden, mogelijk 

effect zou kunnen hebben op het gebruik van andere niet-vrouwelijke voornaamwoorden. 

Omdat ons onderzoek naar dit fenomeen nog bezig is, hopen we hier in de toekomst wel iets 

over te kunnen schrijven.

16 Zie noot 4.

LT2 VOOR VOLWASSENEN

Esther van Loo

In het najaar van 2019 heb ik bij SCHUNCK, de multi-

disciplinaire culturele instelling in het Heerlense Glaspaleis, 

een cursus Limburgs als tweede taal (Lt2) gegeven. De cursus 

heette Kal Plat1. Voor het najaar van 2020 stond de cursus ook 

gepland. Vanwege de coronamaatregelen heeft Schunck echter 

moeten besluiten om deze cursus naar een later moment 

te verplaatsen. In dit artikel deel ik in een zestal paragrafen 

observaties en overwegingen over didactisch interessante 

zaken waar de docent Lt2 mee te maken kan krijgen, zoals 

luistertaal, spreekangst, differentiatie, goed/fout taalgebruik en 

het ERK. 

Voorgeschiedenis en verwachtingen van cursisten
In oktober 2019 begon de eerste les met een kennismakingsrondje waarbij ik in 
beeld wilde krijgen waarom de vijftien deelnemers zich voor deze cursus hadden 
opgegeven en wat hun verwachtingen waren over inhoud en doelen. Zij ver-
telden wat ze al van het Limburgs wisten, hoe ze tot nu toe in aanraking waren 
gekomen met het Limburgs en wat hun ervaringen waren geweest. Het leek me 
belangrijk een dergelijke inventarisatie te doen aangezien mijn veronderstelling 
was dat zowel de voorgeschiedenis van de deelnemers met betrekking tot het 
Limburgs als de verwachtingen over de inhoud uiteenlopend zouden zijn. En dat 
bleek inderdaad het geval. Hieronder volgen drie tabellen, met de voorgeschie-
denis van de deelnemers, met een overzicht van hun redenen van aanmelding en 
verwachtingen en met een overzicht van andere noemenswaardige zaken.
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Doeltaal = voertaal of luistertaal? 
Een van de didactische principes dat docenten moderne vreemde talen (mvt) 
sinds de jaren 90 van de vorige eeuw volop hanteren is het principe doeltaal 
= voertaal5. Hiermee wordt bedoeld: “Het tijdens de les spreken in de te 
leren vreemde taal door zowel docenten als leerlingen. Aan het doeltaal = 
voertaalprincipe ligt het immersie-onderwijs (Johnson & Swain, 1997) ten 
grondslag; een didactiek voor het leren van een taal, waarbij sprake is van 
volledige onderdompeling in de taal. […] Het vaak genoemde voordeel is 
dat het actief gebruiken van de doeltaal in de buurt komt van natuurlijke 
taalverwerving hetgeen een positief effect heeft op het aanleren van een 
vreemde taal”6. De enige taal die in het klaslokaal te horen zou mogen zijn 
is de doeltaal. Het principe doeltaal = voertaal heeft echter niet alleen maar 
voordelen, er kleven ook nadelen aan7, waarvan een van de bekendste de 
spreekangst van de leerling is. Deze spreekangst veroorzaakt stress, hetgeen 
er onder andere toe leidt dat leerlingen geneigd zijn om hun andere, nuttige, 
taalkennis buiten de deur van het klaslokaal te houden; zij ‘vergeten’ om hun 
eigen taalkapitaal ten volle te benutten wanneer ze hun hersens pijnigen om, 
bijvoorbeeld, op een taalconstructie te komen.

Ik heb daarom besloten om in deze cursus een ander principe als uitgangspunt 
te nemen: luistertaal. Dit heb ik in de eerste les geïntroduceerd. Bij luistertaal, 
een communicatiemodus die niet alleen in het onderwijs gebruikt wordt, 
spreekt eenieder zijn of haar voorkeurstaal. Bij talen die niet al te ver van elkaar 
afstaan zal iedereen elkaar begrijpen waardoor normale communicatie tot stand 
kan komen. Op luistertaal.nl8 lezen we het volgende: “Luistertaal is een vorm 

Voorgeschiedenis aantal x genoemd

In Limburg geboren, ouders spraken onderling 
Limburgs en Nederlands2 tegen de kinderen 4

In Limburg geboren, in het Nederlands opgegroeid 3

In Limburg geboren, ouders met twee verschillende 
dialecten, in het Limburgs opgevoed, maar gevoel van 
ratjetoe/mengelmoes

2

Niet in Limburg geboren, later hierheen gekomen 2

In Limburg geboren, ouders spraken onderling en met 
oudste kinderen Limburgs, maar Nederlands met de 
twee jongste nakomertjes

1

In Limburg geboren, in het Heerlens opgevoed 1

Tabel 1: Voorgeschiedenis.

Reden aanmelding / verwachting inhoud aantal x genoemd

Ik wil het (een beetje) beter leren spreken 9

Ik wil leren schrijven zonder fouten en vertrouwd(er) 
raken met het schriftbeeld 4

Ik wil graag afkomen van mijn spreekangst 3

Ik spreek een mengelmoes met veel fouten3 en wil 
beter leren spreken / liever één dialect (Heerlens) 
spreken

3

Ik wil mijn kennis over het Limburgs vergroten 2

Ik wil graag alles leren verstaan/begrijpen 1

Ik wil leren lezen 1

Ik wil Limburgse liedjes leren verstaan 1

Tabel 2: Reden voor aanmelding van de cursisten.

Verder vermeldenswaard aantal x genoemd

Ik versta (bijna) alles 13

Limburgs spreken zou mijn identiteit versterken 2

Ik vind het jammer en onnodig dat collega’s/vrienden 
beginnen met codeswitchen of overstappen op het 
Nederlands zodra ik een gesprek binnenkom waar 
Limburgs de voertaal was. Ondanks mijn vraag of 
ze ook tegen mij Limburgs willen spreken blijkt het 
heel moeilijk om het codeswitchen af te leren of om 
luistertaal4 toe te passen

2

Ik wil mijn vader – die nu spijt heeft van zijn 
Nederlandstalige opvoeding – beter leren kennen door 
Limburgs met hem te gaan spreken

1

Tabel 3: Verdere opmerkingen die werden gemaakt door de cursisten.



30 31

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

van meertalige communicatie waarin personen met verschillende talige en 
culturele achtergronden beiden hun eigen taal blijven spreken en elkaar toch 
kunnen verstaan. Sprekers zetten hun receptieve vaardigheden in de andere 
taal in en begrijpen elkaar op die manier.” Het concept staat in onze huidige 
meertalige en superdiverse samenleving in de aandacht als alternatief voor het 
gebruik van een lingua franca9. Ook in het klaslokaal kan het gebruik van 
luistertaal, zeker bij de start van een cursus, spreekangst wegnemen en voor alle 
betrokkenen een veilige setting creëren. In onze cursus heb ik mezelf eigenlijk 
enkel en alleen bediend van het Limburgs, waarbij ik uiteraard controleerde 
of ook de nieuwkomers mij begrepen. De cursisten spraken de taal waar ze 
zich goed bij voelden. Voor sommigen was dat zoveel mogelijk Limburgs, voor 
anderen was dat – bijna – uitsluitend Nederlands.
Het leuke voor mij persoonlijk was dat ik niet erg bang hoefde te zijn dat men 
mij niet zou verstaan wanneer ik de doeltaal gebruikte. Dit in tegenstelling tot 
de lessen Russisch, de taal die ik sinds 1990 doceer, waar het, tenzij de docent 
gebruik maakt van een speciale ontwikkelde immersie-didactiek, vrijwel 
onmogelijk is om van meet af aan uitsluitend Russisch te spreken.

Differentiatie in de les
Bij een vak als Russisch beginnen de meeste cursisten vanaf nul. Het taalver-
wervingstraject tekent zich als het ware vanzelf af. Iedere cursus begint bij de 
logische stap 1: het leren van het alfabet. Bij Limburgs ligt dit natuurlijk heel 
anders. In ons taalgebied is de verwachting gerechtvaardigd dat de docent(e) 
in een cursus Lt2 aan volwassenen rekening zal moeten houden met een grote 
verscheidenheid aan voorkennis en navenante verwachtingen omtrent de inhoud. 
Daarom zal de docent(e) differentiatie moeten aanbrengen in het aanbod van 
materialen en in de didactische benadering, behalve als er een doelgroep kan 
worden samengesteld van cursisten met een vergelijkbaar niveau van (voor-)
kennis en vaardigheden. Normaal gesproken is te verwachten dat de doelgroep 
Lt2-leerders te verdelen zal zijn in de volgende subgroepen: 
1) nieuwkomers in het Limburgs taalgebied met een thuistaal die ver van het 

Limburgs afstaat;
2) nieuwkomers met een thuistaal die dichtbij het Limburgs staat (Nederlands 

en Duits);
3) personen die al wat langer in de provincie wonen en het Limburgs niet 

machtig zijn;
4) geboren en getogen Limburgers die geen Limburgs spreken.
In de cursus Kal Plat waren subgroepen 2, 3 en 4 vertegenwoordigd. Het was dus 
duidelijk dat niet alle talige activiteiten en oefeningen klassikaal gedaan zouden 
kunnen worden, omdat de inhoud dan voor sommigen te weinig en voor 
anderen juist veel te uitdagend zou zijn. Daarom heb ik in alle lessen gezorgd 
voor verscheidenheid in het aanbod van activiteiten en materialen10. 

Goed/fout taalgebruik en variëteiten
Op de scheurkalender Bildung. Positief geluid uit het onderwijs (Henk Sissing, 2019) 
stond een (vertaald) fragmentje uit het boek Mathematics Education van Alan 
Bishops: “Reken- en wiskundeonderwijs in de 20e eeuw heeft het grootste deel 
van de leerlingen vooral twee dingen geleerd: het gaat om bewerkingen en goed/
fout-antwoorden en het gaat gepaard met angst en selectie. Beide zaken missen 
de essentie van reken- en wiskundeonderwijs, namelijk het adequaat toerusten 
van leerlingen om kritisch en met zelfvertrouwen om te gaan met de wereld 
van getallen, patronen en structuren, welke onmiskenbaar en onvermijdbaar een 
groot deel uitmaken van de ons omringende wereld.” Ik moet constateren dat 
deze stelling ook van toepassing is op het talenonderwijs, waar het accent al te 
vaak op correctheid ligt. Een van de bekendste Nederlandse taaldidactici Gerard 
Westhoff formuleerde het in 2004 als volgt: “Bij docenten en onderzoekers 
bestaat consensus dat vreemdetaalverwerving moet worden gezien als een 
complex proces van competentieontwikkeling, waarin zich eerst een vooral 
op inhoudelijke communicatiebehoefte gerichte fase voltrekt waarbij formele 
correctheid niet de eerste zorg is, en er pas na het bereikt hebben van een bepaalde 
communicatieve competentie behoefte aan en gebruik van een grammaticaal 
bewustzijn ontstaat. Het blijkt echter dat de Nederlandse onderwijspraktijk nog 
tamelijk leerstofgericht is en dat het talenonderwijs nog steeds de vorm heeft 
van het behandelen van grammaticale items, kennelijk met de verwachting dat 
die vervolgens geautomatiseerd worden en zo min of meer van zelf leiden tot 
grotere communicatieve vaardigheid.”11 

In 2018 was er, blijkens de resultaten van het promotieonderzoek van Johan 
Graus12, echter nog niet veel veranderd. Taaldocenten leggen, kennelijk net als 
wiskundedocenten, het primaat bij – met name grammaticale – correctheid. 
Wat zij daarmee creëren zijn geen communicatief vaardige leerlingen, maar 
leerlingen die zich bij door hen gedane taaluitingen angstig afvragen of er een 
fout in zat, in plaats van zich te verheugen over het feit dat zij in de vreemde taal 
communicatie tot stand hebben gebracht.

Angst voor fouten was ook sommige cursisten in de cursus Kal Plat niet 
vreemd. Naast angst voor het maken van fouten op het gebied van grammatica 
en vocabulaire, heb ik heb gemerkt dat cursisten vooral geen fouten wilden 
maken tegen het ‘Heerlens’, en wilden vermijden dat ze per ongeluk variëteiten 
door elkaar gebruikten. Men wilde graag weten wat ‘echt’ Heerlens is. Een 
interessante vraag, om een heleboel redenen. Laten we een paar van die ‘fouten’ 
nader beschouwen.
Natuurlijk hebben Heerlense dialectsprekers zoiets als een gevoel over wat 
Heerlens is en wat niet. Aan de vocabulaire, de taalcategorie die in het oog 
springt en die redelijk makkelijk in te kaderen valt, wordt in ons hele Limburgse 
taalgebied frequent aandacht besteed in allerhande publicaties en woordenboeken. 
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En inderdaad, als je het woord sjloete gebruikt, dan kan het iemand opvallen dat dat 
niet een oorspronkelijk Heerlens woord is. In Heerlen zeg je sjleete. Dan hebben 
we de grammatica, bijvoorbeeld het gebruik van de geslachten, dat binnen het 
Limburgse taalgebied verschillend is.13 Ook de kleine vormverschillen tussen 
bijvoorbeeld de bezittelijke voornaamwoorden kunnen de goede verstaander 
vertellen welke variëteit de spreker gebruikt. In grote delen van Heerlen (het 
‘echte’ Heerlen?) gebruik je bij vrouwelijke woorden bijvoorbeeld mieng en dieng, 
(mieng mam, dieng oma) terwijl dit een paar kilometer verderop in Voerendaal 
en in Heerlerheide mien en dien (uitgesproken met sleeptoon) is.

Kortom, de mogelijkheden om fouten te maken zijn schier eindeloos. Echter, 
en misschien geldt dat voor het Heerlens met zijn blootstelling aan andere 
taalinvloeden door de komst van buitenlandse mijnwerkers nog wel meer dan 
voor andere variëteiten, wanneer is iets ‘fout’ of ‘goed’ en wie bepaalt dat? 
Waarom zou een spreker in Heerlen bijvoorbeeld mien en mieng niet door elkaar 
mogen gebruiken?

Het punt dat cursisten hier raken en waar de docent Lt2 dus mee te maken 
krijgt, is de behoefte aan voorschriften en regels. Het Heerlens van lang geleden, 
dat nog niet blootgesteld was aan allerlei invloeden van buitenaf, kende een veel 
breder gedragen en preciezere verzameling van regels dan het Heerlens van nu. 
Was het Heerlens van toen gestandaardiseerd, dan hadden hedendaagse cursisten 
scherpere regels kunnen leren. En daar komen we tot de kern: ons gehele 
Limburgse taalgebied, ook het Heerlense, kenmerkt zich door afwezigheid van 
standaardisatie14. Juist doordat er nooit een standaard is gekozen en de ene variëteit 
dus niet ‘meer waard’ is dan de andere, kunnen variëteiten makkelijk in elkaar 
overgaan en zich met elkaar vermengen. Voor het onderwijs heeft dit tot gevolg 
dat het lastig kan zijn om regels te identificeren en deze te onderwijzen. De 
toekomstige docent Lt2 zal enerzijds aandacht moeten besteden aan de behoefte 
aan regels, en anderzijds aan de afwezigheid van voorschriften en beschrijvende 
grammatica’s. Hij/zij zal voor zichzelf moeten bepalen hoeveel correctheid en 
‘echtheid’ hij/zij nastrevenswaardig acht. In mijn cursus heb ik gekozen voor 
de vrije aanpak: ik heb telkens betoogd dat de focus niet op correctheid hoeft 
te liggen, maar dat het moet gaan om taal waarin spreek- en luisterplezier en 
begrijpelijke communicatie de hoofdrol hebben.

Het ERK
Iedere zichzelf respecterende taaldocent werkt tegenwoordig met het ERK, 
een Europese schaal van taalbeheersing waarin zes taalvaardigheidsniveaus van 
worden onderscheiden: van beginner (A1) tot near-native (C2).15 Deze niveaus 
worden beschreven in termen van 1) taalomvang: wat moet je kunnen, in welke 
contexten en voor welke doelen? en 2) taalcomplexiteit en mate van correctheid: 
hoe goed moet je het kunnen? Aan het eind van de cursus hebben de cursisten 

via een checklist voor zelfbeoordeling hun vaardigheid, uitgedrukt in ERK-
niveaus, in kaart gebracht.16 Daar kwamen interessante hybride taalprofielen uit, 
die correspondeerden met de aan het begin genoemde motivatie om mee te 
doen aan de cursus. Mensen die allang in het Limburgse taalgebied woonden, 
konden zichzelf bij luistervaardigheid indelen op het hoge C1-niveau, terwijl 
zij bij spreken bijvoorbeeld in de lagere categorie A2 vielen. Anderen hadden 
bij zowel spreken en luisteren C2, terwijl er bij lezen en schrijven nog groei te 
maken was. Bij het invullen van de checklist werd ik door vragen van cursisten 
genoodzaakt na te denken over het gebruik van het ERK bij niet-standaardtaal. 
Het riep vragen op als:
• Mag ik mezelf C2 in het Heerlens toekennen als mijn buurman van 90 het 

‘authentiekere’ Heerlens spreekt?
•	 Mag ik het Heerlens extrapoleren naar andere variëteiten en claimen dat ik 

‘het’ Limburgs op C2-niveau beheers?
•	 Mag ik beweren dat ik schrijfvaardig ben in het Heerlens terwijl ik niet alle 

spellingsregels ken en ik tijdens het schrijven bovendien ontdek dat sommige 
spellingskwesties nergens beschreven zijn?

Interessante vragen waarop geen pasklaar antwoord gegeven kan worden.

Tot slot
Bij mijn weten is er in ons taalgebied nog relatief weinig ervaring met het geven 
van Lt2. Al decennialang worden er, met name door de collega’s van Veldeke, 
cursussen Limburgs gegeven, maar deze zijn veelal gericht op volwassenen die 
het Limburgs – in meer of mindere mate – beheersen. Mocht er al ervaring zijn 
met het geven van Lt2, dan is deze nauwelijks gedocumenteerd. 
Mijn hoop is dat meer mensen lessen Lt2 gaan geven. Dat is uiteindelijk ook 
waartoe de Raad van Europa ons noopt, getuige de aanbeveling in de zesde 
rapportage van de expertcommissie17 (een aanbeveling die overigens ook al in de 
vierde en vijfde rapportages te vinden was): “Verschaffen van voorzieningen om 
degenen (ook volwassenen) die geen Limburgs spreken in staat te stellen deze 
taal te leren”, en “Beveelt de Nederlandse autoriteiten aan om het onderwijs in 
het Limburgs en Nedersaksisch als reguliere schoolvakken verder te ontwikkelen 
en het onderwijsaanbod in deze talen uit te breiden [..]”. Het Limburgs is erkend 
op niveau II. Dat leidt tot de verplichting om leervoorzieningen aan te bieden.
Verheugend nieuws is daarom dat de Raod veur ’t Limburgs in 2021 een subsidie 
heeft toegekend voor de ontwikkeling van een serieuze lesmethode Lt2. Een 
provincie-breed auteurscollectief is daar momenteel druk mee aan de gang.
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Kader 1
De ‘beginners’ voerden deze spreekvaardigheidsoefening, speciaal bedoeld 
voor het inoefenen van modale werkwoorden moeten, hoeven, kunnen, willen, in 
tweetallen uit.

Schrijf een appje in een appgroep waarbij je 
je familie uitnodigt voor een nieuwjaarsborrel.
Je appje bevat de volgende informatie:
•	 Een begroeting
•	 De uitnodiging met reden, datum, plaats
•	 Een afsluiting

Schrijf een briefje dat je voor je huisgenoot op tafel achterlaat. 
Begin met een aanhef. Verontschuldig je en zeg dat je geen 
boodschappen kon doen. Vraag of hij/zij tijd heeft om een 
paar boodschappen te halen. Zet 5 dingen op het briefje die 
gekocht moeten worden. Sluit je briefje vriendelijk af.

Kader 2
Aan de geslachten is tijdens de cursus aandacht besteed, niet met het idee om 
de cursisten angst aan te jagen, maar om ze bewust te maken van het feit dat het 
Limburgs überhaupt geslachten hééft, iets dat vele gebruikers zich niet realiseren. 
In het Heerlens kies je d’r bij mannelijke woorden, de bij vrouwelijke woorden, 
’t bij onzijdige woorden, inne bij mannelijke woorden, ing bij vrouwelijke 
woorden, ee bij onzijdige woorden.

mannelijk vrouwelijk onzijdig man vrouw onz meerv meerv meerv

d’r maan de vrouw ’t kink inne maan ing vrouw ee kink de de de 

Daarnaast waren er voor de liefhebber andere ouderwetse rijtjes te leren 
met woordsoorten als het onbepaald, aanwijzend, bezittelijk en betrekkelijk 
voornaamwoord die verschillende vormen voor de geslachten kennen, waarbij 
oefeningen konden worden gedaan.

Bezittelijk voornaamwoord

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig Meervoud

Mijn miene zoeën mieng dochter mie kink mieng 

Jouw diene broar dieng zus mie zuster dieng 

Zijn ziene pap zieng mam zie hoes zieng 

Haar (vrouwelijk) heure nonk heur tant heur huuske heur 

Haar (onzijdig) ziene opa zieng oma zie geld zieng

Ons ozze maan os vrouw os book os 

Jullie ugge vrunk uch sjtroat uch meëdje uch 

Hun hunne gaad hun kuueke hun jungsjke hun 

Een toevallige ontmoeting tussen twee sprekers (S1 en S2).
1. Vul je weekagenda in.

moandig dieënsdig goonsdig donnesjtig vriedig samstig zondig

9 oer

11 oer

13 oer

15 oer

17 oer

19 oer

21 oer

2. Neem de voorbeelddialoog gezamenlijk door.

S1: Hee, lang neet gezieë! Enne? Wie geet ’t? Alles good?
S2: Alles is get vöäl, mer ’t geet prima huur.
S1: Zouwe v’r nog ins aafsjpreëke? Has-se zin om mit mich noa d’r film te goa? 
De Royal is weer oape. Of zouwe v’r urges ee hepke eëte of zoeë?
S2: Is good, wienieë kin-se?
S1: Ich han toevallig miene agenda bie mich.
S2: Ich han d’r agenda geweun op d’r mobiele.
S1: Kin-se dieënsdig?
S2: Nee, dan mot ich d’r ganse daag wirke en ’t ’s oaves han ich koeër.
S1: Kin-se da donnesjtigmiddig?
S2: Nee, dan wil ich noa de mam.
S1: Has-se get te doeë op vriedigmiddig?
Etc… Herhaal de dialoog met gebruikmaking van de door jezelf ingevulde agenda.

Tegelijkertijd richtten de gevorderde cursisten zich op een andere productieve 
vaardigheid, het schrijven, en kozen een of meer van onderstaande oefeningen.

Schrijf (een paar minuten van) de volgende tekst uit en bespreek de moeilijke momenten 
onderling. Hierbij een klein stukje dat al voor je gedaan is: En da bin ich doe in 47, 
wen ’t neet angesj gong, bin ich doe de koel i gegange. Mar wen ich ieërlik mot 
zieë, ich bin doa ing gow 20 joar geweë, mar doa hat ’t mich noeëts good bevalle, 
dat kan ich dich waal vertelle, in die 20 joar.18
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Voorbeeld van een grammaticale oefening
Vul de juiste vorm van het bezittelijk voornaamwoord in.
1. Hasse ………………… (mijn huissleutel) urges gezieë? (hoessjluuetel, mnl)
2. Murge komme ………………… (onze vrienden) oet Zjwitserland op 

bezeuk. (vrung, mv)
3. Had ier …………………… (jullie lesboek) mitgebrach of zeet dier dat 

vergeëte? (lesbook, onz)
4. ……………………… (Jouw trein) vertrök om elf oer. (trein, mnl)

Noten

1  Een pdf van het cursusboek dat ik geschreven heb is op te vragen via een mailtje aan limburgs@

levendetalen.nl 

2  Een deelnemer voegde hieraan toe: ‘behalve als mijn ouders boos waren – dan spraken ze 

Limburgs tegen ons’ (waaruit maar weer blijkt hoe dicht eerste taal en emotie bij elkaar liggen).

3  Deelnemers gebruikten het woord ‘fouten’, zie paragraaf 4 voor enige overpeinzingen hieromtrent.

4 Zie paragraaf 2 voor meer informatie over luistertaal.

5  In 1998 was het jaarlijkse themanummer van Levende Talen Magazine zelfs gewijd aan 

doeltaal=voertaal. 

6  Annelies Haijma (2013), “Duiken in een taalbad; onderzoek naar het gebruik van doeltaal als 

voertaal”. In: Levende Talen Tijdschrift 2013.

7  Raymond Haamberg et al (2008), “Doeltaal=Voertaal, voors en tegens”. In: Levende Talen 

Magazine 2008.

8  http://www.luistertaal.nl/ is de site van hoogleraar Jan ten Thije, luistertaalexpert in Nederland.

9  Enige bronnen: http://www.luistertaal.nl/wp-content/uploads/2016/05/maxime-voestermans-

luistertaal-2014.pdf en: http://www.luistertaal.nl/wp-content/uploads/2012/09/Het-gebruik-

van-Luistertaal-in-de-praktijk.pdf (beide geraadpleegd op 11 november 2020)

10 Zie een voorbeeld in kader 1.

11  Vreemdetalenonderwijs in Nederland, een situatieschets. Nab-MVT, 2004.

12  Graus, J. (2018), Student teacher cognitions on form-focused instruction: An explanatory sequential study of 

Dutch undergraduate and post-graduate EFL student teachers [Doctoral dissertation, Radboud University].

13 Zie kader 2.

14  Dit zijn de vier stappen van het standaardisatieproces binnen een dialectcontinuüm zoals 

taalkundige Henk Wolf ze op zijn site beschrijft en die gebaseerd zijn op het werk van de 

Amerikaanse taalkundige Haugen.  

•   Dialectselectie: een bepaalde variëteit dient als uitgangspunt, zij het met uit andere variëteiten 

aangeleverde aanpassingen.

•   Codificatie: op basis van de gekozen variëteit wordt een ‘papieren norm’ vastgelegd in 

woordenboeken, leerboeken enzovoort.

•   Acceptatie: de nieuw ontwikkelde standaardtaal wordt door de gemeenschap van het gebied 

waarbinnen hij moet gelden, als norm geaccepteerd. Dat proces wordt gesteund door de grote 

opinievormers onderwijs, media en overheid.

•  Elaboratie: de standaardtaal wordt een dynamische variëteit, die zijn uitdrukkingsmogelijkheid 

aanpast aan de domeinen van het leven waarin hij binnendringt. Standaardtalen zijn tot op 

zekere hoogte altijd geconstrueerd. Een deel van de woordenschat en de grammatica wordt 

door instanties en autoriteiten vastgesteld.

15  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-

descriptions

16   Deze checklists zijn ontwikkeld en gestandaardiseerd door de Council of Europe, en uitgewerkt 

door de SLO. De originelen zijn hier te vinden: https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-

assessment-grid
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17  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/05/6e-evaluatie-nederland-

voor-europees-handvest-voor-regionale-talen-of-talen-van-minderheden

18  Luisterfragmenten als deze zijn te vinden op de onvolprezen dialectkaart van het 

Meertensinstituut, een schat aan oefenmateriaal: http://www.meertens.knaw.nl/projecten/

sprekende_kaart/svg/

DE CRAMIGNON: EEN ACTUELE

VOLKSDANS IN HISTORISCH 

PERSPECTIEF

Luc Wolters

‘Ien ’t deepe zuide van os prachtig Heuvelland, Wurt eeder jaor de 

Broonk gevierd dao is gèt aon de hand, Fees vuur groet en klèng, 

neemes steit allèng, Ad en joonk is dan weer op de bein! Drei daog 

geun v’r mit z’n alle ien de Cramignon, De hermenie die geit 

vuurop en vier geun drachter-aon, (…) Saome hand ien hand, doer 

’t Limburgs land, Sjuif de sjteul en taofels aon de kant!’, zo luiden 

enkele coupletregels in de ‘De Vastelaoves-Cramignon’ 

(2020).1 Het slaat onmiskenbaar op de cramignon, een 

bijzonder stukje volkscultuur. Dat is een energieke reidans 

op vlotte, opzwepende muziek, waaraan zowel mannen als 

vrouwen en kinderen deelnemen. Aan de basis ervan staan 

de jongelui uit het dorp, die ook leiding geven aan deze 

eenvoudige volksdans in de vorm van een lange ketting, 

waarbij de deelnemers elkaar aan de hand nemen en deze 

op het ritme mee slingeren. 

In het uiterste zuidoostelijke deel van de provincie Limburg (Nl.) wordt deze 
dans nog gedanst en gespeeld, maar evenzeer in het aangrenzende deel van 
de provincie Luik in Wallonië (B.). In beide streken wordt de cramignon 
uitsluitend bij enkele cultureel bepaalde feestelijke gelegenheden gedanst. 
Daarbij is er sprake van een bijzondere combinatie van bepaalde muziek en 
speciale dansrituelen, die onder deze naam furore maakten, want een reidans 
is van alle tijden. 
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Uit het Oude Testament en de oudheid (Egypte, Griekenland, met verspreiding 
over heel Europa) zijn er al berichten over reidansen.2 Het dansen in de vorm van 
een ketting was wijd verspreid, onder meer, buiten Limburg, ook in Gelderland 
en Overijssel, waar gereid werd op lichte loopmarsen of populaire deuntjes. 
Kettingdansen vonden in tal van Europese landen plaats. De cramignon is 
daarvan een plaats- en tijdgebonden variant. Deze wordt gekenmerkt door de 
muziekwijze, de rijmdichtvorm en momenteel ook door de rituele momenten 
waarop deze gespeeld en gedanst wordt.

Geschiedenis
Luik is de Waalse bakermat van de cramignon. Er is in de Luikse geschiedenis in 
de bronnen al vroeg sprake van gezongen dansen. Zo verbood de Luikse prins-
bisschop in 1283 om het reidansen uit te voeren in de kerk en op het kerkhof. In 
1404 vond er op de laatste dag van augustus als volksvermaak een schijngevecht 
plaats, waarna een prachtige dans aanving in een lange ketting van zingende 
mannen en vrouwen, ondersteund door muzikanten. In 1478 werd de geboorte 
van een koningskind gevierd met een feestvuur bij het feest van Sint-Jan (24 
juni), waaromheen gedanst werd. Dit betreft volgens de volkskundekenner 
Pinon slechts algemene vermeldingen van populaire dansen, niet perse van de 
cramignon, daar de bronnen onvoldoende informatie geven over de muziek en de 
uitvoering ervan, waaraan hij voor de toekenning van het ‘predicaat’ cramignon 
strikte normen verbindt.3 Het woord zelf duikt in ieder geval voor zover bekend 
voor ’t eerst in de zestiende eeuw op en wordt dan in een Latijnse tekst uit 1575 

genoemd als: ‘le crammillon’ (woordontwikkeling, Luikerwaals: cramiyon, crâmiyon, 
cramiyon, cramignon).4 In die tekst wordt de losbandige Odilia genoemd die haar 
huis tot kroeg had gemaakt en zich in mannenkleren had gehuld om carnaval te 
vieren, waarbij ze gedurende drie dagen de reidans genaamd cramignon door haar 
wijk leidde: ‘in ultimis bachanalibus coreas dictas le cramillon in habitu virili per 
triduum duxit’. Pinon meent dat de cramignon – in zijn strikte uitvoeringsvorm 
– niet al in de Middeleeuwen tot stand is gekomen maar pas in de zestiende 
eeuw, ten tijde van de Renaissance. Die opvatting heeft ook met de dansvorm 
te maken. Dat is de zogenaamde ‘branle’, die in de zestiende eeuw opkomt en 
dan furore maakt. Daarbij wordt het gezongen lied en de dans als een eenheid 
beschouwd, waarbij de uitvoering van het lied onmiskenbaar invloed op de wijze 
van dansen heeft gehad.5

De gelegenheid (Luik)
De cramignon is zonder meer een dans om mee feest te vieren. Bij uitstek met 
de kermis.6 Zo keerde de prins-bisschop van Luik zich in zijn edict (1685) 
om het burengerucht te weren, kennelijk tegen de cramignons: tijdens de 
parochiefeesten vertoefden inwoners – mannen en vrouwen – namelijk met hun 
volksvermakelijkheden tot na middernacht luidkeels en beschonken, wandelend 
en rennend op straat. Uit een aantal terloopse meldingen blijkt dat deze dans ook bij 

Afbeelding 1: Als onderdeel van de Groete Broonk in Gronsveld wordt er in het kasteelpark 
massaal de cramignon gedanst. Foto: Richard Hanssen (met dank aan oud-majoor Jan Hayen).

Afbeelding 2: De jeugd op vrijerspad. Rond de kerk wordt de reidans gedanst, jongens en meisjes 
telkens afgewisseld. Gravure door Joannes Saenredam, 1596.
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van Herkenrade (‘Eijsden op de Berg’) – om gedurende drie dagen op muziek 
van hun speellieden een vrij dansspel te houden. Het dansen was toegestaan 
voor de ingezetenen en voor buitenstaanders, mits die betaalden. De jonkheid 
kreeg een kortdurend visrecht om alles te kunnen bekostigen. Ook was er op 
een marktschip een competitief steekspel met de schilden van de adellijke heer. 
Overigens verleende de heer in 1700 zijn toestemming – zeer betekenisvol, zoals 
we nog zullen zien – op Sacramentsdag van dat jaar.9 Tijdens de kermis trad 
de jonkheid dus op als organisator van dansspel en -feest. Welke dansen daarbij 
aan bod kwamen, weten we niet exact; ze worden niet met name genoemd. 
Doorgaans waren het toen nog algemene volks- en groepsdansen. Later moet 
de in de regio Luik zo populaire cramignon zijn weg naar de kermis gevonden 
hebben. Dat die met name in het uiterste zuiden van de huidige provincie 
Limburg ingang vond, is niet verwonderlijk gezien de intensieve contacten 
die een handelsplaats als Eijsden met het Luikse achterland had. Ook plaatsen 
als Noorbeek en Mheer hadden vanouds sterke relaties met de Voerstreek. 
Behalve bij de kermis werd de cramignon ook gedanst bij andere feestelijke 
gelegenheden, zoals we nog zullen zien. Een voorbeeld daarvan dat heden ten 
dage nog plaatsvindt, is het koningmeisteken door de schutterijen St.-Sebastianus 
van Gronsveld respectievelijk van Oost-Maarland. Eens in de vier c.q. twee jaar 
wordt daar de koningsvogel geschoten, waarna de koning op een aparte dag een 
persoonlijke hulde door de gemeenschap ten deel valt. Ter afsluiting daarvan 
wordt de cramignon gedanst, zoals voor Oost al in 1892 is gedocumenteerd.10

Herkomst naam
Over de herkomst van de naam cramignon zijn de deskundigen het vrijwel 
eens. Deze heeft betrekking op de indruk die de vorm van de slingerdans wekte. 
De term komt uit het Waals en is namelijk afgeleid van de haal (cramillon).11 

verschillende andere gelegenheden 
gepraktiseerd werd. Zoals bij een 
carnavalsviering in een Luikse wijk 
(1575), bij de huldiging van een 
Leuvense student in zijn thuisbasis 
Hoei (1716) of bij de verkiezing 
van een nieuwe prins-bisschop, toen 
gelegenheidsliedteksten voor de 
cramignons werden geschreven en 
op dans uitgevoerd (1763). Voorts 
leidde iemand ter afsluiting van de 
vastenavondviering op Aswoensdag 
na het begraven van de knook ten 
teken dat het feest voorbij was en de 
beurzen leeg, de deelnemers met de 
cramignon huiswaarts (vóór 1810). 
Maar evenzeer vond de reidans plaats 

als laatste onderdeel van de invulling van een kerkfeest. Het parochiefeest ter ere 
van de heilige Hendrik, een van de beschermheren van de Luikse citadel, werd 
namelijk omstreeks 1838 gevierd met een H. Mis, de processie, een maaltijd en 
vervolgens ter afsluiting van het volksfeest met de cramignon.7 

De gelegenheid (Eijsden-Margraten)
De ‘kerkmisdans’ is met name de feestvorm en aanleiding waarin de reidans thans 
ook in Nederland gekend is. Wat het verleden van de algemene volksculturele 
dansen in de regio betreft, zijn we aangewezen op spaarzame archiefbronnen, 
vaak overgeleverd dankzij conflicten die voor de rechtbank werden uitgevochten. 
Tot een dergelijk conflict gaf bijvoorbeeld het ‘vrij kermisspel’ in 1654 in 
Oost aanleiding. Het driedaagse dansfeest werd dat jaar georganiseerd door 
drie personen die de schout om permissie hadden gevraagd en speellieden 
hadden ingehuurd. Het werd evenwel ruw verstoord door een vechtpartij, 
veroorzaakt door jongemannen uit Heugem.8 Een ander oud voorbeeld van 
het dansvermaak bij de kermis is gedocumenteerd als de kasteelheer van Eijsden 
in 1700 permissie geeft aan de jongelieden van die plaats – en in 1707 aan die 

Afbeelding 3: In hartje Luik staat een 
monument met daarop aan een zijde een 
bronzen reliëf waarop de cramignon wordt 
uitgebeeld die in de Waalse stad met verve 
beleefd wordt (1930). Foto: auteur.

Afbeelding 4: De cramignon dankt zijn naam aan de getande haardhaal (Waals: cramillon, 
cramignon), die door zijn zigzagvorm kennelijk refereerde aan de grilligheid van de reidans.
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de cramignon in muziek en dans. De muziek wordt vertolkt door het lokale 
muziekgezelschap, harmonie of fanfare, terwijl de dans wordt geïnitieerd door de 
leden van de jonkheid, die daartoe anderen uitnodigen en volop de gelegenheid 
bieden.
In de jonkheid is de jeugd van het dorp verenigd, in de meeste plaatsen de 
ongehuwden vanaf zestien jaar, vandaag de dag doorgaans zowel jongens als 
meisjes, vaak ook van (veel) jongere leeftijd. Er wordt een jaarlijkse contributie 
(ledengeld, dialect: ‘ienlag’) betaald. De jonkheid is vanouds betrokken bij enkele 
rituele activiteiten die mede de lokale huwelijksmarkt bepalen. De lente werd 
geaccentueerd met het planten van de mei-den, die reden geeft voor een feest. 
In enkele plaatsen werd er een meisje als meiliefste uitgeroepen. Tijdens dit feest, 
maar vooral tijdens de kermissen, was meer dan een eeuw geleden de lokale 
huwelijksmarkt volop in beweging. Het was de ideale gelegenheid om een 
mogelijke partner te treffen en was dus bij uitstek een feest, waarbij de jonkheid 
betrokken was. Mede op basis van de samenstelling van de vereniging uit 
(binnenkort huwbare) ongehuwden hield de jonkheid de lokale huwelijksmarkt 
derhalve nauwgezet in de gaten. Die werd bijvoorbeeld lichtelijk verstoord 
als een weduwe of weduwnaar opnieuw ging trouwen (met een ‘jonkman’ of 
‘jonkvrouw’, die dus niet eerder getrouwd waren geweest) en dus in de ogen 
van de gemeenschap opnieuw een greep deed in de buidel van beschikbare 
huwelijkskandidaten. Vandaar dat de jonkheid op dat soort momenten in actie 
kwam om burengerucht te veroorzaken met ketelmuziek (charivari) teneinde 
op zijn minst als genoegdoening voor de herhaalde partnerkeuze een vat bier 
te krijgen. Ging de trouwende partij hier niet op in, dan werd deze persoon 
zelfs op de huwelijksdag met infame ketelmuziek ter kerke begeleid. Vanuit de 
betrokkenheid bij de kermis heeft de jonkheid vandaag de dag een (gekerstende) 
functie bij de organisatie van de bronk. Als andere activiteiten wordt bovendien 
vaak een prominente den gehaald en geplant, maar ook wordt gesierd bij 
jubilerende bruidsparen in het dorp en komt de jonkheid in actie bij het inhalen 
van een nieuwe pastoor, bij een pastoorsjubileum of de inhuldiging van een 
neomist. Om hiermee gemoeide uitgaven te kunnen bekostigen, wordt er een 
geringe ledenbijdrage verlangd, terwijl voorts een loterij of de verkoop van 
bestuursplaatsen geld kunnen opleveren. Op andere plekken worden speldjes of 
strikjes verkocht; vroeger werden aan dansgrage personen ook deelnamekaartjes 
voor het dansen verkocht. De leiding berust bij een kapitein, die soms met de 
vaandrig en de luitenant (secretaris) jaarlijks nieuw gekozen wordt, dan wel wier 
functies bij opbod ter beschikking worden gesteld. Dit bestuur is leidend in alle 
activiteiten van de jonkheid en dus ook gangmaker van de cramignon.13

De liederen
De eertijds bij de cramignonmuziek horende liederen waren van oudsher 
verhalend van aard, vaak uitgevoerd in meerdere coupletten. Hierin kwamen 
thema’s als de liefde of lokale onderwerpen aan bod, waarbij niet zelden op 

Dit is het ijzer – in de vorm van een stang, met zeer grote tanden – dat met 
een ketting of katrol boven de open haard hing. Die constructie maakte het 
mogelijk de ketel boven de haard hoger of juist dieper te hangen om daarmee de 
warmte van het haardvuur in de kookpot te regelen. De zogenaamde haardhaal 
(of heugel) was getand, het kende grote kartels of haken, die in de volksmond dus 
de gelijkenis hebben opgeroepen met het zigzaggen van de reidans, die van links 
naar rechts zwenkt. In het Waals heeft het woord cramignon betrekking op zowel 
de dans als het lied. Het daarvan afgeleide Waalse werkwoord betreft uiteraard 
het dansen van de cramignon maar ook heel algemeen het zigzag lopen, naar alle 
kanten gaan, door mensen, dieren of dingen.12 Ook in Limburg wordt de term 
cramignon gebruikt voor de dans en de muziek. In menig dialectwoordenboek 
komt de term in diverse spellingvarianten voor. Als woordvariaties zijn ook de 
reidans of reimuziek (de ‘rej’) in zwang, vooral ook in de werkwoordvorm in het 
dialect: ’t ‘rejje’.

De organisatie, de jonkheid
Er is hiervoor vermeld dat de cramignon momenteel hoofdzakelijk bij enkele 
cultureel bepaalde festiviteiten plaatsvindt; dat is in Wallonië de kermistraditie en 
in Zuid-Limburg de processietraditie (‘bronk’), dus in de feestelijke dagen van 
het traditioneel bepaalde weekend waarin de processie trekt. In de dorpen waar 
dit plaatsvindt, vervult de jonkheid doorgaans een grote rol bij de organisatie en 
voorbereidingen van de activiteiten in deze processiefestiviteiten. De jonkheid 
heeft daarmee ook een belangrijke taak in het organiseren en faciliteren van 

Afbeelding 5: Het jonkheidbestuur van Mheer – in de rode poloshirts – leidt de cramignon. 
Collectie gemeente Eijsden-Margraten.
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is dat duidelijk hoorbaar in het muziektempo, dat in de laatste acht maten alsmaar 
wordt opgevoerd, waarbij de reidans stokt en de stilstaande dansers hand in hand 
hun armen fors zwenken. Tot de muziek stopt.19 
De melodieën of liederen waarop in Zuid-Limburg de cramignon gedanst 
wordt, verschillen veelal van plaats tot plaats. Per dorp worden er een stuk of 
vijf gespeeld. Ze beslaan een klein repertoire dat volgens prof. Joep Leerssen een 
totaal aantal van circa twintig stuks betreft. De eenvoudige structuur van een 
typische cramignon kent de volgende opzet: AABB, bestaande uit twee zinnen van 
acht maten die telkens herhaald worden. Dat het spelen van een cramignonlied 
op zijn einde loopt, blijkt soms eruit dat de herhalingen steeds sneller gespeeld 
worden, zodat de dansers het amper nog bijhouden. De muzikanten spelen 
deze stukken doorgaans op het gehoor. Ze zijn niet lastig, bestaan uit slechts 
zo’n zestien maten en worden dus gekenmerkt door herhaalde uitvoering. 
Weliswaar zijn er momenteel wel partituren – op klein, handzaam formaat – 
van beschikbaar, maar die worden maar mondjesmaat gebruikt, vaak alleen nog 
maar als geheugensteuntje voor de ervaren muzikanten of juist om de nieuwe 
muzikanten wegwijs te maken in deze volkse stukjes. Ze hebben dikwijls niet 
eens echte titels en zijn vrijwel alle van anonieme tekst- en muziekschrijvers.20

Ontwikkeling in Wallonië
De cramignon was in muziek en dans in de zestiende eeuw al wel bekend 
in het huidige België/Wallonië. Op grond van de Franse liederen wordt 
verondersteld dat het genre in Frankrijk zijn oorsprong moet hebben gehad 
en van daaruit verspreiding heeft gevonden. De populariteit in Wallonië was 
vooral in de zeventiende eeuw zeer groot, waarna het ook in de achttiende eeuw 
onverminderd op traditionele wijze uitgevoerd werd. Ook in de Haspengouw en 
de omgeving van Spa zou er op deze wijze gedanst zijn. Zo werd de cramignon 
met een voorzanger annex voordanser gebezigd in Deigné, ten zuiden van 
Banneux, waar bij tal van vreugdevolle aanleidingen teksten werden aangepast en 
toegespitst op bepaalde personen of gebeurtenissen.21 Rond het midden van de 
negentiende eeuw kwam daarin verandering. Er werden toen heuse cramignon-
gezelschappen opgericht met als aanvankelijk doel om de cramignon zo mooi 
mogelijk op te voeren, in zang en dans. Daartoe werden de gezangen van het Frans 
naar het Waals omgezet. De populariteit nam erdoor toe. De cramignon was puur 
en gaf uiting aan feestvreugde: ‘Bij volksfeesten en opgewekte dagen, wanneer het lied 
plotseling opklinkt op straat, gebeurt het, dat gij u plotseling bij de handen voelt grijpen en 
meesleuren. Een sleep van een honderd menschen is komen aanspringen rijgt u in de keten 
van dansend volk en sleept u mee, sleept er altijd meer mee, allen vreemd voor elkaar, en 
joelt al huppelend met u verder de straten over, cafés binnen, groote magazijnen door, telkens 
een voorzingend, allen het refrein herhalend, tot, ja, tot ze voor een nieuwe versperring stil 
staan en ginder hopt een nieuwe dansrij voort op de wijze van een ander lied. O, het is geen 
hossen. Het is geen geregelde of afgemeten dans, maar het luchtig springen van een vroolijk, 
kinderlijk en muzikaal volk in feeststemming. Het wordt nooit ruw, en daarbij komt, dat 

satirische wijze ergens de draak mee werd gestoken. Volgens de auteur Pinon zou 
een cramignon-lied aan een aantal strikte kenmerken moeten voldoen, zoals: de 
eerste regel van elke strofe zou herhaald moeten worden, terwijl de tweede regel 
de eerste van de volgende strofe moet vormen, en de allereerste tevens gelijk aan 
de allerlaatste regel zou moeten zijn. De eerste en tweede regel werden dan door 
een leider gezongen, waarna het koor der dansers de herhaling en het refrein 
zong.14

In de liedvorm blijken bij de oudste cramignonliederen zogenaamde drie of vier 
heffingen voor te komen. Dat zijn geaccentueerde lettergrepen. Deze metrische 
vorm duidt op de grote ouderdom van deze typische rijmliederen.15 Ook wordt 
geconstateerd dat enkele liederen qua toonsoort en melodie nog eenstemmig 
(Gregoriaans) van aard zouden zijn, dus van vóór de modernere toonzetting. Dat 
is een volgende aanwijzing voor een hoge ouderdom.16

Op grond van onderzoek naar tientallen liederen in het cramignon-genre blijkt 
dat de meerderheid in het Frans is gesteld en daar werd opgetekend. De Waalse 
liederen lijken wat jonger en soms afgeleid van Franse originelen. De oudste 
stammen uit de zestiende en zeventiende eeuw, terwijl ze in de daaropvolgende 
eeuwen evenzeer populair waren. Uit de negentiende eeuw zijn veel liederen 
in het Waals opgetekend die vaak oudere voorgangers lijken te hebben gehad. 
Strikt genomen gaat het volgens Pinon om een slinger- of rondedans, op 
verhalende muziek volgens de geldende dichtregels, die gezongen werd met 
een leidende voorzanger en een koor van dansende mensen. Weliswaar kon er 
ondersteuning zijn door middel van muziekinstrumenten, maar dansers die zelf 
zongen, vormden het uitgangspunt. Dit laat onverlet dat er in lokale varianten 
verschillende soorten en uitvoeringen van de cramignons waren, speciaal voor 
jongeren, voor mannen, voor ouderen etc. Ook werden er onder het dansen 
figuren gemaakt, zoals het vormen van bogen waar de ketting dan onderdoor 
moest, of slakvormige spiralen. Ook het verbinden van de twee uiteinden van de 
ketting vond plaats, waarmee de rijdans dus een rondedans werd.17

De muziek
Kenmerkend voor de huidige cramignonmuziek is de vertolking in 2/4e of 
6/8e maat. Veruit de meeste muziekstukken zijn geschreven in de 6/8e maat en 
deze bestaan in hoofdzaak uit kwart- en achtste noten met aan het slot van een 
reprise een zestal achtsten achter elkaar van hoog naar laag of vice versa, die 
doorgaans worden voorafgegaan door een 1/8e maat en eveneens eindigend op 
een 1/8e maat.18 Hiermee wordt een vlot tempo vertolkt, enigszins opzwepend 
om een snelle slingerdans te bevorderen. Het ritme moet immers de danspassen 
aangeven, dus dit is van groot belang. Het zijn daarom ook gewoonlijk eenvoudige 
melodieën, ondergeschikt aan het ritme, met weinig muzikale versieringen en 
niet al te hoge noten (om het de zangers niet al te moeilijk te maken). Er konden 
schier eindeloos herhalingen gespeeld worden, afhankelijk van tijd, plaats en 
uithoudingsvermogen van dansers en muzikanten (ammezuur). Als het slot nadert, 
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en het – brede – dal van het riviertje de Bolland wordt wat zuidelijker nog 
‘gecramignonneerd’ in Beyne-Heusay en Olne, vervolgens Bolland, Saive, 
Barchon, Blegny, Housse, Mortier, Saint-Remy, Trembleur, Saint-André, Feneur 
en Dalhem, Mortroux, Aubin-Neufchâteau, Bombaye (Bolbeek), Warsage 
(Weerst), Berneau (Berne) en Moelingen (Mouland). In die plaatsen gebeurt 
dat dus nog steeds en doorgaans in combinatie met de kermis. Er is daarbij 
een belangrijke rol weggelegd voor de organiserende gezelschappen (jonkheid, 
jeunesse), terwijl ook de eind negentiende of begin twintigste eeuw opgerichte 
lokale muziekkorpsen (harmonieën of fanfares) daarin een belangrijke rol 
vervullen. Veelal zit er een belangrijk competitief element in tussen twee (of zelfs 
drie) gezelschappen per gemeenschap. Dit gaat vaak terug op de negentiende-
eeuwse tweestrijd tussen katholieken en socialisten en/of liberalen, die kennelijk 
ook zijn weerslag had op de jonkheden en de muziekgezelschappen. De twee 
kampen in het dorp werden vaak gekenmerkt met de kleuren blauw en rood. Elk 
gezelschap verzekert zich van de muzikale ondersteuning door een muziekkorps 
en heeft een eigen lokaal als thuisbasis. Vaak kennen ze ook eigen (teksten op de) 
cramignonmuziek. De gezelschappen gaan elk de boer op om in de gemeenschap 
zoveel mogelijk jeugdige paren (koppeltjes) te vinden die namens hen aan de/
hun cramignon willen deelnemen. Op de dag van de cramignon tonen die zich 
op hun paasbest, de mannen/jongens in kostuum, de dames/meiden in een 
bonte, wijde baljurk. Ze stappen paar na paar enthousiast uit de lokaliteit van het 
betreffende gezelschap. Over en weer in het rode en blauwe kamp worden de 
deelnemende koppels geteld en wie de meeste heeft, die wint. Daarna worden 

de meest bekende en oudere liederen eene werkelijke waarde hebben. Ze zijn leuk en altijd 
luchtig, doch wisselen tusschen spot en sentimentaliteit’.22 De dansgezelschappen gaven 
demonstraties en namen deel aan competitieve wedstrijden. Om hierbij goed 
voor de dag te komen, werden solistische en meerstemmige partijen geschreven, 
die uiteindelijk de doodsteek voor de volkse uitvoering zouden betekenen. Ter 
illustratie: bij een groot concours van de Eindhovense harmonie in 1891 was de 
goed bekend staande harmonie van het dorpje Loyers bij Namen uitgenodigd, die 
bij het deftige tuinfeest uitbundige cramignondans en muziek bracht, waarmee 
alle harten en een prijs veroverd werden.23 Geheel passend in die ontwikkeling 
werd de cramignon met andere volksculturele uitingen gedemonstreerd op de 
Wereldtentoonstelling in Luik in 1905: ‘Verdere volks-vermakelijkheden zijn de 
cramignon, een geliefkoosde volksdans. Personen van beiderlei kunne, afwisselend hand aan 
hand, bewegen zich dansende voort in lange reien, onder begeleiding der harmonie, soms ten 
getale van honderden, zoowel ouderen als jongeren. Deze dans staat in hooge achting en 
wordt zelfs uitgevoerd bij bezoeken van vorstelijke en andere aanzienlijke personen’.24 De 
cramignon kwam ook aan bod bij de blijde inkomstfeesten van Koning Albert I 
in Luik in 1913. Bij die gelegenheid werd overigens nog benadrukt dat het lied 
al dansend gezongen wordt.25 Ook toen na het sluiten van de vrede de laatste 
legertroepen eind november 1918 de vier jaar eerder bij de Duitse inval zwaar 
getroffen stad Visé hadden verlaten, was dit reden voor de inwoners om massaal 
vlaggen uit te hangen en onder het zingen van de Brabançonne de cramignon 
te dansen.26 De genoemde folkloredansgezelschappen waren tot omstreeks de 
Eerste Wereldoorlog actief. Erna werd de cramignon wel nog gedanst in Wallonië 
in een brede strook ten noorden van de stad Luik, zoals in het Land van Herve 
(o.a. Aubel), het dal van de Geul, het Maasdal (o.a. Luik en Visé) en het dal van 
de Jeker, westelijk van de Maas. Hier vond en vindt de muzikale uitvoering 
doorgaans plaats door een muziekgezelschap, waarbij volgens Pinon dan eigenlijk 
niet meer van een cramignon gesproken moet worden maar van een zogenaamde 
‘bran’, een dans voor vele paren samen die in tal van vormen en tempo’s gedanst 
werd, zoals in de vorm van een ketting of slingervorm of als rondedans. Echter 
het krachtige woord cramignon won het pleit en bleef de algemene term die 
hiervoor gebezigd zou worden, ook in Zuid-Limburg.27

Vandaag de dag in Wallonië
Met name in het gebied van het dal van de Jeker, de Maas en de Bolland (de 
zogenaamde Basse-Meuse) wordt nog vrijwel jaarlijks de cramignon (bran) gedanst 
in tal van plaatsen. Het gaat dan in het bijzonder in het dal van de Jeker om 
Glons (Glaaien), wat zuidelijker Paifve en Fexhe-Slins, vervolgens Boirs (Beurs), 
Roclenge-sur-Geer (Rukkelingen op den Jeker), Bassenge (Bitsingen), Wonck 
(Wonk) en Eben en Emael; in het dal van de Maas betreft dit Outremeuse-
Luik, Cheratte, Vivegnis, Sarolay en Argeanteau (Erkenteel), Hermée, Oupeye, 
Hermalle, Richelle, Houtain-Saint-Siméon, Heure-Le-Romain, Haccourt, 
Devant-le-Pont, Visé (Wezet), Loën, Lixhe (Lieze), Nivelle en Lanaye (Ternaaien); 

Afbeelding 6: De leider van de cramignon in Wallonië heeft evenals in Eijsden-Margraten een 
boeket in handen. Foto: Alain Déthise.
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in westelijk Zuid-Limburg. In die regio waren er van oudsher handels-, familiaire 
en culturele contacten tot over de grens en daar moet men de aanstekelijke 
aantrekkingskracht van het cramignondansen gezien hebben teneinde deze 
ook lokaal in Zuid-Limburg invulling te doen vinden. Dit is vervolgens vooral 
een invulling geworden die weliswaar is ingebed in de feestelijkheden met een 
religieuze, kerkelijke aanleiding, namelijk de bronkfestiviteiten (broonk),29 maar 
waarbij de feestdans cramignon fungeert ter opluistering van het profane deel 
van dit feest. Dit betreft dus de feestelijke dagen rond de plechtige processie, die 
doorgaans als sacramentsprocessie gevierd wordt, terwijl ook de processiestoet 
broonk wordt genoemd. Ook het woord cramignon wordt in deze streek in een 
dubbele betekenis gebruikt: er worden zowel de reidans zelf als de specifieke 
muziekstukken en melodieën mee aangeduid.30 
Het Sacramentsfeest vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw in de stad Luik. 
De kloosterzuster Juliana van Cornillon aldaar had een visioen gekregen dat haar 
opriep om voor het Heilig Sacrament een aparte feestdag te bewerkstelligen. 
Die werd in 1246 voor ’t eerst in Luik gevierd en nadat de Luikse aartsdiaken 
paus was geworden, werd het enkele decennia later een algemene feestdag in de 
katholieke Kerk.31 Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, 
waarbij de zondag daarna de eigenlijke sacramentszondag is. Om te voorkomen 
dat de dorpen in de streek allemaal op dezelfde zondag hun sacramentsprocessie 
laten rondtrekken en in hetzelfde verlengde weekend hun bronken vieren, heeft 
er een zekere spreiding plaatsgevonden, zodat de bronken – vaak met een kermis 
– zich er van mei tot aanvang juli afspelen. Van deze processie en de festiviteiten 
eromheen wordt in Zuid-Limburg, speciaal in de huidige gemeente Eijsden-
Margraten, veel werk gemaakt. 

de cramignons gedanst, het rode kamp met eigen muziek en eigen koppeltjes 
en evenzo in het blauwe kamp. Een leider met bloementuil gaat voorop, terwijl 
ook degene aan het slot van de keten een boeketje heeft. Tijdens de dans wordt 
af en toe als rustmoment gehurkt, waarna bij de herstart van de dans beide 
boeketten in de lucht worden geworpen en weer opgevangen moeten worden. 
In de ketting volgt op een vrouwelijke deelnemer telkens een man en vice versa. 
Dikwijls houdt men niet rechtstreeks elkaars handen vast, maar gebeurt dit met 
een vierkant of dubbel triangelvormig ijzer, dat twee handvaten heeft en betere 
grip biedt. Tijdens de dans kunnen bepaalde figuren gemaakt worden, zoals het 
vormen van een zigzag, een spiraal of een boog, waar de rei onderdoor moet. 
Vaak is er ook een cramignonnetje voor de basisschooljeugd. Degene die met 
het meeste aantal paren als deelnemers wint, komt de nodige eer toe, die op 
dat moment getoond wordt met voorrang krijgen met de eigen cramignon, 
het dansen en spelen op de plek van samenkomst van beide gezelschappen etc. 
In nog maar een paar plaatsen (Hermalle en Eben) vindt als onderdeel van de 
kermisviering ook het gansslaan plaats, waarbij de hals van een dode gans in 
een korf, waarvan de hals en kop onder uitsteken, met een sabel doorklieft 
moet worden. Ter afsluiting van de laatste cramignon wordt soms nog een vuur 
aangestoken.28

Bronkfestiviteiten
Vanuit Wallonië heeft de cramignon verspreiding gevonden tot over de grens, 
waar zich weliswaar enkele verschillen hebben voorgedaan, maar vooral de 
overeenkomsten treffend zijn. De cramignon werd gedanst op muziek (en zang) 

Afbeelding 7: In Wallonië wordt de cramignon als slingerdans gedanst door paartjes in galakledij. 
Foto: Alain Déthise.

Afbeelding 8: De bronkprocessie van Cadier en Keer bij de kapel in Honthem. Collectie gemeente 
Eijsden-Margraten.
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Wijzigende rituelen, veranderende omstandigheden
Het dansen en spelen van de cramignon wordt ervaren als een diepgewortelde 
traditie. Dit laat onverlet dat in de plaatsen waar de cramignon gedanst wordt, de 
rituelen waarmee dit plaatsvindt, niet onveranderlijk zijn. Dat kan ook niet anders 
omdat veel omstandigheden, die de aard van de viering mede bepalen, in de loop 
der tijd gewijzigd zijn. Zo kenden plaatsen als Mesch, Mheer en Noorbeek vóór de 
inval van de Fransen in 1794 geen eigen processie. Voeren was de hoofdparochie, 
waar zij onder vielen; de processie vanuit ’s-Gravenvoeren via de ontzettend 
lange route vanuit het dal naar het plateau en terug – via Mesch, Libeek, Mheer, 
Noorbeek en Schophem – was leidend.33 Ook Sint Geertruid kende vóór de 
Franse Tijd geen eigen processie; in 1804 trok de eerste plechtige processie door 
de in 1828 nieuw te vormen gemeente.34

Evenzo veranderden binnen de parochies omstandigheden mettertijd. Weliswaar 
werden in de achttiende eeuw telkens al speellieden en een trommelaar 
uitgenodigd om de processie te begeleiden, maar hierin kwam in de volgende 
eeuw een wezenlijke verandering. De opkomst van de muziek in harmonie- of 
fanfarekorpsen – vooralsnog in een beperkt aantal plaatsen – nam in de negentiende 
eeuw een grote vlucht. Op dorpsniveau werd hieraan al vlug aandacht besteed 
door dergelijke gezelschappen uit te nodigen of in te huren om de processie 
op te luisteren, totdat de stap genomen werd om zelf een eigen muziekkorps in 
het leven te roepen. Mheer zou in de regio in Nederland de eerste geweest zijn 
met de oprichting van Harmonie St.-Cecilia in 1821, gevolgd door een door 
de pastoor opgerichte harmonie in Sint Geertruid in 1839.35 Niet alleen bood 
dit mogelijkheden om meer volume, variëteit en gedegen opluistering van de 
bronk te bieden, maar met muzikanten in de eigen gemeenschap was men ook 
verzekerd van instrumentale muziek. Dat was zelfs het geval bij gelegenheden, waar 
de muziek voorheen wellicht vooral zingend ten gehore werd gebracht, zoals bij de 
essentie van de cramignon aan bod is gekomen. Die muzikale opluistering van de 
bronk – en ook van de cramignon – heeft per definitie dus invloed op de beleving 
en wellicht ook op de uitvoering van bijvoorbeeld de dans. 
We noemen nog een aantal lokale factoren die alle op hun beurt een zekere 
invloed op de bronk (en de cramignon) gehad moeten hebben. Want waar de 
ene gemeenschap (Mheer) al ruimschoots werkte aan de wijze van uitvoering en 
opluistering van de bronk, vocht de andere voor zelfstandigheid; zo vielen Banholt 
en Terhorst in de negentiende eeuw onder de parochie Mheer. Er ging in de 
jaren 1870-1881 een heuse kerkstrijd en de dreiging met een schisma aan vooraf, 
voordat Banholt een eigen kerk kreeg die als rectoraat erkend werd en die in 1939 
pas een zelfstandige parochie werd.36 Kort voor de verzelfstandiging als parochie 
kreeg Banholt een eigen bronkprocessie.37 De vanzelfsprekendheid waarmee de 
jonkheden thans dienstbaar aan de gemeenschap de bronk organiseren, ontbrak 
bijvoorbeeld in 1866 in Noorbeek, toen de jonkheid een conflict met de pastoor 
had en zich circa tien jaar afzijdig hield en zich niet met de bronk bemoeide. Wel 
werd er toen al een harmonie ingehuurd om processie en festiviteiten te begeleiden. 

In het standaardwerk over de Nederlandse volkskunde noemt Jos Schrijnen circa 
honderd jaar geleden de cramignon al ‘van Waalschen oorsprong, en het zijn dan 
ook Waalsche volksliedjes, die bij dezen slingerdans worden gezongen’. Hij benoemt de 
dans te Eijsden en meldt dat men die ook kent te ‘Noorbeek, Mheer enz.’.32 Er 
worden voor de bronk vaak processiebogen en rustaltaren geplaatst en zand- 
en bloementapijten gelegd, straten en huizen worden versierd. De culturele 
verenigingen als harmonie of fanfare en de schutterij nemen eraan deel, evenals 
uiteraard de jonkheid, die (een stuk van) de organisatie op zich neemt. Tijdens 
de processie, soms ook al ter aankondiging of in de dagen erna worden kamers 
geschoten als ere- of saluutschoten. De religieuze stoet in al zijn pracht en praal 
is het hoogtepunt. Hierna volgen – vaak op volgende dagen – dorpsfestiviteiten, 
met als onderdeel het dansen van de cramignon. Het ‘paol houwe’ (paaltjes 
omhakken) door de bielemannen van de schutterij kan tijdens de processie 
gebeuren (Gronsveld, Eijsden), terwijl het in andere dorpen deel uitmaakt van 
de festiviteiten in de dagen na de bronk (zoals in Mheer). Er zijn aparte missen 
voor de genoemde culturele verenigingen, speciaal voor de jonkheid. Het dansen 
gebeurt onder leiding van (het bestuur van) de jonkheid onder begeleidende 
muziek van de lokale muziekkorpsen. Hiervoor worden enkele specifieke 
cramignonliedjes gespeeld, waarvan de melodieën of teksten van dorp tot dorp 
kunnen verschillen. Degene die bij het dansen van de cramignon (reije) voorop 
gaat (de kapitein van de jonkheid of een reimeid), bepaalt de richting, linksom of 
rechtsom, soms ook een café of huis binnen en er via een andere deur weer uit. 
Er wordt gedanst met huppelpassen, waarbij de armen, waarmee men elkaar vast 
heeft, stevig gezwaaid worden.

Afbeelding 9: Het paol houwe door de bielemannen van schutterij St.-Sebastianus van Mheer. 
Collectie gemeente Eijsden-Margraten.
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Populaire inspiratie
De cramignon is en was zeer populair in Zuid-Limburg. Deze werd op veel 
meer plaatsen gespeeld en gedanst dan tegenwoordig nog het geval is. Dat zou in 
Maastricht gebeurd zijn, de stad die vanuit de historie nauw gelieerd was aan (de 
prins-bisschop van) Luik. Bij het honderdjarig bestaan van de firma Gebr. Philips 
in Maastricht in 1917 bijvoorbeeld, was er veel volksvermaak, waarbij tot slot een 
grote cramignon werd gehouden.47 In de Limburgse hoofdstad werden nog bij 
de opening van het carnaval of spontaan bij uitbundige caféfeesten rudimentaire 
afspiegelingen van de reidans gepraktiseerd.48 In Valkenburg werd in 1905 
Koninginnedag gevierd, waarbij ter afsluiting de cramignon aan bod kwam: ‘de 
cramignon, zoo plezierig voor jong en oud, hetzij om mee te dansen, hetzij om toe te kijken, 
de zoo geliefde cramignon, die bij de laatstgehouden feesten zich in rijen van 20, 30, 40 
en 50, doorkruiste men in zigzaglijnen en onder het zingen of op de muziek van passende 
liederen de straten, om op een gegeven oogenblik zich te vormen tot een grooten kring’.49 In 
een roman uit 1914 staat een Waalstalig cramignonlied opgetekend, dat met het 

Meilied afwisselend werd gezongen 
bij het binnenbrengen door de 
Valkenburgse jonkheid van de mei-
den.50 Ook werd er in 1927 na het 
uitroepen van de meiliefste door 
de jonkheid van Sint-Pieter ‘boete 
(buiten) de poort’ in Valkenburg de 
cramignon gedanst.51 Die uitbundige, 
door ieder gedeelde feestvreugde, 
vormde uiteraard ook een bron van 
inspiratie voor enkele auteurs die de 
reidans in hun romans verwerkten. 
Dat waren overigens niet de minste: 
Mathias Kemp (1890-1964) verweeft 
de cramignon in zijn boek Van den 
grenskant, dat in 1937 verscheen en 
waarin Giel Keunings als kapitein 
van de jonkheid de dans mocht 
leiden en sjans meende te hebben 
met de freule van het kasteel.52 

‘’s Avonds trok de groote cramignon. Uit het Walenpays was een klein muziekcorps 
overgekomen, voor tien franken en een vaatje bier. Het waren de beste spelers die 
je vinden kon; onvermoeibaar bliezen ze de monotone, primitieve melodie, sterk 
van dreun en rythme, muziek die den uren lang durenden reidans ondersteunen en 
aanvuren moest. Giel, in stemmig jacquet, de oranje sjerp om de lenden en het bouquet 
veldbloemen in de hand, leidde den soms wilden, grilligen en eindeloozen sliert. Hij 
hoedde zich ervoor lang met hetzelfde meisje voorop te gaan, waarom wist hij zelf niet 
(…) Consternatie door heel het dorp. De jonge barones danste de cramignon mee; ze 

Ook de Noorbeekse schutterij kende op haar beurt ups en downs met zelfs 
ettelijke decennia van inactiviteit. Ze herleefde in 1953, waarna de bronkdinsdag 
gedurende een aantal jaren de dag van de schutterij werd.38 De jonkheid van Oost 
bijvoorbeeld heeft zelf ook een periode van inactiviteit gekend, waarna in 1956 
op instigatie van pastoor en burgemeester een heroprichting volgde.39 Evenzo in 
Sint Geertruid, waar de jonkheid in 1975 herleefde,40 en ook de schutterij periodes 
van activiteit afwisselt met decennia van een rustend bestaan.41 In de jaren zeventig 
slaagde men er in Mesch gedurende enkele jaren niet in het driekoppige, jaarlijkse 
bestuur van de jonkheid te formeren, bestaande uit kapitein, luitenant annex 
secretaris en vaandeldrager. Hierdoor was er geen organisatie voor de cramignon, 
reden waarom een orkestje voor het avondvertier werd ingehuurd, waardoor de 
avondcramignon kwam te vervallen.42 
Voorts werd de cramignon niet uitsluitend bij de bronkfeesten gedanst, verre 
van dat; tal van (branchevreemde, vanuit hedendaagse optiek) feesten werden 
ermee afgesloten, zoals het ‘Jubel-Feest’ van de schutterij die in 1910 hoge ogen 
gooide tijdens een schuttersfeest in Visé en een kermisdag invult met een grote 
optocht, prijsschieten en ‘monster-cramignon’,43 maar ook de Militaire Landdag 
(1921) in Mheer.44 Dergelijke monsterlijk grote cramignons bij tal van feestelijke 
gelegenheden kwamen in die contreien ook elders voor. Voorts waren ook de 
adellijke huwelijken – zoals dat van de oudste dochter, Clothilde, van graaf De 
Liedekerke de Pailhe in 1987 – aanleiding voor een feestelijke reidans met de 
bruiloftsgasten en onder begeleiding van de jonkheid.45 Het wekt de indruk dat 
de cramignon vooral een feestdans is, geschikt voor tal van gelegenheden, speciaal 
met de kermis, dus net zoals dat in Wallonië het geval was. De reidans heeft zich 
vervolgens met name gehandhaafd tijdens de bronkfeesten en is daar allengs zelfs 
(andere gelegenheden uitsluitend) aan gekoppeld. 
Los daarvan is de bronk(kermis) weliswaar een samenspel tussen de kerkelijke 
en in mindere mate de wereldlijke overheid samen met de jonkheid, maar zijn 
de activiteiten van de jonkheden ook enigszins verzelfstandigd, evenals de wijze 
waarop die beleefd werden. Jonkheidonderzoeker Henk Thewissen bespeurt in 
dat verband een ‘vervlakking van de interactie tussen de drie instellingen’ als gevolg van 
‘de grotere mobiliteit van de huwbare jeugd en het grote aanbod aan uitgaansmogelijkheden 
in de regio in het weekend. De jeugd ziet in de bronkkermis een welkome afwisseling 
op de vele uitgaansmogelijkheden door het jaar. Zij geniet van de additionele mogelijkheid 
zich te ontspannen’.46 Dit alles vormt een greep uit de omstandigheden waarin de 
cramignon moet gedijen of vechten voor het voortbestaan, die dus voortdurend 
aan verandering onderhevig zijn. In de laatste decennia hebben de ontkerkelijking 
en individualisering op dat vlak natuurlijk ook hun tol geëist. Het is evident dat 
de aangehaalde voorbeelden van institutionele wijzigingen of veranderingen in de 
samenleving ook hun weerslag hebben op de rituelen van de bronkfestiviteiten, 
waarvan het dansen en spelen van de cramignon deel uitmaakt. Hoe verankerd 
rituelen ook ogen, ze veranderen toch mettertijd voortdurend in meer of mindere 
mate.

Afbeelding 10: De Maastrichtse auteur Mathias 
Kemp (1890-1964). Houtsnede door Henri 
Jonas (ca. 1924). Collectie Bonnefanten.nl.
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Lokaal populariserend historicus 
Charles Thewissen (1905-1973) 
wijdt een apart hoofdstuk aan de 
cramignon van Eijsden, die op hem 
als Maastrichtenaar een grote indruk 
maakte.54 

‘En om vijf uur begint de Cramignon! 
Eysden is vermaard om zijn 
Cramignon, die ook gedanst wordt 
in Visé en Lixe, in Eben-Eymael en 
in meerdere aangrenzende Waalse 
dorpen. De kapitein loopt voorop met 
een bloemenruiker in de hand en in 
één lange sliert sluit daar het gehele 
gehucht bij aan. Men houdt elkaar 
bij de hand en er moet vooral geducht 
met de armen gezwaaid worden, hoe 
krachtiger hoe liever! In Lixe zagen 
we dat naast de kapitein een meisje 
liep in bruidskleed. Caestert en Breust 
houden ieder hun eigen Cramignon, 
en voor de vrede onder de volkeren is 
het beter, dat deze Cramignons elkaar 
niet ontmoeten. Soms komen ze aan de statiebuurt wel eens langs elkander door, en dan 
kan er wel eens spanning zijn wie van de twee de meeste mensen mee trekt, en de muziek 
speelt dan natuurlijk om het hardst tegen elkaar op.
We troffen Maandag de Cramignon bij Wolfs-Triplet waar men even pauseerde voor een 
glas bier. Als plotseling de trom geroerd wordt, springt de Jonkheid recht en bij de inzet 
der muziek is het alsof iemand ergens een electrisch contact heeft ingestoken en dan barst 
het geweld los. De sliert danst en kronkelt en de jongens en meisjes rukken aan de armen 
alsof zij bij iedere zwaai hun buurmeisje of jongen in de lucht willen tillen. Zo danst de 
sliert, en het gaat met geweld door de huizen heen, vóór in en achter uit. De Cramignon 
trekt van vijf uur tot ’s nachts twaalf. Het zijn niet alleen de jonge mensen, maar vooral 
op Dinsdag in Eysden-kom, ook de ouderen die worden aangegrepen door ’t Cramignon-
vuur. Met souvereine bruine gezichten staan de Ambonnezen deze inboorlingendans te 
bekijken. Oververmoeid, schoenen kapot en voor acht dagen spierpijn, zo rolt de Eysdense 
Jonkheid die avond te bed. En een al wat kalmer Eysdenaar, vader van een stoet kinderen, 
bekent ons, dat in die Cramignon voor hem alles samengepakt zit van zijn dorpsjeugd, 
zijn eerste vrijage, de onbeschrijfbare emoties en roerselen, die hart en ziel dronken van 
vreugde kunnen maken, om het nooit meer te vergeten, en vandaag zitten oud-Eysdenaren 
in Canada en Australië, bijten op hun nagels en pinken een onmannelijke traan weg, 
alleen om dat verre dorp met zijn Grote Bronk-processie, die ieder jaar hetzelfde is en 
zijn kermis, waarvan de stedeling zegt, dat er eigenlijk niets te doen is. Ho maar!’

had zich door Giel Keunings laten meetronen en hoste nu, tussen hem en Zjengske 
de Putter, luitenant der Joonkheid, maar ook een simpele champignonkweeker, in de 
uitgelaten rei’.

De dialectschrijver en priester Frans 
Schleiden (1896-1955), pastoor van 
Mheer, haalt de cramignondans 
geregeld aan in zijn werk (in het 
Vijlens dialect), waarin het verhaal 
zich afspeelt tegen de achtergrond van 
het dorpsleven in een denkbeeldig 
dorp, met een kasteel uiteraard.53 

‘Iggen nòdenoon waor ièësj ’t lof. 
Daonao gonge ze melke. Wie dat 
waor gedòa komte de jonge en 
medjere bei-ee vör ’t fes. ’t Waor tège 
5 oer of ezoeë. ’t Zondes rokt me zich 
’n sigaar. De jonge leepe en rokete en 
trokke an de sigaar. Ze komte bei-
ee op der plei vör ’t kastieël. Och 
de adelige famielige doog mit. Diej 
houwe ezugaar de vaan oethange. 
In der litsten tied dunt ze väöl mieë 
mit wie vreuger. Da laote de adelige 
jongfere de vreiere kòame en laote ze 
’n de jonge en de medjere en ’t gans 
durp ens zieë. De harmenei zit i. 
Noe geet de hoesdäör van ’t kastieël 
wagewied op. De ganse adelige famielige is bei-ee. Och der ouwe hèër graof. Dè regulieët 
en kommandieët en de adelige jonkheed kuurt nao gen hoof op - ze hen’t goote oerring 
en ermbeng en zieje kleier aa. De luuj oet gen durp sjtunt ’n owweblik verpapzakt en 
kieke en vergèëte der cramignon, mè diej van der adel krieje zich hei en dao ene jong 
en e medje en da vingt ’t aa. Wiej de kinger oppene sjpéëlplei, ezu hent ze zich bei de 
hand. Ze werpe de heng nao väör en nao aater. De rei wet ummer langer. Ze sjwinge 
de heng en de veut, in den usjtem landsem rujig en sjun, mè da flotter en flotter - mit 
de heng en de veut op de kadans van de moziek. Wiej ’n sjlang, ezu sjlingert zich der 
cramignon uvver der cour van ’t kastieël rontelum de harmenei en da geet ’t ’t durp i, de 
hoezer in en oet en in en oet. De ouwere sjtunt te kieke en te lache. Diej dooge vreuger 
’t zelfde. Noe zunt ze aod en sjtief gewirkt. Mè hun hats danst mit en ze lache. - Hei 
en dao hilt der cramignon bei ene kaffe. Dao wet de harmenei getraktieëd. Ene minsj 
ka nit loeter blaoze. Da geet ’t wir wiejer durch gen durp, bis ’t aovves-klok loewt en 
’t duuster wet. Da gunt ze nao heem. Me huuët ze iggen haofduuster nog lache, onde 
en aove urgens iggen durp’.

Afbeelding 11: Pastoor Frans Schleiden (1896-
1955). Collectie Veldeke Limburg.

Afbeelding 12: De Maastrichtse historicus en 
journalist Charles Thewissen (1905-1973). 
Bron: mestreechtenere.nl.
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oongtsjtaet daan weer de voonk
v’r vere dao de Broënk
en rèjje cramignon
jao, jao de cramignon!

Paul Haimon (pseudoniem van Leo 
Cornelis Willem Laugs, 1913-1996, 
overleden in Mheer) schrijft over 
Rein die met het Sint-Jansfeest 
(24 juni, ook wel: midzomerfeest) 
een liederenwedstrijd wint, waarna 
de erewijn gedronken en gedanst 
wordt:59 

‘De menschen zaten in de weide nog bij 
elkaar op de boomen of vrijuit op het gras, 
op spreien en mantels. Achter in de wei 
werd gedanst. Het waren springdansen 
en weidedansen en nu begon ook het 
feest in het dorp en in de koffiehuizen.
Het werd toen een prachtige avond na 
een veel te mooien dag, die slechts scheen 
te eindigen in niets dan bloemen en 
purperen zangen van de avondvogels en 
zacht getokkel op de houtfluiten, die de 
knapen van de oudere jongens mochten 
leenen.
Rein en Florecijn liepen samen de wei rond, maar daarbij werden zij vastgenomen om 
mee te springen en te dansen. Men was verheugd toen zij dat goed bleken te kunnen en 
het waren niet alleen de meisjes, die den jongen prijswinnaar graag bij de hand hielden, 
maar ook Florecijn, nu ze verloofd was, voelde telkens nieuwe handen om de hare prangen 
en eens werd zij van den kring en Rein heelemaal losgescheurd. Ze schaamde zich, dat 
ze niet beter vasthouden kon, doch onmiddellijk had een andere, vreemde hand haar vast, 
daar waar Rein eerst zijn hand hield en nu moest zij meezwieren en springen, waar men 
haar voeren wilde. Zij kon niet dan daarom uitgelaten worden en blij, en bijna was zij 
Rein vergeten van al het geruisch en het ziedend leven.
Het springen werd hoe langer hoe wilder, het was een echte cramignon-dans, dien 
men begonnen was en nu maakte Rein zich ook van de vreemde meisjes los, die hem 
vasthielden, en hij greep een jong meisje, dat met groote, droomende oogen aan den kant 
stond de dansers aan te kijken. Rein nam haar hevig bij de hand, zoodat ze bijna pijn 
voelde en toen keek hij haar aan. Ze sloeg de oogen neer, maar hij voelde haar handen 
en haar gang gewillig meegaan en daarop sprong hij met haar alleen naar een hoek van 
de wei, waar zij ineens van allen afgezonderd en ongezien waren. Zij bleven beiden bij 
elkaar staan zonder iets te zeggen.’ 

Uiteraard maken Eijsdenaren in hun eigen dialect gewag van de betekenisvolle 
cramignon. De auteur met de initialen J.T. (Jeanne Theunissen) dichtte erover,55 
terwijl Jeng Theunissen de feestelijkheden van de bronk en de cramignon 
benoemt in een dialectverhaal, waarin niet alleen de inwoners maar ook het 
kermisbezoek maar wat graag het feestelijk gebeuren ondergaan:56 

‘De gasjte daoge de keermestaofels mit de gebraoje friekedel, gekoeëkde sjink en vlaoj 
alle ier aon. En daan keeme de verhaole los uuëver de gooie awwe tied en woeërd ’t 
lesjte nows verteld. De jong lui dij mit waore koeëme heele ziech bie de jeug vaan 
’t deurp, om as de joonkheed mit de hermenie keem, de Cramignon mit te sjpringe. 
Haand ien haand, daansend op ’t meziek vaan de aw Cramignon deunsjes, sjlingerde 
de ‘reij’ zich doer de sjtraote tot ien de oetheuk vaan ’t deurp. Ien de heukskes bie de aw 
waoëtermuuëles mit hun eege romantische sfeer, en dao ongder de bleujende theebuim, 
sjtong Amor opgesjteld, dae huj z’ne groete daoëg haw. Links en rèchts sjoeëte z’n 
peele aof!
Dat e good koes miekke, meerkde m’r waol de volgende Zongdeg nao de Hoemis! Zaet 
m’r neet ien Eesjde: ‘Mit de Bronk gee meetske, ’t gaans jaor gee meetske’. Mè de een 
of aandere boerejong dae e paoër kier gerejd haw mit e jufferke oet de sjtad, leep mit 
ping ien ’t hart doer ’t vèld, en saoves nao ’t timpe vaan de aovendklok, kledderde hae 
ien ’t tiepke vaan ene hoege kieëseboom en loorde... loorde, ’t deeg ’m aal good as e 
wied eweg de tuuën vaan de sjtad zaog liegge. Mè ’t woeërd duusjter ien ze hart, sjuus 
wie ien de sjtad, oe alle gebouwe, keerke en hoezer lieke tow te greuje tot eng groete 
massa: ’n Kathedraal.’

Als niet-Eijsdense waagde de journaliste, schrijfster, dichteres en recensente Mya 
Maas (pseudoniem van Mya Snackers-Brennenraedts, Heerlen 1920 – Maastricht 
2000) zich aan het dichten van twee nieuwe cramignonliedjes: ‘Gelèëge aon de 
Maos’ en ‘Reije’. Peter Limpens uit Eijsden componeerde er de muziek bij. In 
ieder geval ‘Reije’ werd eens uitgevoerd door de Kon. Oude Harmonie van 
Eijsden met zang door De Maastaler.57 Van het tweede lied is de tekst in het door 
Mya Maas gedeponeerde archief te vinden:58

Gelèëge aon de Maos
ès ’t oes leef
oos sjoen aad daörep
vaan dao-oet trokke vier
de wèjje wèreld ien
mèh koeëme vier
vuur korte tied ’ns trök
daan veengde vier dao weer
e sjtök gelök.

Refrein:
Ien ’t hart vaan oos daörrep,
de Deepsjtraot en de Vroenef,

Afbeelding 13: Literator Paul Haimon, 
pseudoniem van Leo Laugs (1913-1996).
Getekend door Harry Koolen.
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Dat de cramignon als feestmuziek en -dans onverminderd populair is, mag blijken 
uit het feit dat bij gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Koninklijke 
schutterij Sint-Sebastianus Gronsveld in 2019 bij alle grote voorbereidingen die 
getroffen werden, ook een nieuwe ‘rejmars’ werd gecomponeerd, ‘De Kuuningsrej’ 
(de Koningsrei), waarvoor Jos Kuijpers de muziek schreef en Maarten Heijnen 
de tekst opstelde. Tijdens het feestweekend werd de cramignonmars door de 
Koninklijke Harmonie van Gronsveld met het Sint-Martinuskoor als cadeau 
voor de jubilerende schutterij gespeeld en gezongen.64

‘De Kuüningsrej
Reije dat zit ién ôs pry, 
alle lûi sjtraole, zién bly. 
Veerhonderd jaor, veer iewe,
gruutsj zy aon zy. 
Säome met ôs sjöttery’.

Terugloop
Op het Zuid-Limburgse platteland werd er tijdens weidefeesten na de oorlog, 
die toen ook in plaatsen en gehuchten als Margraten, Termaar, Groot-Welsden 
en ’t Rooth georganiseerd werden door de lokale jonkheid, nog de cramignon-
muziek gespeeld. De fanfare van Margraten speelde deze muziek niet alleen dan, 
maar eigenlijk bij elke feestelijke aanleiding, speciaal tijdens de drie bronkdagen. 
Tot na de oorlog was er met de bronk doorgaans alleen een piepkleine kermis 

Ook de priesterdichter Jac. Schreurs 
(1893-1966) verwerkte de cramignon 
in een zijner romans. Het was feest in 
het dorp, er was een goed bezocht 
lof in de kerk geweest, waarop een 
muzikale rondgang en een concert 
door de harmonie volgden. Na het 
concerteren leek de avond pas goed 
te beginnen nadat de pastoor en in 
zijn kielzog ook de baron en de freule 
zich huiswaarts hadden begeven:60 

‘Rond de muziektent grepen bij de 
eerste maten der lossere muziek de 
handen en armen in elkander en werd 
in eindelooze slingers van meisjes en 
jongens de cramignon gedanst. Alle 
vensters van het raadhuis werden 
nu licht, waarvoor zich genodigden 
verdrongen, alsook in de huizen 
rondom. Voor een der ramen van de 
raadzaal stond ook Fransje met Miete 
aan den arm toen de burgemeester zelf 
het voorbeeld gaf en Fransje bij de 
hand nam voor een dans. De anderen 
volgden: schepenen en notabelen met hun vrouwen en dochters en het was Den Hertog 
die, met de haren nog vochtig van het doopwater, daar de hand reikte aan Miete van der 
Schoor. Severinus klapte in de handen. Maar Nicolaas Bonte en zijn vrouw stonden 
met grammen blik aan den wand en zagen het aan. Naarmate de dansen elkander 
opvolgden en de paren zich verwisselden, merkten zij dat Den Hertog weer telkens 
naar Miete terugkeerde en kon Marie-Cathrien niet nalaten haar man aan te stooten.’

Het volksculturele gebeuren van de mooie en onschuldige cramignon – dikwijls 
tegen een achtergrond van prille vriendschapsrelaties – heeft zodoende de nodige 
schrijvers inspiratie gegeven, die het als decor optuigden als achtergrond in hun 
roman of het zelfs even naar de voorgrond van de verhaallijn tilden.
Overigens memoreert ook Sittardenaar Felix Rutten (1882-1971) in zijn 
terugblik de reidans,61 terwijl Pol Brounts (1919-2005) uit Maastricht die 
terloops noemt.62 Als laatste in dit rijtje van prominente schrijvers ook de 
bekende kinderboekenauteur Jacques Vriens die in 2000 voor ’t eerst de bronk 
meemaakte in Gronsveld waar hij zich met zijn vrouw twee jaar eerder gevestigd 
had. Zijn verhaal getuigt van pure verbazing over het gebeuren dat de hele 
gemeenschap in zijn ban houdt, terwijl ook het feesten – waaronder het ‘reije’ – 
een bindmiddel voor feest en gemeenschapszin is.63

Afbeelding 14: De priester-dichter Jacques 
Schreurs m.s.c. (1893-1966). Collectie Veldeke 
Limburg.

Afbeelding 15: De cramignon in Eijsden omstreeks 1930. Een man (de kapitein?) in het 
midden, gaat met het rei-boeket voorop. Uit: Elise van der Ven-ten Bensel, De volksdans herleeft 
([1933]) z.p. Foto: W.P. Schefer.
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en waarbij na het musiceren deze reidans geprogrammeerd was.73 Volkscultuur 
als de cramignon is evenwel gebaat bij een vast programma bij een vaste 
gelegenheid, gevrijwaard van grote experimenteerdrang, maar toch ook zonder 
oogkleppen voor maatschappelijke veranderingen. Zelfs het huidige kerngebied 
in Eijsden-Margraten had onder verminderde belangstelling te lijden. Zo schreef 
Joep Leerssen immers in 1994 dat het gebruik van het cramignon-dansen het 
beste bekend is in Mheer, Sint Geertruid en Eijsden; ‘in de anger dörpe is ’t wied 
oetgesjtorve’ (in de andere dorpen – buiten de genoemde drie – is het grotendeels 
uitgestorven).74

Folklorist D.J. van der Ven
Bij zijn folkloristische verkenningen in 1921 voor zijn film en in 1927 voor zijn 
boeken over het Nederlands volksleven schenkt folklorist Dirk Jan van der Ven in 
het bijzonder aandacht aan de cramignons te Noorbeek, Mheer, Banholt, Eijsden 
en Gronsveld. In die laatste plaats werd de cramignon gedanst ter afsluiting van 
het koningsfeest, het zogenaamde koningmeisteken, waarbij de koning een 
huldiging door de gemeenschap ten deel viel. De koning leidde er met het zilver 
om en met een bloemenruiker in de hand de reidans. Er werden volgens Van 
der Vens waarnemingen in Gronsveld in 1923 en 1927 doorgaans Franstalige 
liedjes gespeeld en gezongen, namelijk: ‘Le Voyage de Suzet’, ‘Madame Bertrand’, 
Vive les étudiants!’ en ‘Vive les Footballeurs!’.75 Het loflied op de studenten die 
wel het genot van een vrouw werd toegedicht, maar niet de last van kinderen, 

en het musicerende fanfarekorps, verder niets. Daarom was er ook animo 
voor elke vorm van opluistering van dit feest, zoals met de cramignon. Na de 
oorlogsperiode kwamen de dansavonden steeds meer op, waar foxtrot en Engelse 
wals gespeeld werden en paartjes dansten. Dit werd het actuele vermaak en de 
nieuwe dansmuziek bij uitstek. Het betekende in menige plaats de doodsteek 
voor het traditionele cramignon-dansen dat na 1950 in beduidende mate afnam 
en er omstreeks 1960 grotendeels verleden tijd was.65 In Cadier en Keer werd 
tijdens de weidefeesten gemusiceerd en de cramignon gedanst; de jonkheid 
werd er echter niet lang na de oorlog rustend, hetgeen funest was voor het 
dansen.66 In Terlinden werd de kermis in 1889 al en in 1963 nog steeds onder 
meer met het dansen van de cramignon gevierd.67 In Reijmerstok kwam op 
kermiszondag in 1921 de ‘gunstig bekende Harmonie van Mheer’ met enkele andere 
muziekkorpsen spelen, er werd met het flobertgeweer geschoten en na afloop 
vond er een ‘monster-cramignon’ plaats, waartoe het bestuur van de jonkheid 
uitnodigde.68 De jonkheid had hierbij wellicht een jaar eerder inspiratie opgedaan 
toen in Reijmerstok op kermiszondag (!) een groot toernooi van circa twintig 
burgerwachten plaatsvond, uiteraard met schietwedstrijden, vergast op een 
muzikaal optreden van de harmonie van Mheer en ter afsluiting opnieuw een 
monsterachtig grote cramignon. Weliswaar werd de cramignon gedanst, maar het 
programma op de kermiszondag was aan verandering en programmering – ook 
door derden – onderhevig.69 Hoe dan ook, er werd in Reijmerstok begin jaren 
zestig in ieder geval wel nog ‘gerejd’, terwijl de door de fanfare georganiseerde 
jaarlijkse Reimeifeesten, die in 1972 van start gingen en genoemd waren naar 
de reidans, gedurende circa de eerste tien jaar met deze dans gestart werden.70 In 
Eckelrade hield het circa 1950 op, terwijl het in Bemelen wat later stopte. Voorts 
is er ook in Sibbe, Wijlre, Ransdaal en Gulpen in het verleden de cramignon 
gedanst, maar is dit in al die plaatsen in onbruik geraakt. In Noorbeek vond 
het dansen en spelen van de cramignon omstreeks 1950-1960 nog wel plaats, 
stopte het nadien, maar is het later toch met succes weer opgepakt en herstart. 
In Epen tenslotte werd de cramignon door de dorpsjeugd gedanst tijdens het 
zogenaamde burkbrenne wanneer op de zondag na carnaval een vreugdevuur 
werd aangestoken. Als revival herleefde het in Bocholtz met het oogstdankfeest 
Mei-i-vaare en in Heerlen door de volksdansgroep Cramignon, terwijl ook bij 
bijzondere gelegenheden een cramignondans nog wel eens geprogrammeerd 
werd. Ook in plaatsen als Beek, Berg aan de Maas (tijdens het bekende 
Oogstdankfeest), Elsloo, Hoensbroek, Schinnen (op de kasteelboerderij door de 
knechten en meiden bij gelegenheid van het Sint-Rochusfeest, ‘Martelgaus’ 16 
augustus 1926),71 Schinveld, Spekholzerheide, Sweikhuizen en Voerendaal zou 
de cramignon gedanst en overal verdwenen zijn.72 De feestelijke gelegenheden, 
waarbij de cramignon gedanst werd, waren in die plaatsen minder vereenzelvigd 
door de mensen in de dorpsgemeenschappen; de cramignon werd door velen als 
iets leuks gezien, waarmee een feestelijke gebeurtenis kon worden opgeluisterd, 
zoals het eerste zomerfeest dat de harmonie van Meerssen in 1922 organiseerde 

Afbeelding 16: Bij het inhalen van de laatste gerve werd op kasteel Terborg in Schinnen uit 
dank voor de oogst de reidans gedanst (martelgans, 1926). Uit: Elise van der Ven-ten Bensel, 
Volksdansen vroeger en nu (Arnhem 1981) 4.
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Actuele volkscultuur
In het westelijk deel van Zuid-Limburg heeft de cramignon, zoals gezegd, in 
diverse plaatsen en doorgaans als onderdeel van de bronktraditie stand gehouden. 
Het is hier niet de bedoeling om tot in detail weer te geven in welke plaatsen, 
op welke dagen en op welke wijze het bronkgebeuren zich afspeelt, maar wel 
om een indicatie te geven van de bronkfestiviteiten en de rol van de cramignon 
daarin.  
In Banholt wordt op zaterdag voor Pinksteren de Gerlachusden geplaatst, 
vindt daags erna de processie plaats en op maandag een hoogmis, waarna de 
jonkheid ledenspeldjes verkoopt, hetgeen ook elders vaak gebeurt. Dan wordt 
al voorzichtig de cramignon gedanst en gespeeld, maar dat gebeurt vooral op 
bronkdinsdag. Dat is de dag van de jonkheid, waarvoor dan een aparte mis 
gevierd wordt. Rond de klok van zes uur trekken Harmonie en Klaroenkorps 
Amicitia met de jonkheid door het dorp. Zodra de cramignonmuziek gespeeld 
wordt, wordt er door jong en oud gerejd onder leiding van de kapitein of een 
ander bestuurslid van de jonkheid (kenmerkend cramignonlied: ‘Vooruit Mina’, 
met Nederlandse tekst!).78 
In Eijsden wordt veruit de meest vermaarde bronk gevierd, die wijd en zijd 
bekendheid geniet. Er nemen meerdere jonkheden aan deel (St.-Martinus 
Breust, St.-Nicolaas Caestert en St.-Christina Eijsden), maar ook twee fameuze 
harmonieën, die de traditionele inkleuring kennen van de rivaliserende korpsen 
zoals we die ook in Wallonië tegenkomen. De Kon. Oude Harmonie (de oude, de 
blauwe) is opgericht in 1874, waarna acht jaar later als reactie daarop de aan kerk 
en kasteel verbonden Kon. Harmonie Sainte Cécile (de rode) het levenslicht zag 

weerklonk volgens Van der Ven ook 
bij voortduring in Eijsden, Breust, 
Oost en Caestert (1926). Door 
de kapitein en luitenant werden 
papiertjes van de jonkheid verkocht 
en opgespeld, die de drager ervan 
kennelijk (als buitenstaander) 
toestonden in de cramignon mee te 

dansen. De cramignon in Eijsden werd geleid door de kapitein met een ruiker 
waarin beukenbladeren, riddersporen en pioenrozen verwerkt waren. Zodra de 
dansers de Vroenhof in Eijsden bereikten, werd een reeks kamers afgeschoten om 
de feestvreugde te verhogen. Men trok van herberg naar herberg en evenals in 
Gronsveld door de voordeur bij huizen naar binnen en achter weer naar buiten, 
door naar het buurhuis. Hoewel dikwijls speciaal voor Van der Ven en zijn film 
volksculturele activiteiten opgevoerd werden (dus buiten de dagen waarop die 
eigenlijk zouden plaatsvinden), tekent hij wel op dat in de zich ontwikkelende 
cramignon op de cour van het kasteel Mheer de toevallig aanwezige dochter 
van baron De Loë inhaakt aan de hand van de kapitein van de jonkheid, die de 
dans leidt. Evenzo deed dit gewoonlijk gravin De Geloes in Eijsden – hoewel 
de familie in de jaren 1926 en 1927 uitgerekend ten tijde van de bronkfeesten 
niet aanwezig was en de jonkheid daar dus niet zijn opwachting kon maken 
(!) – alsmede gravin De Liedekerke in Maarland, maar evenzeer jonkheer Van 
Nispen tot Sevenaar die als nieuwe kasteelheer van Oost tot driemaal toe de 
cramignon over zijn slotplein leidde. Overigens maakt Van der Ven ook melding 
van een affiche dat hij in 1927 in Noorbeek ontwaarde, waarop een ‘monster-
cramignon’ werd aangekondigd voor het aanstaande atletiekfeest, weliswaar een 
feestelijke aanleiding maar geheel buiten de geijkt geachte kaders van de bronk.76 
Soms werd de dans georkestreerd, zoals toen de cramignon – op instigatie van 
Van der Ven – door honderden Haagse jongens en meisjes op het Binnenhof 
werd gedanst om in 1927 de achttiende verjaardag van kroonprinses Juliana te 
vieren, een aardige en feestelijke opluistering, waarmee de dans evenwel uit zijn 
eigenlijke verband werd gerukt.77

Afbeelding 17: De folklorist Dirk Jan 
van der Ven had groot interesse voor de 
volkskundige aspecten in Nederland, waarover 
hij veel publiceerde. Bovendien filmde en 
propageerde hij dit erfgoed. Wel beperkte hij 
zijn onderzoek veelal tot navraag, maar deed 
weinig echte navorsing. Collectie Meertens 
Instituut (meertens.knaw.nl).

Afbeelding 18: Het dansen van de cramignon in de straten van Eijsden. Collectie gemeente 
Eijsden-Margraten.
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voor enkele jonkheden, wordt eer gebracht aan de priester, waarna Harmonie 
Sainte Cécile en het bestuur van de jonkheid van Caestert de eer gaan brengen 
aan de adellijke familie van het kasteel Eijsden. Daar wordt de cramignon 
gedanst onder leiding van het jonkheidbestuur, een lid van de adellijke familie en 
nadien een bronkmeid (broonkmèètske). De stoet trekt spelend en dansend verder. 
Zodra men tegen de avond Breust bereikt, nemen de Oude Harmonie en het 
jonkheidbestuur van die kern de leiding over. De dinsdag start met een H. Mis, 
waarna opnieuw de cramignon gespeeld en gedanst wordt, ditmaal in Eijsden 
zelf en begeleid door de Oude Harmonie.80 (kenmerkende cramignonliedjes: ‘de 
Mus’, ‘de Vink’, ‘Kan’/‘Canne’, ‘de Putter’, ‘d’n Os’, ‘On s’en fout’, ‘de Kanarie’, 
‘Coucou’, ‘Zaza’ en ‘Madelon’. Speciaal voor de roden; ‘Sjoen Nitteke’ en twee 
andere cramignons – muziek, zonder tekst – voor de blauwen).81 
Hoezeer de bronktraditie en de cramignon geworteld zijn in Eijsden, mag al 
blijken uit de naam van de basisschool ter plekke: Cramignon. Ook het voetveer 
is zo genoemd. Bovendien is er een fraai kunstwerk in brons van de hand van Vera 
de Haas dat met een zestal mansgrote gearmde beelden de uitbundige reidans 
weergeeft. Hierin zijn de bronkmeid met het boeket, de kapitein met hoge hoed 
en slippenjas met jonge en oude dansers te zien.82

(1882). Hiermee zetten de pastoor en het gemeentebestuur zich destijds af tegen 
de eerste harmonie toen bekend werd dat die door een liberale vrijmetselaar – 
jhr. Chrétien von Geusau – (en enkele industriële voormannen) was gestart.79 
’s Zaterdags wordt de bronk met kamers ingeschoten, ’s zondags trekt de processie, 
één deel ’s morgens en het tweede deel ’s middags. Op de maandag zijn er missen 

Afbeelding 19: Er wordt gedanst op de vlotte, vrolijke tonen van het muziekgezelschap. Collectie 
gemeente Eijsden-Margraten.

Afbeelding 20: Na de ontvangst door en het eerbetoon aan de grafelijke familie De Liedekerke 
de Pailhe wordt op de binnenplaats van kasteel Eijsden de cramignon gedanst. Collectie gemeente 
Eijsden-Margraten.

Afbeelding 21 en 22: Op het Vroenhof in 
Eijsden staat deze uitbundige beeldengroep 
uit 2003 van Vera de Haas, waarin een 
zestal de cramignon dansende personen 
verbeeld is. De bronkmeid met het boeket 
en de kapitein met hoge hoed en slippenjas 
zijn links duidelijk herkenbaar. Collectie 
gemeente Eijsden-Margraten.
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wordt en trakteert. Hierna opnieuw reidansen tot diep in de nacht.83 Het dansen 
van de cramignon gebeurde uiteraard ook op de bronkdinsdag bij gelegenheid 
van het vierhonderdjarig bestaan van de schutterij in 2019 toen bij hoge 
uitzondering een grote bronk werd ‘ingelast’. En evenzeer voor de jeugd die met 
een projectweek op school vertrouwd werd gemaakt met de bronk en ook met 
het reje ‘om de vogelstang’.84

In Gronsveld wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse, gewone (kleine) 
bronk en de vierjaarlijkse grote bronk, waar echt alles voor uit de kast wordt 
getrokken en het omvangrijke Aartsbroederschap der Kon. Schutterij St.-
Sebastianus bij in actie komt, die hier de leidende rol van de jonkheid elders 
overneemt. De honderden manschappen van deze schutterij zijn overigens 
eveneens in twee compagnieën – een rode en een blauwe! – ingedeeld. Maar 
ook los van de grote bronk wordt elk jaar op bronkmaandag de cramignon 
gedanst en gespeeld. De entourage, deelname en begeestering is vanzelfsprekend 
omvangrijker bij de grote bronk en door de deelname van de imposante schutterij. 
In het geval van de Groete Broonk kent de schutterij tal van voorbereidingen, niet 
in het laatst het koningsvogelschieten om een nieuwe schutterskoning te bepalen. 
De straten worden op zaterdag voor de processiedag met meitakken versierd, op 
zondag trekt de plechtige grote processie met onder meer de Kon. Harmonie en 
de schutterij, waarvan de bielemannen het paol houwe verzorgen. ’s Maandags is er 
een H. Mis voor de schutterij, bezoek aan het kerkhof en een imposant salvo van 
de saluutgeweren. Daarna wordt de eerste paol gehouwe bij de pastoor, waar de 
jongste officier de schutterskoningin vraagt met hem de reidans te openen. Na 
een onderbreking waarin de schutters hun contributie betalen, start om 16.00u 
het paol houwe officieel, dat met muziek maken, reidansen en gezelligheid tot 
’s avonds doorgaat. Dinsdag worden de resterende paaltjes gekapt en de bronk 
afgesloten. Twee weken later vindt dan nog op de zondag het koningmeisteken 
plaats, waarbij de koning door zijn koningin en de dorpsgemeenschap gehuldigd 

Afbeelding 23: Behalve de basisschool is ook het voetveer tussen Eijsden en Ternaaien (B.) naar 
de cramignon genoemd. Collectie gemeente Eijsden-Margraten.

Afbeelding 24: De vierjaarlijkse bronkprocessie (Groete Broonk) in Gronsveld met deelname van 
de Koninklijke Schutterij Sint-Sebastianus. Collectie gemeente Eijsden-Margraten.

Afbeelding 25: Saluutschoten door de schutterscompagnie uit Gronsveld tijdens de Groete 
Broonk. Collectie gemeente Eijsden-Margraten.
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hand. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen sluiten aan (liefst om en om). Zo 
trekt men al reiend door het dorp, achter de schutterij met de bielemannen aan. 
Bij de paal die bij de pastorie staat, ontvangt de kapitein een houten ‘scepter’ om 
er de cramignon mee te leiden (kenmerkende cramignonliederen: ‘e Sjtukske 
sjeenk met mosterd op’ – Een stukje ham met mosterd erop –, ‘Trinetteke’, 
de commercieel gepubliceerde potpourri ‘Holland jubelt’ (als tussenspel) en 
de bekende wijs ‘Do-fa-mi-fa-la-do’, dat met de beginnoten ietwat cryptisch 
verwijst naar een muziekstuk dat blijkt te zijn gebaseerd op een aria uit de Franse 
opéra comique ‘Fra Diavolo, ou l’hôtellerie de Terracine’, een bandietenverhaal 
gebaseerd op de patriottische, Napolitaanse roverhoofdman Michele Pezza, dat in 
1830 in première is gegaan en furore heeft gemaakt. Die aria heeft dus ook met 
minieme aanpassingen tot een cramignonlied geleid, een buitenbeentje daar het 
reilied geen twee maar drie zinnen telt).87

Ook het kerkdorp Mariadorp kent sinds enkele jaren weer de cramignon die 
ook hier wordt gedanst bij gelegenheid van de bronkfeesten. De processie trekt er 
uit met Maria Hemelvaart en nog diezelfde dag wordt het bronkfeest op kleine 
schaal gevierd. De organisatie berust bij het in 1998 opgerichte Gilde, terwijl 
de jonkheden van Caestert en Breust ondersteunen en harmonie Sainte Cécile 
uit Eijsden de muziek tijdens de processie en het dansen van de cramignon 
verzorgt.85

In Mesch wordt de eerste rei ’s avonds al ingezet op de zondag waarop de 
bronkprocessie door het dorp is getrokken. Op maandag is de H. Mis voor 
Jonkheid St.-Pancratius. Na het bezoek aan het kerkhof en de vaandel-eer voor 
pastoor is aan de priester het voorrecht om – net als in Eijsden – op uitnodiging 
van de jonkheidkapitein voor te gaan met het reiboeket in de eerste cramignon. 
Jong en oud doen daaraan mee. ’s Avonds volgt de tweede rei. Ook na het 
opruimen op bronkdinsdag wordt er nog gereid, om 24.00u voor ’t laatst.86

In Mheer wordt de bronk op zaterdag met kamers ingeschoten, ’s zondags trekt 
de processie. Op de maandag is de mis voor jonkheid St.-Aloysius en schutterij 
St.-Sebastianus, waarna hulde aan de kasteelheer gebracht wordt en de kapitein 
van de jonkheid en de koning van de schutterij naar huis worden begeleid, 
waarna er feest is. ’s Dinsdags start in de vooravond het paol houwe door de 
bielemannen van de schutterij, begeleid door de jonkheid. Later voegt zich hier 
de Kon. Harmonie St.-Cecilia bij en wordt de cramignon gespeeld en gedanst. 
De kapitein van de jonkheid gaat hierin voorop, met een bos bloemen in de 

Afbeelding 26: Het boeket dat de leider van de cramignon – veelal de kapitein van de jonkheid – 
vasthoudt bij de reidans. Collectie gemeente Eijsden-Margraten.

Afbeelding 27 en 28: In dit cramignon-
monument in Mheer uit 2010 is een 
tekstdeel van een kenmerkend cramignonlied 
verwerkt: ‘e Sjtukske sjeenk met mosterd op’ 
etc. De ronding in de straatstenen verbeeldt 
met voetafdrukken en kapiteinsboeket de 
slingerdans. Foto’s: Guus Urlings.
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van Oost-Maarland eer wordt gebracht aan de priester. Bij de processie, het betuigen 
van de eer etc. wordt terdege rekening ermee gehouden om beide kernen Oost en 
Maarland gelijkelijk aan bod te laten komen. Hierna wordt er nog uitbundig de 
cramignon gedanst en gespeeld, begeleid door de twee Eijsdense harmonieën. In de 
eerste reidans gaat de pastoor met beide reiboeketten van de twee jonkheden voorop. 
Na enkele gezamenlijke dansen splitsen de harmonieën en de jonkheden zich en 
zoekt ieder al slingerdansend de eigen wijk op om daar verder te feesten.90 De bronk 
wordt op de dinsdag afgesloten met het reidansen in Maarland, dat omwille van de 
belangstelling het zogenaamde gansslaan introduceerde, maar het lijdend voorwerp 
hiervan (een dode gans) op grond van protesten in de jaren tachtig moest vervangen 
door het ganswerpen met een kunstgans.91 (kenmerkende cramignon-melodieën, die 
ook in Eijsden gespeeld worden, zijn: ‘de Vink’, ‘de Kanarie’, den Os’ en ‘de Mus’).
In Sint Geertruid vindt op bronkzaterdag na het plaatsen van de processiebogen de 
Jonkheidsmis plaats, waarna de bronkfestiviteiten en het kapiteinsfeest van de jonkheid 
die avond officieel geopend worden door de kapitein die voorgaat in de eerste 
cramignon onder muzikale begeleiding van de fanfare St.-Gertrudis. Op zondag trekt 
de bronkprocessie. Op maandag staat de schutterij St.-Joseph centraal, waarbij het 
koningmeisteken plaatsvindt, waarna de cramignon gedanst en gespeeld wordt. Op 
dinsdag trekken schutterij, fanfare en jonkheid door het dorp voor het paol houwe.92

Twee bekende liederen, ‘d’n Os’ en ‘Ach sjoen Nètteke’, luiden als volgt:93

 Haw v’r d’n os mer neet verkoch
 daan haw v’r ’m nog 
 daan haw v’r ’m nog …

 Ach, sjoen Nètteke
 ach, sjoen keengd
 kom mer ien mie sjtraötsje
 de bies mie kameraödsje
 ach, sjoen Nètteke
 ach, sjoen keengd

Besluit
De cramigon is een muzikaal begeleide dans, die momenteel jaarlijks invulling krijgt 
in het uiterste zuidwesten van Limburg. Daar maakt de cramignon deel uit van de rijke 
bronktraditie, de meerdaagse festiviteiten rondom de sacramentsprocessie. Hoewel de 
aanleiding een kerkelijk feest is, worden de festiviteiten daaromheen steeds meer ook 
als dorpsgebeuren en als additionele mogelijkheid tot nette ontspanning en vertier 
gezien. In Wallonië daarentegen is het dansen van de cramignon (thans) vrij van een 
religieuze achtergrond; het vindt plaats als onderdeel van de kermisviering, waarbij 
de competitie telt tussen dorpsgroeperingen die zich gewoonlijk met de kleuren 
rood en blauw tooien en tegen elkaar opbieden met het aantal paren – vrouwen in 
baljurk, mannen in pak/colbert – dat namens de ene of de andere groep deelneemt. 

Mheer kreeg in 2010 een cramignon-monument op het moment dat het straatbeeld 
van de Dorpsstraat vernieuwd werd. Rond een boom met een zitbank in de rondte 
waartegen de tekst van het cramignonlied: ‘E sjtukske sjeenk mit mosterd op, dat hub v’r 
zoe gaere, dat hub v’r zo gan’. Er werd een waterloop gecreëerd die zich in een ronding 
om de boom en in een bocht een weg baant naar de straat. In de bedding zijn de 
voetafdrukken van inwoners afgebeeld onder wie de toenmalige jonkheidkapitein 
evenals het door hem gehanteerde bloemenboeket.88

In Noorbeek vinden er op de zaterdag – zoals elders ook – tal van voorbereidingen 
voor het sieren van dorp en processieroute plaats en worden de kamers geschoten. 
Vervolgens trekt ’s zondags de bronkprocessie. ’s Maandags is dan de dag van Jonkheid 
St.-Brigida, die onder muzikale begeleiding naar de kerk gaat, waarna honderd 
kamers worden geschoten. Hierna trekken harmonie Berggalm en jonkheid door 
het dorp en wordt de cramignon gespeeld en gedanst, onder leiding van de kapitein 
van de jonkheid met het reiboeket in zijn hand. Later die dag wordt de rondgang 
vervolgd door jonkheid en schutterij St.-Brigida, waarbij wordt paol gehouwe.89

In Oost en Maarland wordt evenals in Eijsden de bronk op zaterdag met kamers 
ingeschoten. ’s Zondags trekt de processie met onder meer deelname van beide 
Eijsdense harmonieën. Tegen het begin van de avond vindt in het gehucht Oost 
een rondgang door de plaatselijke jonkheid met muzikanten van harmonie Sainte 
Cécile plaats, waarbij tot laat in de avond onder leiding van de jonkheidkapitein 
met het reiboeket de cramignon gedanst en gespeeld wordt. Op de maandag is 
de mis voor de jonkheden St.-Remigius Maarland en St.-Sebastianus Oost en de 
schutterij, waarna door het bestuur van de jonkheden en schutterij St.-Sebastianus 

Afbeelding 29: Het jonkheidbestuur met de vaandels tijdens de bronkprocessie in Oost en 
Maarland. Collectie gemeente Eijsden-Margraten.
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de nodige veranderingen voor. De belangrijkste voor de aard van dans en muziek 
is misschien wel de opkomst van de lokale muziekgezelschappen, zoals harmonieën 
en fanfares, die de cramignonmuziek gingen spelen, als gevolg waarvan de dansers 
zelf steeds minder hoefden en zijn gaan zingen. Het repertoire qua muziek en tekst 
is als het ware bevroren, hoewel die lokaal vaak erg veel weerklank en herkenning 
genieten. Door de andersoortige muzikale begeleiding is er in feite geen sprake meer 
van een cramignon maar van een zogenaamde ‘bran’, echter de term cramignon 
bleek sterker en heeft het pleit gewonnen. Een andere belangrijke ontwikkeling is 
maatschappelijk van aard. Verenigingen die nauw betrokken zijn bij de cramignon 
en de festiviteiten waarbij die gedanst en gespeeld werd, zoals de jonkheid, schutterij 
of harmonie/fanfare kenden en kennen ups en downs, hetgeen ook zijn weerslag 
heeft op de uitvoering of zelfs lokaal op de continuïteit ervan. Behalve verenigingen 
is ook de Kerk onderhevig aan veranderingen al was het maar wat betreft het belang 
dat eraan wordt toegekend. Ze kende in pakweg de periode 1850-1950 in Zuid-
Limburg een grote belangstelling en enorme zeggenschap, waaraan het instituut 
in de decennia daarna flink heeft ingeboet. Bij dergelijke ontwikkelingen is het 
natuurlijk de vraag welk effect dit heeft op (kerkelijke) gebruiken en rituelen. Want 
in Zuid-Limburg, speciaal in veel dorpen van de gemeente Eijsden-Margraten, is 
de cramignon een onderdeel van de bronkviering, de feestelijke dagen rond het 
uittrekken van de sacramentsprocessie, die een vaste rituele invulling kennen. 
Feit is dat de ontkerkelijking evenals de wat recentere individualisering van de 
samenleving alsook de vergrijzing zijn sporen hebben nagelaten in de uitvoering 
van de volkscultuur. Op veel plaatsen in Zuid-Limburg waar de cramignon gespeeld 
en gedanst werd, gebeurt dat nu niet meer. Wel nog in het ‘kerngebied’, bestaande 
uit Banholt, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Mheer, Noorbeek, Oost & 
Maarland en Sint Geertruid, waar de bronkprocessie onverminderd plaatsvindt, 
omgeven met de door rituele culturele handelingen gevulde bronkdagen, waaronder 
het dansen en spelen van de cramignon. Het toont de verbondenheid die binnen 
de kleinere dorpsgemeenschappen groter is dan in omvangrijkere plaatsen. Het 
toont ook de kracht van het samen ervaren en beleven van een kerkelijk getint 
feest, met gezamenlijke voorbereidingen en dito beleving van een fraai verzorgde 
processie tot en met het samen feestvieren, samen dansen. Het bronkfeest – waar de 
cramignon onderdeel van is – vormt in deze gemeenschappen de ultieme wijze van 
grote verbondenheid. Het is samen beleven, samen vieren.94 De reidans is daarbij erg 
gemakkelijk en is er voor iedereen – jong of oud (mits mobiel) – en maakt deelname 
aan de gezamenlijk ervaren feestvreugde eenvoudig, uitnodigend en vol beleving.95 
In die zin vervult de cramignon binnen de bronktraditie een belangrijke verbinding 
voor mensen in een hechte gemeenschap.

De auteur maakt deel uit van een internationaal comité dat zich met de gemeente 
Eijsden-Margraten inspant om de cramignon erkend te krijgen als nationaal cultureel 
immaterieel erfgoed. Het artikel werd door Henk Boersma, Alain Déthise en Armand 
Opreij van opmerkingen voorzien, waarvoor dank. Een veel beknoptere versie verscheen 
eerder in De Maasgouw (LGOG 2020).

In beide gevallen wordt de muzikale begeleiding verzorgd door een of meerdere 
lokale muziekkorpsen, soms ondersteund door zang van de dansers of omstanders. 
Bij de organisatie in Limburg en Wallonië speelt de jonkheid – een vereniging van 
de jeugd – doorgaans een belangrijke rol. De aanleiding en invulling verschillen dus 
nogal. De dans is en blijft daarentegen gewoon een fraaie en feestelijke reidans; een 
eenvoudige dans voor tal van gelegenheden, als het ware.

De cramignon heeft een lange wordingsgeschiedenis achter de rug om uit te 
groeien tot wat het nu is. Ontstaan uit de in de Middeleeuwen volkse en algemeen 
bekende reidansen ontwikkelde zich omstreeks de zestiende eeuw een genre dat 
werd overgenomen uit Frankrijk en in het Luikse furore maakte. Er werden Franse 
teksten gebruikt of Waalse geschreven die als uitgangspunt konden dienen voor een 
eenvoudige reidans, waarbij een leider voorzong en de dansers samen het overige 
lieddeel zongen. De cramignon was een publiekelijk gebeuren, die gedanst en 
gezongen werd bij festiviteiten, speciaal bij de kermis. De populariteit ervan was 
groot, waardoor er telkens op nieuwe thema’s en soms met een lokale knipoog 
nieuwe teksten geschreven werden. Het aanstekelijke karakter van de gezamenlijke 
vreugdedans zorgde ook ervoor dat de cramignon werd overgenomen in het nu 
Zuid-Limburgse gebied (Nl.). Maar in de loop der eeuwen deden zich daarbij wel 

Afbeelding 30: Bij de cramignon in Eben komen de paartjes naar buiten uit de thuisbasis van 
ofwel de blauwe of rode factie, waar de telling plaatsvindt. In dit geval twee dames en één heer. 
Let op de beugels die de jongeman in de hand houdt, zodat de dansers elkaar beter kunnen 
vasthouden tijdens de soms energieke cramignon. Dat is ook de reden voor de gemakkelijke 
gymschoenen (rechts). Foto: Luc Wolters.
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DE AANVOEGENDE WIJS (CON-

JUNCTIEF) IN DE DIALECTEN 

VAN ZUIDOOST-LIMBURG

Peter Klein

Went me de kui nit kenk, wus me nit woa de kaover vandan 

kueme. (Kerkrade)1

‘De appel valt niet ver van de boom.’

De dialecten in het zuidoosten van Limburg2 kennen veel 

woorden, vormen en klanken die de gemiddelde dialectspreker 

in andere regio’s van Limburg tamelijk exotisch voorkomen. 

Dit geldt niet alleen voor woorden als lofe ‘lopen’, tsiedong 

‘krant’, verwant met het Duitse ‘Zeitung’ en makkei ‘kwark’, 

maar ook meervouden zoals daecher ‘daken’, läöcher ‘gaten’, 

Duits ‘Löcher’ en kui ‘koeien’3. Ook de vervoeging en het 

gebruik van de werkwoordsvormen kennen specifieke 

regels, die ik in dit artikel nader ga onderzoeken. Daarbij 

komen achtereenvolgens het gebruik, de vorming en de 

verspreiding van de aantonende wijs of conjunctief aan de 

orde. 

Went me de kui nit kenk, wus me nit woa de kaover vandan kueme. Dit aan het 
Kerkraads dialect ontleende spreekwoord betekent letterlijk ‘Als je de koeien 
niet kende, wist je niet waar de kalveren vandaan zouden komen’. In het Neder-
lands luidt het spreekwoord: ‘De appel valt niet ver van de boom’. Kenk, ‘kende’ 
en wus, ‘wist’ en kuëme ‘kwam’ zijn vormen van respectievelijk kinne, wete en kom-
me maar anders dan in het Nederlands worden hier niet vormen van de verleden 
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tijd gebruikt, want dat zijn respectievelijk kank, wós en koame. De reden dat hier 
een speciale werkwoordsvorm wordt gebruikt is dat we in dit spreekwoord te 
maken hebben met iets wat onder een bepaalde voorwaarde (als je de koeien niet 
zou kennen) het geval zou zijn (je zou dan niet weten waar de kalveren vandaan 
zouden komen). In het Nederlands gebruiken we in deze gevallen de ovt indica-
tief ‘kende’, ‘wist’, ‘kwam’ of omschrijvingen met ‘zou’.

De aanvoegende wijs onder de loep: het gebruik
In het Nederlands komt de aanvoegende wijs haast niet meer voor. Uitzonderingen 
vormen vaste verbindingen die een wens uitdrukken zoals: ‘Leve de koning’, ‘Het 
ga je goed!’4 . Het gaat dan om conjunctieven die van de stam van het werkwoord 
zijn afgeleid. Ook in de Limburgse dialecten zijn deze vormen zeldzaam. Anders 
ligt het bij vormen zoals kenk, wus en kueme. Daarover in het volgende meer.
Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) “…geeft de aanvoegende 
wijs uitdrukking aan verstandsmodaliteiten, maar gaat (deze) doorgaans ook ge-
paard met een bepaald gevoel”.5 Het gaat hierbij dus niet om het weergeven van 
feiten of gebeurtenissen in verleden, heden of toekomst, zoals bij de indicatief in 
zinnen als ‘De koning leeft’ of ‘Het ging ons goed’, maar bijv. om het weergeven 
van wensen, aansporingen of waarschuwingen zoals: ‘Men vergete niet de deur 
achter zich te sluiten’ of ‘Men bedenke wel dat ik dit ook maar allemaal uit mijn 
duim zuig.’ 6 In deze zinnen staat de 3de persoon enkelvoud van de aanvoegende 
wijs, die evenals de tegenwoordige tijd (ott) indicatief van de stam van de infi-
nitief is afgeleid. Deze is in de Limburgse dialecten vrijwel verdwenen met uit-
zondering van de wens in zinnen als: Leëve ’t jeboertsdaachskink! ‘Leve de jarige!’
Vormen zoals kueme (Kerkrade) of köame daarentegen zijn afgeleid van de verleden 
tijd (ovt) indicatief van komme en deze conjunctief komt niet alleen in spreekwoorden 
of vaste uitdrukkingen voor maar ook in veel situaties waarin niet de realiteit wordt 
uitgedrukt, maar irreële wensen, voorwaarden, meningen, enz. worden uitgesproken.

Häu iech dat mer jewós.
‘Had ik dat maar geweten’.
Wèn heë nit krank wöar, kuuent e ós jèt hèlpe komme.
‘Als hij niet ziek was, kon hij ons een beetje komen helpen’.
D’r Friets drinkt jee bier: dat kuuent heë nit verdrare.
‘Frits drinkt geen bier: dat zou hij niet kunnen verdragen.’ (zegt hij).

Uit deze voorbeelden blijkt dat deze vormen, hoewel ze afgeleid zijn van de ovt, 
geen verleden tijd aanduiden maar wel een wijze. Om een gebeurtenis of han-
deling aan te geven die betrekking heeft op het verleden, wordt de voltooide tijd 
gebruikt: Wèn heë nit krank jeweë wuur, häu-e ós jèt kènne komme hèlpe. ‘Als hij niet 
ziek geweest was, had hij ons een beetje kunnen komen helpen.’
In tegenstelling tot het Nederlands, waar in deze gevallen de indicatief gebruikt 
wordt staat in de onderzochte dialecten de conjunctief. Vooral de conjunctiefvormen 
van de frequent gebruikte hulpwerkwoorden ha(n), ‘hebben’, zieë, ’zijn’ en weëde, 

‘worden’ worden zelden door indicatieven vervangen. Dit geldt ook voor de werk-
woorden die een bepaalde modaliteit uitdrukken zoals döazje,‘mogen’, indicatief 
doasj, conjunctief döasj, mótte, ‘moeten’, indicatief moeët, conjunctief muuet, wèlle, ‘wil-
len’ indicatief wool, conjunctief weul, wisse, ‘weten’ , indicatief wós, conjunctief wus.

Wèn ’t Hèns-je braaf wöar, döasj hëe mitjoa, hauw zieng mam jezaat.
‘Als Hansje lief was, mocht hij meegaan, had zijn moeder gezegd.’
Dat muuets te ejentliech wisse, zaat d’r lierer. 
‘Dat moest je eigenlijk weten, zei de leraar.’
Iech weul ’ns wisse of heë ’t zelf wus, wèn iech dat zoe plötsliech vroaret7. 
‘Ik zou eens willen weten of hij het zelf wist als ik dat zo plotseling zou vragen.’

Ook de conjunctiefvormen van sterke werkwoorden worden nog gebruikt:
Eus ’t kink mer ’ns jèt besser. 
‘At het kind maar eens wat beter.’
D’r Wèllem sjpreung e laoch i jen loeët wènt heë werm i Lemieësj kuuent woane.
‘Willem zou ’n gat in de lucht springen als hij weer in Lemiers kon wonen.’ 

Bij de zwakke werkwoorden bestaan in de dialecten geen aparte vormen voor 
deze modaliteiten. Ze worden uitgedrukt door de ovt indicatief of ze worden 
omschreven met zou: Maachet heë mer ’ns jèt vörra! ‘Haastte hij zich maar eens!’ 
Wèn ’t Marie bèsser trainieret (zou trainiere), maachet hèt óch waal ’ns ènge ieësjte pries. 
‘Als Marie beter zou trainen, zou ze ook wel eens een eerste prijs halen.’

In tegenstelling tot de aantonende wijs drukt de conjunctief dus geen feit, ge-
beurtenis of directe rede uit maar een wens die waarschijnlijk niet in vervulling 
gaat, twijfel aan wat iemand zegt of indirecte rede. De volgende mogelijkheden 
voor het gebruik van de conjunctief kunnen in de dialecten van Zuidoost-Lim-
burg worden onderscheiden8:

(a) een irreële wens (optatief):
Häu iech ’t mer jewós, da häu iech ’t nit jedoa.
‘Had ik het maar geweten, dan had ik het niet gedaan.’
Wöar iech mer ieëder ópjesjtange.
‘Was ik maar eerder opgestaan.’
Wöad heë mer ’ns versjtendig.
‘Werd hij maar eens verstandig’.
Köam heë mer ’ns óp tsiet! 
‘Kwam hij maar eens op tijd!’

De emotionele lading die in deze zinnen tot uiting komt door de gemiste kansen 
of de onvervulbare wensen, wordt versterkt door de positie van de persoonsvorm 
aan het begin van de zin en het gebruik van het woord mer.
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(b)  een irreële bewering, in hoofd- en bijzinnen in samenhang met een voor-
waarde waar niet aan wordt voldaan (conditionalis):
Wèn iech ’n 6 in d’r Lotto häu, sjpreung iech e laoch in de loeët! 
‘Als ik de hoofdprijs in de loterij zou winnen, sprong ik een gat in de lucht’. 
Het springen gaat niet gebeuren, want aan de voorwaarde is niet voldaan!

De voorwaarde staat niet altijd in een bijzin, maar kan ook uit de samenhang 
blijken of door een bijwoord of een bepaling duidelijk worden:

Van deë lèkkere vlaam eus iech noch waal e sjtuk!
‘Van die lekkere vlaai lustte (at) ik nog wel een stuk.’
Has te ’n nui frizoer? Iech häu diech nit jekand!
‘Heb je een nieuw kapsel? Ik zou je niet hebben herkend.’
’t Marie zèngt jeër, ’t zeung ’t leefste d’r jantse daach.
Marie zingt graag, ze zou liefst de hele dag zingen’.

(c) een voorzichtige, beleefde uiting:
Papa, kuuens te miech fielleich 50 € lènne?
‘Papa, zou je mij misschien 50 € kunnen lenen?
Doe muuets e bies-je sjpaarzamer weëde!
‘Je zou een beetje zuiniger moeten worden!’
In deze zinnen klinkt de indicatief ott kèns te en doe mós te direct, niet diplo-
matiek.

(d) scepsis:
In dit tèmpo köam v’r óp tsiet i jen sjoeël?
‘In dit tempo zouden we op tijd op school komen?’
Mèngs te deë deët a zie modder?
‘Geloof je dat hij aan z’n moeder zou denken?
Zoeë, dat wöar ’t da!
‘Eindelijk!’ 

Deze conjunctief wordt ook gebruikt om aan te geven dat het resultaat veel in-
spanning heeft gevergd, of dat het teleurstellend is.

(e) een vermoeden of een vrijblijvende uiting:
“Woa is d’r Klös? Deë wöar krank.
‘Waar is Klaas?’ ’Die is ziek.’ (zegt men, of zegt hij zelf)
Heë zaat dat e öm 5 oer noa heem jeung.
‘Hij zei dat hij om 5 uur naar huis zou gaan’
In een bijzin: Heë zaat dat heë nie knöpjere eus.
In hoofdzin: Heë eus nie knöpjere. (Zei hij zelf.)
‘Hij zei dat hij nooit spruitjes at.’

(f) twijfel, onzekerheid, vraag:
Doe häuts d’r ieësjte pries jemaat?
‘Jij zou de eerste prijs behaald hebben?’

Bij het gebruik van de conjunctief blijken er wel verschillen te zijn tussen oudere 
en jongere sprekers. Ook de geografische ligging van de woonplaats van de di-
alectsprekers speelt hierbij een rol. Daarop wordt in paragraaf 4 verder ingegaan.

De vorming van de conjunctief, afgeleid van de indicatief ovt
Om de typische conjunctiefvormen die in de Zuidoost-Limburgse dialecten 
voorkomen te begrijpen moeten we de stamvormen van de sterke en onre-
gelmatige werkwoorden kennen. Hierbij speelt de ablaut, die klinkerwisseling 
een bepalende rol. De stamvormen van het Nederlandse ‘beginnen’ zijn: begin-
nen-begon-begonnen, respectievelijk infinitief - 1ste persoon enkelvoud ovt - 
voltooid deelwoord. In het dialect: bejènne-bejoon-bejonne. In de conjunctief heeft 
de klinker van de ovt-vorm umlaut, in dit geval -oo- >-eu-: bejoon > bejeun. De 
vervoegingsuitgangen zijn voor de ovt en de conjunctief gelijk: -, -(t)s, -, - e, -t, 
-e. (Zie de figuren 1 t/m 7)

(1) De onregelmatige werkwoorden ha, zieë en weëde

De vaak voorkomende onregelmatige werkwoorden ha ‘hebben’, zieë ‘zijn’ en 
weëde ‘worden’ hebben in het Lemierser dialect sterke vormen in de verleden 
tijd, d.w.z. ze vertonen klinkerwisseling (ablaut) en hebben sterke vervoegings-
uitgangen. 
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ovt indicatief conjunctief
hebben ha
ik had iech hauw häu
jij had doe hauwts häuts
hij/zij/het had heë/zeej/hèt hauw häu
wij hadden vuur hauwe häue
jullie hadden/u had duur hauwt häut
zij zeej hauwe häue

zijn zieë
ik was iech woar wöar
jij was doe woars wöars
hij/zij/het was heë/zeej/hèt woar wöar
wij waren vuur woare wöare
jullie waren/u was duur woart wöart
zij waren zeej woare wöare

worden weëde
ik werd iech woat wöat
jij werd doe woats wöats
hij/zij/het werd heë/zeej/hèt woat wöat
wij werden vuur woate wöate
jullie werden/u werd duur woat wöat
zij werden zeej woate wöate

Figuur 1: De onregelmatige werkwoorden ha, zieë en weëde.

De conjunctief wordt gevormd d.m.v. umlaut, waarbij de tweeklanken -oa- en 
-au- respectievelijk -öa- en -äu- worden. Bij zieë komt ook de variant met -u(u)- 
voor9. 
Deze werkwoorden kunnen als hoofdwerkwoord (ha), hulpwerkwoord van tijd, 
(ha en zieë), koppelwerkwoord (zieë en weëde) en hulpwerkwoord van de lijdende 
vorm (weëde) gebruikt worden. In alle gevallen zijn conjunctiefvormen mogelijk, 
zoals de volgende voorbeelden laten zien.

Ha als hoofdwerkwoord:

Wèn me jee jeluk häu in ’t leëve…da wöar me èrm dra. 
‘Als je geen geluk had in het leven dan zag het er slecht voor je uit.’

Ha en zieë als hulpwerkwoord van tijd:

Iech häu diech jeër jehólpe. 
‘Ik zou je graag hebben geholpen.’

Iech wöar lever noa heem jevare. 
‘Ik was liever naar huis gereden.’

Weëde als hulpwerkwoord van de lijdende vorm:

Doe zaats doch dat-s te aafjehoald wöats. 
‘Je zei toch dat je zou worden opgehaald!’

Zieë en weëde ook als koppelwerkwoord:

Heë wöar dis joar d’r prins va Lemieësj woade. 
‘Hij zou dit jaar prins carnaval in Lemiers geworden zijn.’ 

Zeej wöat morje honderd joar. 
‘Ze zou morgen honderd worden.’

(2) De modale hulpwerkwoorden 

Van de volgende modale hulpwerkwoorden komen conjunctieven voor:

ovt indicatief conjunctief
heten heesje
ik heette iech hoosj heusj
jij heette doe hoosjs heusjs
hij/zij/het heette heë/zeej/hèt hoosj heusj
wij heetten vuur hoosje heusje
jullie heetten/u heette duur hoosjt heusjt
zij heetten zeej hoosje heusje

mogen döazje
ik mocht iech doasj döasj
jij mocht doe doasjs döasjs
hij/zij/het mocht heë/zeej/hèt doasj döasj
wij mochten vuur doasje döasje
jullie mochten/u 
mocht

duur doasjt döasjt

zij mochten zeej doasje döasje

kunnen kènne
ik kon iech koeënt kuuent
jij kon doe koeënts kuuents
hij/zij/het kon heë/zeej/hèt koeënt kuuent
wij konden vuur koeënte kuuente
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jullie konden/u kon duur koeënt kuuent
zij konden zeej koeënte kuuente

moeten mótte
ik moest iech moeët muuet
jij moest doe moeëts muuets
hij/zij/het moest heë/zeej/hèt moeët muuet
wij moesten vuur moeëte muuete
jullie moesten/u moest duur moeët muuet
zij moesten zeej moeëte muuete

zullen zalle
ik zou iech zouw zouw
jij zou doe zouwts zouwts
hij/zij/het zou heë/zeej/hèt zouw zouw
wij zouden vuur zouwe zouwe
jullie zouden/u zou duur zouwt zouwt
zij zouden zeej zouwe zouwe

willen wèlle
ik wilde iech wool weul
jij wilde doe wools weuls
hij/zij/het wilde heë/zeej/hèt wool weul
wij wilden vuur wole weule
jullie wilden/u wilde duur woolt weult
zij wilden zeej wole weule

weten wisse
ik wist iech wós wus
jij wist doe wós wus
hij/zij/het wist heë/zeej/hèt wós wus
wij wisten vuur wósse wusse
jullie wisten/u wist duur wóst wust
zij wisten zeej wósse wusse

Figuur 2: De modale hulpwerkwoorden. 

Naast de reeds genoemde umlautvormingen oo>eu, oa>öa, au>äu, zien we bij 
kènne en mótte dat de umlaut van oe uu is en bij wisse dat ó in u verandert. Bij 
zalle verandert de ou niet, zodat we daar geen verschil zien tussen indicatief en 
conjunctief.

Wèn iech mit ’t Marie sjpatsiere jeung, heusj ’t dat iech ’n nui vreundin häu.
‘Als ik met Marie zou gaan wandelen, zou men zeggen dat ik een nieuwe 
vriendin had.’
Wèn iech wus dat iech veul, da leët iech mich doa! 
‘Achteraf praten is gemakkelijk.’
Heë döasj zoewiezoeë nit mitjoa. 
‘Hij zou in geen geval mogen meegaan.’
Iech kèn ’t nit allèng, mit e bies-je hulp kuuent iech ’t fielleich waal. 
‘Ik kan het niet alleen, met een beetje hulp zou ik het misschien wel kunnen.’ 

(3) Onregelmatige of sterke werkwoorden

Bij een grote groep sterke werkwoorden heeft de conjunctief zich kunnen hand-
haven. Uit praktische overwegingen heb ik deze op de klinker van de ovt ge-
ordend en niet de indeling in klassen die in de historische taalkunde wordt 
gehanteerd10.
Omdat de vervoeging in de meeste gevallen regelmatig verloopt vermeld ik bij 
elk werkwoord uitsluitend de infinitief, de 1ste en de 2ste persoon enkelvoud van 
ovt en conjunctief.

-aa- > -eë-
-a- > -ae-

ovt indicatief conjunctief
brengen brènge
ik bracht iech braat breët
jij bracht doe braats breëts
denken dènke
ik dacht iech daat deët
jij dacht doe daats deëts
kennen kènne
ik kende iech kant kaent
jij kende doe kants kaents
leggen laeje
ik legde iech laat leët
jij legde doe laats leëts

Figuur 3: Werkwoorden met -aa- of -a- in de ovt-stam.
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ik liet iech loos leus
jij liet doe loos leus
nemen nemme
ik nam iech noom neum
jij nam doe nooms neums
slaan sjloa
ik sloeg iech sjlooch sjleuch
jij sloeg doe sjloochs sjleuchs
spreken sjpraeche
ik sprak iech sjprooch sjpreuch
jij sprak doe sjproochs sjpreuchs
springen sjprènge
ik sprong iech sjproong sjpreung
jij sprong doe sjproongs sjpreungs
steken sjtaeche
ik stak iech sjtooch sjteuch
jij stak doe sjtoochs sjteuchs
staan sjtoa
ik stond iech sjtoong sjteung
jij stond doe sjtoongs sjteungs
vallen valle
ik viel iech vool veul
jij viel doe vools veuls
vangen vange
ik ving iech voong veung
jij ving doe voongs veungs
varen, rijden vare
ik voer iech voor/varet veur/varet
jij voer doe voors/varets veurs/varets
vergeten verjaese
ik vergat iech verjoos verjeus
jij vergat doe verjoos verjeus
vliegen vluje
ik vloog iech vlooch vleuch
jij vloog doe vloochs vleuchs
vreten vraese
ik vrat iech vroos vreus
jij vrat doe vroos vreus
wassen waesje
ik waste iech woosj weusj
jij waste doe woosjs weusjs
zien zieë
ik zag iech zooch zeuch

-oo- > -eu-

ovt indicatief conjunctief
eten aese 
ik at iech oos eus
jij at doe oots euts
beginnen bejènne
ik begon iech bejoon bejeun
jij begon doe bejoons bejeuns
blijven blieve
ik bleef iech bloof bleuf
jij bleef doe bloofs bleufs
doen doeë
ik deed iech doong deung
jij deed doe doongs deungs
dragen drare
ik droeg iech drooch/draret dreuch
jij droeg doe droochs/drarets dreuchs
hangen hange
ik hing iech hoong heung
jij hing doe hoongs heungs
houden hauwe
ik hield iech hool heul
jij hield doe hools heuls
heten heesje
ik heette iech hoosj heusj
jij heette doe hoosjs heusjs
heffen hevve
ik hief iech hoof heuf
jij hief doe hoofs heufs
geven jevve
ik gaf iech joof jeuf
jij gaf doe joofs jeufs
gaan joa
ik ging iech joong jeung
jij ging doe joongs jeungs
lezen leëze
ik las iech loos/leëzet leus/leëzet
jij las doe loos/leëzets leus/leëzets
liggen lieje
ik lag iech looch leuch
jij lag doe loochs leuchs
laten losse
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ik wist iech wós wus
jij wist doe wós wus
zinken zinke
ik zonk iech zónk zunk
jij zonk doe zónks zunks

Figuur 5: Werkwoorden met -ó- in de ovt-stam.

-o- > -ö-

ovt indicatief conjunctief
sterven sjterve
ik stierf iech sjtorf sjtörf
jij stierf doe sjtorfs sjtörfs

Figuur 6: Het werkwoord sjterve.

-oa- > -öa-

ovt indicatief conjunctief
trappen treëne
ik trapte iech troan tröan
jij trapte doe troans tröans

Figuur 7: Het werkwoord treëne. 

Wèn iech wus dat iech veul, da leët iech miech doa.
‘Als ik wist dat ik viel, zou ik gaan liggen.’
Wèn iech ’t ’m nit jezaat hauw, wus heë ’t noch ömmer nit!
‘Als ik het hem niet gezegd had, wist hij het nog steeds niet!’
Wèn heë Janse heusj, da wöare familië va ós.
‘Als hij Jansen heette, dan was hij familie van ons.’
Wèn iech jèng sjtröppe heung, veung iech óch jènge knien.
Als ik geen strikken zou zetten, zou ik ook geen konijn vangen.’
Iech veur lever nit mit d’r auto.
‘Ik zou liever niet met de auto gaan.’
Wèn heë bèsser oeskieket/oeskeëk, veul e nit ömmer óp ’t jezich.
‘Als hij beter uitkeek, viel hij niet altijd op zijn gezicht.’
Die sjweinerei eus iech noch nit!
‘Die rotzooi at ik nog niet!’

De verspreiding in Zuidoost-Limburg
Om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de conjunctief in Zuid-
oost-Limburg is het van belang om een antwoord te krijgen op de volgende 
vragen:

jij zag doe zoochs zeuchs
zingen zènge
ik zong iech zoong zeung
jij zong doe zoongs zeungs
zitten zitse
ik zat iech zoos zeus
jij zat doe zoos zeus

Figuur 4: Werkwoorden met -oo- in de ovt-stam.

-ó- > -u-

ovt indicatief conjunctief
drinken drinke
ik dronk iech drónk drunk
jij dronk doe drónks drunks
helpen hèlpe
ik hielp iech hólp hulp
jij hielp doe hólps hulps
klinken klinke
ik klonk iech klónk klunk
jij klonk doe klónks klunks
melken mèlke
ik molk iech mólk mulk
jij molk doe mólks mulks
schrikken ziech versjrèkke
ik schrok iech versjrók miech versjruk miech
jij schrok doe versjróks diech versjruks diech
stinken sjtinke
ik stonk iech sjtónk sjtunk
jij stonk doe sjtónks sjtunks
treffen trèffe
ik trof iech tróf truf
jij trof doe trófs trufs
trekken trèkke
ik trok iech trók truk
jij trok doe tróks truks
vinden vènge
ik vond iech vóng vunk
jij vond doe vónks vunks
werpen wèrpe
ik wierp iech wórp wurp
jij wierp doe wórps wurps
weten wisse
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Jongeren gebruiken de conjunctief haast niet meer: de groep tot 29 jaar vormt 
een kleine minderheid maar verreweg de meeste jongeren gebruiken doorgaans 
in de irrealis de indicatief ovt, zoals dat ook in het standaard Nederlands de norm 
is. Hauw ich mer mieë tied (Vijlen) In de groep 30 - 49 jaar was het resultaat 0%, 
zodat deze in het diagram ontbreekt. (Zie figuur 8) 
Een uitzondering vormen jongeren in Vaals. Daar speelt kennelijk de invloed van 
de Duitse standaardtaal een rol. 

Dat brengt mij op de volgende vraag: In welke plaatsen wonen de dialectsprekers 
die de conjunctief gebruiken? De verwachting was dat de plaatsen met een Ri-
puarisch dialect hierbij het hoogste zouden scoren. Het onderzoek heeft dat ook 
bevestigd. (Zie figuur 9) We constateren ook dat er verschillende varianten van 
de conjunctieven van de werkwoorden ha, zieë en weëde voorkomen. Hieraan ligt 
deels een morfologische reden ten gronde. Zo is de ovt van weëde in Bocholtz 
en Kerkrade woeët maar in Lemiers en Vaals woat en dus zijn de conjunctieven 
volgens de umlautregel oe>uu/oa>öa (zie par.3) in de eerstgenoemde plaatsen 
wuet maar in Lemiers en Vaals wöat. Bij zieë is in Vaals en Lemiers de ovt woar 
en de conjunctief wöar, maar in Kerkrade en Bocholtz, waar de ovt ook woar 
is zegt men in de conjunctief toch wuur, waarschijnlijk naar analogie van wuet. 
De vormen met -uu- zijn kennelijk dominanter dan die met -öa- want ook in 
plaatsen als Nijswiller en Vijlen zegt men wuur terwijl de ovt waor is en bij weëde 
daarentegen het regelmatige wöat gebruikt wordt. In Kerkrade is de ovt van het 
werkwoord han hauw en komen de conjunctiefvarianten häu en hai voor. Hai 
zegt men ook in Vijlen.
Verder heb ik ook geconstateerd dat sommige conjunctiefgebruikers niet de 
conjunctieven van alle drie de hulpwerkwoorden gebruiken maar alleen häu of 
wuur. En dat geldt niet alleen voor de overgangsdialecten maar ook voor het 
Ripuarisch.
Daarmee zijn we weer bij het Kerkraadse spreekwoord Went me de kui nit kenk, 
wus me nit woa de kaover vandan kueme. Dit luidt in Heerlen: Went me de kui niet 
kank, wós me nit woa de kaover vandan kuëme.11 Hier slechts één conjunctief. Ook 
bij werkwoorden van modaliteit (wisse, kènne) en sterke werkwoorden (kómme) 
kent het gebruik van de conjunctief kennelijk per dialect verschillen die om 
nader onderzoek vragen. 

Nawoord
Op deze plaats wil ik graag een woord van dank richten aan alle dialectsprekers 
die aan de enquête hebben meegewerkt, tevens aan Lei Heijenrath en Ton van 
de Wijngaard voor hun kritische blik en waardevolle suggesties en aan Dionne 
Klein voor de hulp bij de verwerking van de data.

-  welke dialectsprekers gebruiken conjunctiefvormen? Speelt de leeftijd van de 
sprekers een rol?

- in welke plaatsen wordt de conjunctief gebruikt?
-  welke vormen van conjunctief worden gebruikt?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik 35 dialectsprekers uit de plaat-
sen Kerkrade, Simpelveld, Bocholtz, Lemiers, Vaals, Eygelshoven, Heerlen, Eys, 
Partij, Gulpen, Nijswiller, Vijlen, Mechelen, Epen en Noorbeek benaderd met 
de volgende vraag:

In sommige dialecten bestaan naast de verleden tijd, b.v. Iech hauw, iech woar en 
iech woat, ook vormen als: hej, hui, häu, wöar, wuur, wöat, enz. Hoe zit dat in jouw 
dialect? Geef aan welk dialect je spreekt en wat je leeftijdsgroep is: 0-29, 30-49, 
50-69, 70-100. Schrijf de zinnen op zoals je het in jouw dialect zou zeggen:

Ik had geen tijd.
Had ik maar meer tijd. 
Hij was te laat. 
Was hij maar op tijd gekomen. 
Truus werd kwaad. 
Werd ze maar niet zo snel kwaad.

De enquête werd in november 2020 uitgevoerd en leverde het inzicht op dat 
het vooral oudere sprekers zijn die de conjunctief gebruiken: 92% van het totale 
aantal respondenten dat conjunctieven gebruikt is ouder dan 50 jaar. De groep 
70-plussers scoort daarbij het hoogst: 50%!

8%

42%50% 55%
45%

8%

42%50% 55%
45%

Figuur 8: Relatieve percentages conjunc-
tiefgebruikers per leeftijdsgroep.

■ 0-29  ■ 30-49  ■ 50-69  ■ 70-100

Figuur 9: Verdeling conjunctiefgebruikers 
tussen Ripuarisch gebied en overgangsgebied.

■  Ripuarisch: Kerkrade, Simpel-
veld, Bocholtz, Lemiers, Vaals

■  Rip.-overgang: Eygelshoven, 
Heerlen, Eys, Nijswiller, 

 Mechelen, Vijlen



96 97

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

Dorp & Plaats Leeftijdcategorie Dialectregio Conjunctief

1 Partij 30-49 Rip-overgang hauw-waor-woat

2 Lemiers 70-100 Ripuarisch häu-wöar-wöat

3 Lemiers 70-100 Ripuarisch häu-wöar-wöat

4 Vijlen 50-69 Rip-overgang hej-wuur-wöat

5 Vijlen 70-100 Rip-overgang hui-wuur-wuur

6 Vijlen 0-29 Rip-overgang hauw-wöar-woat

7 Vijlen 30-49 Rip-overgang hauw-waor-woat

8 Vijlen 0-29 Rip-overgang hauw-waor-woat

9 Vijlen 30-49 Rip-overgang hauw-waor-woat

10 Nijswiller 50-69 Rip-overgang hauw-wuur-woat

11 Nijswiller 50-69 Rip-overgang häu-wuur-wöat

12 Epen 50-69 Oost-Limburgs how-waor-woat

13 Mechelen 50-69 Oost-Limburgs hauw-wäor-woat

14 Bocholtz 50-69 Ripuarisch häu-wuur-wuuet

15 Simpelveld 50-69 Ripuarisch häu-waor-woat

16 Gulpen 70-100 Oost-Limburgs hauw-waor-woat

17 Gulpen 50-69 Oost-Limburgs hauw-waor-woat

18 Eys 70-100 Rip-overgang häu-wuur-wuuet

19 Vaals 70-100 Ripuarisch häu-wöar-wöat

20 Vijlen 30-49 Rip-overgang hauw-waor-woat

21 Noorbeek 30-49 Oost-Limburgs hauw-waor-woat

22 Vaals 0-29 Ripuarisch häu-wöar-wöat

23 Vaals 0-29 Ripuarisch hauw-waor-wöat

24 Bocholtz 30-49 Ripuarisch hauw-woar-woat

25 Bocholtz 30-49 Ripuarisch hauw-woar-woat

26 Simpelveld 50-69 Ripuarisch hauw-wuur-wuuet

27 Simpelveld 50-69 Ripuarisch hauw-wuur-wuuet

28 Eygelshoven 50-69 Rip-overgang häu-wuur-wuuet

29 Mechelen 30-49 Rip-overgang hauw-waor-woat

30 Kerkrade 70-100 Ripuarisch häu-wuur-wuuet

31 Vijlen 30-49 Rip-overgang häu-waor-woat

32 Kerkrade 0-29 Ripuarisch hauw-waor-woat

33 Kerkrade 0-29 Ripuarisch hauw-woar-woeët

34 Heerlen 70-100 Rip-overgang häu-waor-woeët

35 Kerkrade 30-49 Ripuarisch häu-woar-woeët
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Noten

1 D’r nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer (2016: 275).

2  Het gaat hier niet alleen om de Ripuarische dialecten van plaatsen als Kerkrade, Simpelveld, 

Bocholtz, Lemiers en Vaals, maar ook om het zgn. Ripuarische overgangsgebied waartoe o.a. 

Heerlen, Eys, Wittem en Vijlen behoren. 

3  In dit artikel wordt in de voorbeelden, tenzij anders aangeven, het dialect van Lemiers ge-

bruikt, het meest westelijk gelegen dorp in het Ripuarisch taalgebied.

4  https://onzetaal.nl/taaladvies/het-ga-je-goed-het-gaat-je-goed/. Geraadpleegd op 9 nov. 

2020.

5 http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html. Geraadpleegd op 9 nov. 2020.

6  Voorbeelden in het Nederlands zijn ontleend aan: www.ans.ruhosting.nl/e-ans/. Geraad-

pleegd op 9 nov. 2020

7  In de Ripuarische dialecten is vroare of vroage (Kerkrade) ‘vragen’ een zwak werkwoord met 

de ovt vroaret, dit in tegenstelling tot de overgangsdialecten waar de sterke vorm vroog (Heer-

len) gebruikt wordt.

8 Dit overzicht is gebaseerd op Duden (2016), blz. 115-119.

9  Dit is met name in Kerkrade en Bocholtz het geval. Zie D’r nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer 

(2016: 644)

10  Zie: Bloemhoff (2013: 164, 165) en van Bree, https://www.dbnl.org/tekst/bree-

001hist02_01/bree001hist02_01_0038.php#38

11  Woadbook Heëlesj-Hollendsj vuur Heële en umsjtrieëke (2000: 485).
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‘HET MESTREECHS IS HEEL 

STRESSBESTENDIG’

Flor Aarts (86): een anglist in de ban van 

zijn moedertaal

Guus Urlings

Het onderwerp is nauwelijks te vermijden in een discussie 

over streektaal en dialect: de steeds weer geuite bezorgd-

heid over de teloorgang ervan. Dus duikt ook in het gesprek 

met Flor Aarts (86) op een gegeven moment de vraag op: 

hoe stressbestendig is het Mestreechs eigenlijk? Het antwoord 

komt snel en duidelijk: ‘Héél stressbestendig.’

Afbeelding 1: Flor Aarts.
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Eigenlijk had dit verhaal moeten gaan over het meest recente boek van Aarts, de 
eind 2019 verschenen Liergaank Mestreechs, een cursus over de Mestreechter taol. 
Maar een gesprek met een pure taalliefhebber als hij heeft de neiging om zich 
aangenaam slalommend door het hele brede veld van taal en taalkunde te slinge-
ren. Waarbij, dat wel, het Maastrichtse dialect altijd een centrale plaats inneemt.

Flor Aarts, geboren en getogen in Maastricht, studeerde na zijn eindexamen 
gymnasium aan het Henric van Veldeke-college in die stad Engelse taal- en let-
terkunde aan de universiteiten van Nijmegen, Bristol en Londen. Aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen doceerde hij 35 jaar Engelse taalkunde, de laatste 
zestien jaar als hoogleraar, en hij publiceerde op zijn vakgebied een groot aantal 
boeken en artikelen. Een gepokte en gemazelde anglist, dus. En nu een zeker 
zo gewaardeerde deskundige op het gebied van het Maastrichtse dialect. Welke 
vaarroute heeft hij daarvoor gevolgd?

‘Na mijn pensioen in 1994 wilde mijn vrouw graag terug naar Maastricht’, zegt 
hij, om er meteen met een grijns aan toe te voegen: ‘Ik had daar helemáál geen 
bezwaar tegen…’ Maar Aarts was er de man niet naar om als gepensioneerde zijn 
passie voor taal te laten versloffen. ‘Ik wilde wel bezig blijven. Waarmee? Nou, 
het enige wat ik kan is een beetje schrijven over taal, dus…’ Verder gaan met de 
Engelse taal was lastig. ‘De Universiteit Maastricht had geen leerstoel Engels, 
en ook geen bibliotheek op dat gebied. En via internet was het noodzakelijke 
materiaal toen nog niet zo gemakkelijk te vinden. Dat viel dus af. Maar ik had 
natuurlijk nog altijd mijn moedertaal. Misschien dat ik daar met mijn taalkundi-
ge achtergrond iets mee kon doen.’

Aarts nam contact op met Phil Dumoulin, destijds voorzitter van de Veldeke 
Krink Mestreech. ‘Eigenlijk vooral met de vraag: hoe staat het ervoor met het 
Maastrichts, en dan met name met het taalkundige fundament van die taal? Zijn 
reactie: er is wel het een en ander, maar het is allemaal nogal fragmentarisch. Er 
was bijvoorbeeld nog geen grammatica van het Mestreechs. Dus, zei Dumoulin, 
als jij je daarover wilt buigen, dan willen wij ’m wel publiceren. Dat heb ik toen 
gedaan. Het resultaat lag in 2001 op tafel: Mestreechs; Eus Moojertaol. Het liep als 
een trein, was vrij snel uitverkocht. Nou, daarna ben ik dus maar doorgegaan…’

Het was niet de allereerste publicatie van Flor Aarts over het Maastrichts. In 1999 
verscheen – in samenwerking met professor Carlos Gussenhoven – al een weten-
schappelijke beschrijving van het klanksysteem van het Mestreechs: The Dialect 
of Maastricht (gepubliceerd in het Journal of the International Phonetic Association). 

En het zou – maar dat zal inmiddels wel duidelijk zijn – ook niet Aarts’ laatste 
publicatie zijn. In 2002 verscheen in de reeks Taal in Stad en Land de aflevering 
over het Maastrichts (samen met Ben Salemans), in 2005 gevolgd door het Dic-

tionairke vaan ’t Mestreechs en (samen met Lou Spronck) de bloemlezing Boekèt 
Mestreechs. In 2009 volgde Mestreechs; ’t Verhaol van eus Taol, in 2017 het Etymolo-
gisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs/Boe koume eus Mestreechter wäörd vaandan?, en 
in 2019 dus de Liergaank Mestreechs. En alsof dat nog niet genoeg is, produceerde 
hij als ‘tussendoortjes’ ook nog tal van artikelen over het Maastrichts dialect en 
twee Maastrichtse taalkalenders.

Is het een te gewaagde stelling om te zeggen dat het Maastrichts een van de best 
gedocumenteerde Limburgse dialecten is? Waarschijnlijk zelfs hét best gedocu-
menteerde? Als dat zo is – en er zijn geen signalen die dat ernstig tegenspreken 
– dan is dat ongetwijfeld voor een groot deel de verdienste van Flor Aarts. Zelf 
houdt hij een kleine slag om de arm. ‘Ik heb alleen het Maastrichts uitvoerig 
bestudeerd, dus kan ik eigenlijk weinig zegen over andere dialecten. Wat ik in 

Afbeelding 2: Publicaties van Flor Aarts.
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Toch maar even over zijn meest recente boek, dan… 

Liergaank Mestreechs heeft als ondertitel ’ne 
Cursus euver de Mestreechter Taol. ‘Een deel 
van wat daar instaat over grammatica was 
ook al te lezen in Mestreechs; Eus Moojer-
taol, maar het is nu, bijna twintig jaar la-
ter, allemaal opgefrist en verbeterd’, zegt 
Aarts. ‘En het is inderdaad vooral bedoeld 
als cursusboek. Zowel voor mensen die 
de taal al spreken, en graag eens precies 
willen zien wat ze er nou eigenlijk van 
weten, en voor mensen die kennis willen 
maken met een taal die volgens de oudst 
bewaard gebleven dialecttekst, het Ser-
moen euver de Weurd (omstreeks 1770) ‘de 
beste van alle de taule’ is. Als bijlage is ook 
een lijst met vragen en invuloefeningen 
opgenomen. Ik heb gemerkt dat mensen 
zoiets leuk vinden, en allerlei dingen langs 
deze weg gemakkelijker oppakken.’

Voor de nieuwsgierige liefhebbers alvast een klein voorproefje. 

Vraag: heeft het Maastrichts meer medeklinkers dan het Nederlands? Antwoord: 
ja, de klank gk in zègke (zeggen) en brögk (brug) ontbreekt in het Nederlands. Vul 
in, aa, ao of äö: veer z…ge tot de j…g neet geïntresseerd w…r. Oplossing: veer zaoge 
tot de jäög neet geïntresseerd waor. Vraag: welke woorden heeft het Maastrichts voor 
een onnozelaar? Antwoord: ’ne söl, ’ne kluteklaos, ’ne puime, ’ne broeder, ’ne subbedei-
us, ’n äöf. Vraag: wat betekent de uitdrukking Dee is neet in ’t vröchwater verzope? 
Antwoord: Hij is heel oud geworden. 

En nu? Heeft Flor Aarts op zijn 86ste na die stapel boeken en artikelen nog meer 
op het programma staan? ‘Ik denk niet dat er nog eens iets komt in de geest van 
de Liergaank’, zegt hij na enig nadenken. ‘Ik heb nu eigenlijk, denk ik, wel ge-
zegd wat ik te zeggen heb. Misschien nog wat taalkalenders. Met het verzamelen 
van weetjes over het Mestreechs kun je nog wel even doorgaan. Voor de rest… 
Het enige dat misschien nog ontbreekt, is een Maastrichts ‘Groen Boekje’, een 
spellinggids. En misschien nog iets op het gebied van de fonologie, de klankleer. 
Maar ik ben geen fonoloog, dus…’

Het is dus volbracht? Aarts veert op. ‘Het is nog niet zeker of het doorgaat, 
maar… Ik ben samen met een vriend bezig met een projectje dat heel aardig 

Limburg wel zie, is een groot en groeiend aantal dialectwoordenboeken, maar 
voor zover ik weet is er verder van geen enkel dialect een echte grammatica. Dat 
is jammer, want hoe interessant woorden ook zijn, met alléén maar een verzame-
ling woorden heb je nog geen taal.’ 

In hoeverre Aarts met zijn publicaties bij heeft gedragen aan de stressbestendigheid 
van het Mestreechs, dat moeten anderen maar bepalen, zegt hij. Vast staat dat het 
Maastrichts anno nu wel een stootje kan hebben. ‘De taal heeft nog steeds veel 
prestiesj (prestige) bij een groot deel van de bewoners van de stad. Men spreekt het 
graag en iedereen die de taal kent, gebruikt haar ook. In alle lagen van de bevol-
king, in alle omstandigheden. Ik spreek het met de slager, maar ook met de notaris. 
Het Mestreechs wordt gezien als iets dat de moeite waard is. Dat zie je niet veel bij 
stadsdialecten. Ik heb lang in Nijmegen gewoond, en daar werd het lokale dialect 
toch als iets minderwaardigs gezien. De burgemeester zou het daar niet in z’n 
hoofd halen om publiekelijk iets in het Nijmegens te zeggen. In Maastricht heeft 
burgemeester Annemarie Penn speciaal voor dat doel zelfs Mestreechs geléérd…’

Maar hoe stressbestendig het ook is, het Maastrichts staat wel degelijk onder grote 
druk, net als de Limburgse dialecten in het algemeen, zegt Aarts. ‘Hier in de stad zie 
je bijvoorbeeld dat de mensen die Mestreechs spreken – Hoeveel er dat zijn? Dat is 
niet exact te zeggen. Ruwe schatting: de helft van het aantal inwoners, dus tussen 
de vijftig- en zestigduizend – in hun omgeving voortdurend ook heel veel Neder-
lands horen en lezen. Wat je dan vaak ziet, is dat dialectwoorden in het dagelijkse 
spraakgebruik vervangen worden door Nederlandse of vernederlandste woorden.’

In ’t Verhaol vaan eus Taol is die verneder-
landsing terug te vinden bij het lemma 
Nedertreechs. Voorbeelden: typisch Maas-
trichtse woorden als kemissie, tuurtsje, pune, 
teleur en zwegel worden vervangen door 
‘Hollandse’ equivalenten met al dan niet 
een Maastrichts getinte uitspraak, dus 
boodsjap, gebekske, kusse, bord en lucifer. Veer 
hadde nog nooit zoeväöl mense op de Vriethof 
bij elkaar gezeen. In die geest… Aarts: ‘Ge-
lukkig gaat het vooralsnog vooral om 
woorden. Grammaticaal blijft het Maas-
trichts meestal richtinggevend. Voor-
beeldje: in het Nederlands heeft ‘aardap-
pel’ twee meervouden: aardappelen en 
aardappels. Maar in het Maastrichts zul je 
niet gauw eerappels horen.’ 

Afbeelding 4: Cover van Liergaank 
Mestreechs.

Afbeelding 3: Cover van ’t Verhaol van 
eus taol.
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kan worden: een boekje met spreekwoorden en gezegdes in het Mestreechs. Er 
bestaat al zo’n verzameling, Good en Geisteg gezag, uit 1996, maar wij willen die 
authentieke spreekwoorden uitbeelden in tekeningen. Dat is niet alleen heel 
leuk, maar het sluit ook mooi aan bij de beeldcultuur van vandaag de dag. Ik 
zie het zó voor me, een tekening bij het gezegde Dee flöt op doeve (Hij fluit op 
duiven) voor iemand wiens gulp open staat… Maar, zoals gezegd, het is nog niet 
zeker dat het doorgaat.’

Het zal duidelijk zijn: Flor Aarts is voorlopig nog niet aan het einde van zijn 
Latijn… pardon: Mestreechs…

LIMBURGSE PLAATSNAMEN AAN 

DE GELDERS-BRABANTSE MAAS?1

Frens Bakker

‘Hoe kan het dat er dubbele plaatsnamen zijn?’ vroeg 

iemand me. Nu ben ik geen plaatsnaamkundige, maar toch 

meende ik een wijs antwoord paraat te hebben: vaak is de 

ontstaansgeschiedenis vergelijkbaar. Vandaar dat meer dan 

één dorp Nieuwdorp heet. Niet zelden zijn plaatsen naar de 

natuurlijke gesteldheid genoemd en die is meestal verre van 

uniek. Vandaar dat er meer plaatsen zijn die bijvoorbeeld 

Berg, Beek of Horst (bodemverheffing) heten.

De spelling van gelijkluidende klanken kan variëren, omdat 

die niet altijd in dezelfde tijd gefixeerd is. Zo heeft Maestricht 

zich tot Maastricht ontwikkeld, maar is Baexem officieel nooit 

Baaksem geworden.

In België is – anders dan in Nederland – de schrijfwijze van alle Nederlandstalige 
plaatsnamen gemoderniseerd.2 Eerst in de jaren 1930, toen ze volgens de 
toenmalige spelling van het Nederlands zijn omgespeld. En toen in 1946 in 
België (en 1947 in Nederland) een vereenvoudigde Nederlandse spelling werd 
ingevoerd, was er soms weer een wijziging nodig.3 Een bekend voorbeeld is het 
West-Vlaamse Passchendaele, waar de Britten en de Duitsers in 1917 de ‘Slag om 
Passendale’ uitvochten, in het Engels ‘the Battle of Passchendaele’. Die plaatsnaam 
spreken Engelstaligen uit alsof ze ‘Pashendale’ zouden spellen. In de jaren 1930 
werd Passchendaele gewijzigd in Passchendale en na de spellingwijziging van 1946 
in Passendale. 
Vandaar dat we nu in Belgisch Limburg Halen, Eisden en Val-Meer vinden, terwijl 
hun Nederlands-Limburgse tegenvoeters nog steeds Haelen, Eijsden en Mheer als 
officiële schrijfwijze hebben. 
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Andere voorbeelden zijn Leut (Belgisch Limburg), Leuth (Gelderland) en Leuth 
(Noordrijn-Westfalen), Vucht (Belgisch Limburg) – Vught (Noord-Brabant). 
Enkele geheel gelijk gespelde namen in Nederland zijn Bergen (Nederlands 
Limburg) – Bergen (Noord-Holland), waarbij de etymologie waarschijnlijk 
verschilt, en Valkenburg (Nederlands Limburg) – Valkenburg (Zuid-Holland). 
Voor meer voorbeelden verwijs ik naar de lange ‘Lijst van gelijkluidende 
Nederlandstalige plaatsnamen’ op Wikipedia. 
Soms is de etymologie van twee plaatsen dezelfde, verschilt de Nederlandse 
uitspraak, maar is de dialectuitspraak gelijk. Zo heten de Nederlands Limburgse 
plaatsen Holtum (gem. Sittard-Geleen) en Houthem (gem. Valkenburg) in het 
eigen dialect beide Houtem.4 
Ook zijn gelijknamige plaatsnamen wel eens voorzien van een toevoeging om 
ze uit elkaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan Grubbenvorst (dialect Grevors) 
en Broekhuizenvorst (dialect Vaors) – beide gem. Horst aan de Maas. En ter 
onderscheiding van Berg (Valkenburg aan de Geul) heet een andere plaats Berg 
aan de Maas (gem. Stein). 

Soms is een naamsverandering van hogerhand geschied. Zo is het dorp 
Bree (Nederlands Limburg) in de Franse tijd Maasbree geworden om het te 
onderscheiden van het stadje Bree (Belgisch Limburg). In het Maasbreese dialect 
heet het dorp nog altijd Bree. De etymologie van beide namen Bree verschilt. 
Maasbree ligt niet aan de Maas, maar het werd wel de hoofdplaats van de 
gemeentelijke samenvoeging van Bree en de Maasdorpen Blerick en Baarlo. Als 
gemeentenaam was Maasbree dus wel logisch. 
In Belgisch Limburg ligt het Maasdorp Mechelen dat ter onderscheiding van 
de Belgische stad Mechelen (provincie Antwerpen) Mechelen-aan-de-Maas is 
geworden. Bij het samengaan met andere gemeenten kreeg de fusiegemeente de 
naam Maasmechelen. Overigens ligt er nog een Mechelen in Nederlands Limburg 
(gem. Gulpen-Wittem) en een Megchelen in Gelderland (gem. Oude IJsselstreek). 
Stel dat Belgisch en Nederlands Limburg één (Belgische) provincie waren 
gebleven, dan zouden vast nog meer plaatsen een toevoeging hebben gekregen. 
Het is natuurlijk gissen, maar misschien dat we dan een *Maashalen/*Halen-
aan-de-Maas (Haelen) en een *Velphalen/*Halen-aan-de-Velp (Halen)5 hadden 
gehad en een *Voereisden/*Eisden-aan-de-Voer (Eijsden) en een *Eisden-aan-de-
Vrietselbeek (Eisden).

Omdat de natuurlijke gesteldheid van veel plaatsen gelijkenissen vertoont, is 
het misschien eerder opvallend dat er niet nog meer doubletten bestaan. Maar 
afgezien van een vergelijkbaar landschap (Berg) of een vergelijkbare ontwikkeling 
(Nieuwdorp) is er geen verband tussen het ene Berg en het andere, het ene 
Nieuwdorp en het andere. Dat wil zeggen: meestal niet. 

Toch is een verband niet helemaal onmogelijk want er blijkt nog een andere 
categorie plaatsnamen te bestaan, die van de zogenoemde ‘migratienamen’, 
namen gegeven door kolonisten die de stichters van een nieuwe plaats hebben 
meegenomen uit hun plaats (of land) van herkomst. Internationaal bekende 
voorbeelden zijn Harlem (New York) – eertijds Nieuw-Haerlem – dat zijn naam 
dankt aan Haarlem (Noord-Holland) of Brooklyn (New York) – eertijds Breukelen 
– dat teruggaat op Breukelen (provincie Utrecht). 
Maar we hoeven niet overzee te kijken op zoek naar migratienamen. We kunnen 
ook in Europa, in Nederland en Duitsland of zelfs alleen in Nederland blijven. 
Toevallig in hetzelfde jaar, 1965, verschijnen er twee artikelen over Limburgse 
migratienamen. Allereerst Migration zweier Namensfelder van oudgermanist 
Johannes A. Huisman.6 Het onderwerp hiervan wordt bondig verwoord in een 
ander artikel: ‘Huisman bespreekt hier een indrukwekkend namenveld van niet 
minder dan 26 dorpsnamen die hij zowel aan weerskanten van de Wezer bij 
Hameln heeft aangetroffen als tussen Nijmegen en Sittard. Hij laat in het midden 
welk van de twee het oudste is, […]’7

Het andere artikel uit 1965 is het (ook) in de vergetelheid geraakte artikel 
Toponymische gegevens over Merovingisch-Karolingisch Brabant en Limburg van P.L.M. 
Tummers8. (De Merovingisch-Karolingische tijd duurt van grofweg 450 tot 
1000 na Christus.) 

In dit artikel gaat Tummers in op de gelijkenis van plaatsnamen in het 
(Nederlands)-Limburgse Maasland en plaatsnamen in vooral het Maasdal op 
de grens van Noord-Brabant en Gelderland. Hij verklaart deze overeenkomst 
als gevolg van een Limburgse migratie langs de Maas stroomafwaarts. Tummers 
noemt de volgende voorbeelden (met tussen haakjes de afkortingen van de 
huidige provincies waarin ze liggen): L (Nederlands Limburg), G (Gelderland), 
NB (Noord-Brabant):

Veronderstelde moederplaats9 Veronderstelde dochterplaats9

Maastricht (L) Tricht (G)
Meerssen (L) Maren (NB)
Heel (L) Hedel (G)
Asselt (L) Nederasselt (G), Overasselt (G) 
Kessel (L) Kessel (NB)
Well (L) Well (G)
Venlo (L) Loon op Zand (NB)
Cuijk (NB) Nieuwkuijk (NB)
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Deze acht plaatsparen zijn door Tummers ook weergegeven en verbonden op 
het onderstaande kaartje.

Afbeelding 1: Migratienamen (Bron: Tummers, blz. 46)

Voor we dieper op zijn theorie ingaan, wil ik hieraan nog één andere plaatsnaam 
toevoegen, waarvoor wellicht hetzelfde geldt:

Veronderstelde moederplaats Veronderstelde dochterplaats
Afferden (L) Afferden (G)

Hoe overtuigend zijn Tummers’ argumenten? Het is inderdaad frappant dat 
betrekkelijk veel plaatsnamen uit het Limburgse Maasdal (vooral) ook in het 
Gelders–Noord-Brabantse Maasdal te vinden zijn. Misschien te veel om toeval te 
zijn. Merk ook op dat die veronderstelde dochterplaatsen veel dichter bij elkaar 
liggen dan hun moederplaatsen. 

Tummers beargumenteert verder per plaats waarom hij uitgaat van migratienamen, 
waarbij hij een slag om de arm houdt bij Well en het namenpaar Venlo – Loon op 
Zand. Vandaar dat die namen in het overzichtje hierboven cursief zijn afgedrukt. 
Zelf wil ik daaraan mijn twijfel over Nieuwkuijk als (oude) migratienaam van 
Cuijk toevoegen en als mogelijk extra migratienaam Afferden bij het rijtje scharen. 

Maastricht (L) – Tricht (G)
Tummers weerlegt een theorie dat Tricht niet naar Maastricht, maar naar het 
dichterbij gelegen Utrecht zou zijn vernoemd. Utrecht was net als Maastricht een 
Romeinse nederzetting en hun beider namen gaan uiteindelijk terug op de 
Latijnse naam Traiectum. De ‘[…] oudste vermeldingen van Tricht: 1108 Treth, 
1129 Triiecti (gen.), 1148 Treiecti (gen.), 1166 idem (TW), […]’ duiden volgens 
Tummers op Maastricht, want ‘De vormen Triiectum en Treiectum komen 
sporadisch voor als naam van Utrecht, echter geregeld voor Maastricht, en wel 
juist in de Merovingische tijd (TW).’
Voor Tummers is Maastricht dus de “moederstad” van Tricht. Opvallend is dat 
Tricht niet aan de aan de Maas ligt, maar aan de Linge die nu in de Waal uitmondt. 
Ik veronderstel dat Tricht vroeger evenwel via de Afgedamde Maas, eertijds de 
hoofdstroom van die rivier10, bereikbaar is geweest. (Een leuke bijkomstigheid is 
dat zowel Tricht, Maastricht als Utrecht in hun eigen dialect de slot-t verliezen: 
Trich11, Mestreech, Uterech.) 

Meerssen (L) – Maren (NB)
Beide gaan – zoals uit het kaartje blijkt – terug op gelijke oude vorm Marsna. 
Tummers voegt er nog aan toe: ‘Merkwaardigerwijze stemmen de oudste vormen 
van Rossum: 1222 Roteheym, 1225 Rothem (TW), aan de overzijde van de Maas, 
tegenover Maren gelegen, overeen met die van Rotem onder Meersen.’ Verder 
gaat hij hier niet op in. Waarom hij niet de vervolgstap zet en ook Rossum als 
migratienaam van Rotum bestempelt, blijft dus ongewis. 

Heel (L) – Hedel (G)
Tummers meldt hierover onder meer: ‘De middeleeuwse vormen van de naam 
Heel komen overeen met die van Hedel. Heel: 1144 Hethele (TW), 1243, 1257, 
1264 Hedele. Hedel: 815 Hatalle (TW), 1e helft 9e eeuw Hedilla, 13e eeuw Hedele 
(NGN II 122, NGN III 122).’

Asselt (L) – Over- en Nederasselt (G)
Over deze drie plaatsen vermeldt Tummers onder andere: ‘Zowel van Asselt als 
van Over- en Nederasselt is de slot -t een late toevoeging, zoals de oudste vormen 
aantonen: Asselt: 860 Aslao, 881 Haslao, 888 Aschlo (TW). Over- en Nederasselt: 
1e kwart 13e eeuw Asle (TW), 1247 Assele (NGN III 28).’

Kessel (L) – Kessel (NB)
Over de oudste vormen zegt Tummers mede: ‘Van beide Kessel-namen vinden 
wij in het TW de volgende oude vermeldingen: Kessel in Limburg: de reeds 
genoemde vormen uit 950 [Cassalo en Cassalo FB] 1107 Cassele, 1108 Cassele, 
1118 Caesle; Kessel (gem. Alem): 997 Cassella.’
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Cuijk (NB) – Nieuwkuijk (NB)
Anders dan Cuijk ligt Nieuwkuijk niet aan Maas. Ik weet niet of de Maas vroeger 
dichter in de buurt van Nieuwkuijk heeft gestroomd. Wat evenwel twijfels 
oproept, is het eerste zo modern ogende naamlid nieuw. Na 1500 of 1000 jaar 
zou je een vervorming van in elk geval dat deel verwachten. Maar geen van 
beide bestanddelen vertoont afslijtingssporen en het laatste deel klinkt precies als 
Cuijk. Nieuwkuijk is in leen geweest van de heer Van Cuijk. Kennelijk moeten 
we uitgaan van Jan van Cuijk, heer van Hoogstraten en Asten, die eind 14de 
en begin 15de eeuw leefde.12 Het laatste naamlid lijkt op de achternaam van 
de heer terug te gaan. Die achternaam gaat weliswaar op Cuijk terug, maar dat 
lijkt eerder een indirect verband.13 Toch concludeert Tummers: ‘Nieuwkuik was 
in bezit van de heren van Kuik; er bestaat dus geen twijfel aan de migratie van 
Kuik aan de Maas naar Nieuwkuik (gem. Vlijmen)’.14 Op grond van de moderne 
uitspraak ‘Nieuw-Kuik’ lijkt mij dat de naam later dan de Karolingische tijd is 
ontstaan, een naam net zo goed naar de heer met de naam ‘Van Cuijk’ kan zijn 
vernoemd en niet rechtstreeks naar de plaats Cuijk.

Venlo (L) – Loon op Zand (NB)
In tegenstelling tot Venlo ligt Loon op Zand niet aan de Maas, maar enkele 
kilometers ervandaan.
Een van de oudst opgetekende vormen van Venlo is Vennelon.15 Zoals gezegd 
houdt Tummers een slag om de arm bij Loon op Zand als migratienaam, 
waarvan de oudste vormen meer overeenkomst met de Maasstad, vertonen – 
we citeren Tummers – ‘1409 Venloen, ± 1560 Venloon, naast Loon op Sant. De 
naamsverandering kan haar oorsprong vinden in het niet-overeenkomen van de 
aardrijkskundige gesteldheid van de plaats met zijn oude naam. Loon-op-Zand 
ligt nl. op hoge zandgrond en heeft de laagste grondwaterstanden16, hetgeen een 
naam Ven(lo) niet rechtvaardigt. Op deze gronden verklaren wij de oudste naam 
van Loon-op-Zand als migratienaam.’
Blijkbaar heeft Tummers zich niet in de geschiedenis van Loon op Zand verdiept. 
Wikipedia geeft de verklaring voor de naam en de naamsverandering: ‘Rond het 
jaar 1100 ontstond bewoning in een (toen nog) nat gebied. De nederzetting stond 
bekend onder de naam Venloon. […] Door overbegrazing en onoordeelkundig 
rooien van bomen en plaggen van heide ontstonden zandverstuivingen die de 
basis vormden van de huidige Loonse en Drunense Duinen. […] Door de ligging 
bij het stuifzandgebied van de Loonse en Drunense Duinen ontwikkelde de 
plaatsnaam zich van ‘Venloon op ’t Sant’ via ‘Loon op ’t Sandt’ tot het huidige Loon 
op Zand. Het dorp werd omstreeks 1390 verplaatst naar de huidige locatie, die 
meer naar het zuidwesten lag.’17

Samenvattend: oorspronkelijk lag het dorp wel degelijk in een nat gebied, 
zodat de naam Venloon ter plaatse kan zijn ontstaan. Door verandering van het 
landschap, namelijk het ontstaan van zandverstuivingen, verandert de naam en 
ten slotte wordt Loon op Zand naar de ‘hoge zandrug’ (Tummers) verplaatst. Deze 

geschiedenis maakt het minder waarschijnlijk dat Venloon, de eertijdse naam van 
Loon op Zand, een migratienaam is die teruggaat op een oude vorm van Venlo.

Well (L) – Well (G)
Tummers zegt dat er weinig oude vormen van beide plaatsen Well beschikbaar 
zijn, maar licht niet toe waarom hij wel of niet meent dat de naam Well (G, gem. 
Maasdriel) teruggaat op Well (L, gem. Bergen).
 
Toevoeging: Afferden (L) – Afferden (G)
Aan deze namen die Tummers opvoert, voegen we nog Afferden (L, gem. Bergen) 
en Afferden (G, gem. Druten) toe. Afferden ligt aan de Waal, in het land van 
Maas en Waal en is dus niet zo heel ver van de Maas verwijderd. De precieze 
oorsprong van Afferden is voor plaatsnaamkundigen duister. Maar voor beide 
plaatsen Afferden gelden dezelfde speculaties. Volgens Schrijnemakers18 hebben 
plaatsnaamkundigen oude vermeldingen van beide plaatsen Afferden wel eens 
verwisseld. Die oude vormen lijken zo veel op elkaar, dat eenzelfde oorsprong 
mij niet uitgesloten lijkt. Waarom Tummers deze naam niet heeft genoemd, is 
onduidelijk. Heeft hij die niet opgemerkt of vermoedde hij dat de namen van na 
de Merovingische of Karolingische tijd dateren?

Conclusie
Voor ik tot de slotsom kom, wil ik nog eens benadrukken dat ik geen 
plaatsnaamkundige ben. Dit artikel is geschreven met het oogmerk het artikel 
van Tummers opnieuw onder de aandacht te brengen. Mocht Tummers’ theorie 
kloppen, dan beschikken enkele Limburgse plaatsen over “verloren dochters” 
in het noordelijke stroomgebied van de Maas. Als niet-specialist durf ik niet 
verder te gaan dan aanhalingen en een paar speculaties met een grote slag om 
de arm. Het verband tussen Loon op Zand en Venlo lijkt me te ver gezocht, 
evenals dat tussen Nieuwkuijk en Cuijk. Maar de verbanden die Tummers ziet, 
verdienen zeker nader onderzoek, net als een mogelijke moeder-dochterrelatie 
tussen het Limburgse en het Gelderse Afferden. Hoe het ook zij, mijn hoop is dat 
deskundigen er een frisse blik op werpen en meer gewisheid geven over deze 
interessante theorie van P.L.M. Tummers. 
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Noten

1  Met dank aan prof. Roeland van Hout voor zijn suggesties.

2  Zie: Van de Wijer.

3   Ook Nederland zou de plaatsnamen modern gaan spellen. Zie G.C. Molewijk, blz. 496-499. 

Vandaar dat Tummers in zijn artikel daarop alvast een voorschot neemt en ook Nederlandse 

namen “modern” spelt.

4  Zie: Internetpublicatie Plaatsnamelies Veldeke 2013.

5  Merk op dat er in Belgisch Limburg ook nog een dorp Houthalen ligt.

6  Zie Huisman.

7  Zie Miedema, blz. 106-108.

8  Zie Tummers.

9   De benamingen moederplaats en dochterplaats stammen niet van Tummers, maar zijn 

provisorisch gemunt door de auteur van dit artikel. Dochterplaats duidt hier een nieuwe 

nederzetting aan die door hun stichters genoemd is naar de plaats van hun herkomst, de 

moederplaats.

10  Zie: Wikipedia-artikel Afgedamde Maas.

11  Zie: Wikipedia-artikel Tricht. 

12  Zie: Wikipedia-artikel Nieuwkuijk en Wikipedia-artikel: Jan V van Cuijk.

13   Van Berkel & Samplonius: Nieuwkuijk [gem. Vlijmen, NB] 1383 Niewekuyc; 1566 in novo 

Cuyck; 1639 Nieuw Kucyk; dankt zijn naam aan het feit dat het behoorde tot het leenheerlijke 

bezit van het geslacht Van Cuijk, ws. zo genoemd naar de herkomst van dit geslacht uit het 

aan de Maas gelegen Cuijk (z.a.). 

14   In een voetnoot verwijst Tummers naar: A. Weijnen, Noordbrabantse plaatsnamen II. MVN 

1948, blz. 66.

15  Schrijnemakers, 856-856.

16   Hier verwijst Tummers in een voetnoot naar Atlas van Nederland van de Stichting voor 

bodemkartering. ’s-Gravenhage 1963, blad IV, 6 en blad VII, 6.

17  Zie Wikipedia-artikel Loon op Zand (plaats).

18  Zie: Schrijnemakers, blz. 778-779.
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KIEK! LIMBURG – LIMBURGSE 

LESSEN VEUR BASISSJOOLKIENJER 

Versjlaag van opzat en verloup

Etty Willemse-Kemp, Remunjs

In maart 2019 vertelde mien 

broor Wim Kemp det bie Vel-

deke Krink Remunj ’n verzeuk 

binne waas gekómme van de 

Vincent van Goghsjool: ‘GE-

ZOCHT: LERAAR VOOR 

VLUCHTELINGENKIN-

DEREN’.  

“Waat sjoon”, dach ich, wie 

ich det heurde. “Det zól ich 

bés wille gaon doon, as ich tied 

had…”. As parttime basissjool-

leerkrach van basissjool De 

Stapsteen in Herte en as ‘Lim-

burgs maedje’ veulde ich mich 

waal aangesjpraoke. 

Kontak mit de sjool
Wie ich in mei van det jaor ging sjtumme veur ’t Europese Parlement op sjtum-
bureau-Vincent van Goghsjool, leep ich dao toevallig ’ne collega taege ’t lief en 
ich vroog häör wie ’t sjting mit de Limburgse lesse. Helaas waas d’r nog nieks ge-
beurd, want ’n leerkrach waas nog neet gevónje. “Wiezo vreugs se det eigelik?”, 
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vroog mien collega. “Höbs doe sóms zelf interesse?” Wie ich det beaamde, brach 
het mich metein nao de directrice van de sjool, Cindy Brock. ’n Aafsjpraok waas 
sjnel gemaak en in juni zoot ich bie Cindy aan taofel óm ins te besjpraeke waat 
eigelik de bedoeling waas van de lesse en wieväöl tied ’t zól koste. 

De Vincent van Goghsjool is ’n basissjool 
mit veur ’n groot deil boetelandjse kienjer 
oet alle deile van de waereld. Sóms zeen 
die kienjer in Nederlandj gebaore, sóms 
wone ze pas inkele jaore hie. Maar waar- 
sjienlik gaon dees kienjer allemaol ’ne 
lange tied hie verblieve. “Daomit zeen zie 
eigelik de nuje Limburgers”, zag Cindy, 
“en veer vinje ’t belangriek det zie get lere 
euver häöre laefwaereld en ómgaeving, 
euver de Limburgse taal en cultuur. Sjterker nog, zelfs de Nederlandjse kienjer 
bie ós op sjool weite dök neet väöl euver de Limburgse gebroeke en versjtaon of 
sjpraeke ’t Limburgs dialek neet tegooj. Ouch veur häör zól ’t ’n verrieking zeen 
óm les te kriege in Limburgse taal en cultuur.”  
Al heel lang waas dit ’ne wins van de sjool en directie, maar concrete lesse hadde 
ze neet. De bedoeling waas óm ’n serie van 4 lesse te óntwikkele van 1 oer per 
waek veur ’n aantal leerlinge van de baoveboew. Dees lesse zólle nao sjooltied 
plaatsvinje en de kienjer zólle zich daoveur vriewillig mótte aanmelje. De sjool 
haet méér naosjoolse lesse: judo, meziek make, kaoke, tuiniere, Arabische taal 
en nog get meer. De Limburgse taal en cultuur zól ’n nuje keuzemeugelikheid 
waere. Noe ich dit had geheurd, waas ich sjnel entoesjas: qua tied waas ’t in te 
passe in miene agenda en veural die visie op ‘de nuje Limburgers’ sjprook mich 
aan. Zó is ’t toch: de kienjer, zowaal de boetelandjse as de Nederlandjse, greuje 
hie ónger de Limburgers op, en laeve euver 10, 20, 30 jaor ouch nog hie, maar 
versjtaon ós dialek neet tegooj en begriepe döks neet waat al die tradities te be-
teikene höbbe. Wie sjoon is ’t, óm häör get te lere euver häör ómgaeving en de 
luuj womit ze laeve. 
Maar waat dan? En wie dan?    

Óntwikkele van lesplanne
Same mit Veldeke-coryfeje en 
óngerwies-deskundige Pier-
re Bakkes, Henk Giesbers en 
mien broor Wim höbbe v’r ’ne middig zitte praote en prakkezere euver allerlei (ón)
meugelikhede. Wie pakke v’r dit aan? Waat zeen gesjikte óngerwerpe, opdrachte en 
werkvorme? Wie make v’r de lesse eigetieds? Welke lessjtof kins se ’t beste aanbeje 
aan kienjer die de Nederlandjse wäörd en begrippe nog neet ins good ónger de 
knie höbbe? Netuurlik mótte v’r ouch raekening haje mit ’t tiedsjtip wo-op de 

lesse plaatsvinje: nao ’ne intensieve sjooldaag naeme kienjer ingewikkelde lessjtof 
neet meer zo sjnel op. Wie kriege veer de kienjer zó gemotiveerd det zie zich wille 
insjrieve? En wie haje v’r ze entoesjas? Dao loog ’n oetdaging! De inzat van nuje 
digitale middele zól ’n aansjpraekende werkvorm kinne zeen: laot de leerlinge ’ne 
trailer (= kort filmke) make oppe iPad mit iMovie euver ’n zelf te keze Limburgs 
óngerwerp. Werke mit iPads vinje kienjer oetdagend en kienjer die zélf ’n thema 
keze, zeen meer gemotiveerd, dachte v’r. Zól det werke, zól det aansjlaon? Veer 
kwame toet de conclusie det v’r eers ins mit inkele geïnteresseerde kienjer aan 
taofel móste gaon zitte óm te heure waat eigelik häör ideje en winse zeen. 

Op 19 november 2019 sjproke Wim en ich mit 4 kienjer oet de groepe 6 en 
8 euver de planne veur Limburgse lesse en veer vroge aan häör waat zie zólle 
verwachte van dergelike lesse. Directrice Cindy Brock waas ouch aanwezig. De 
kienjer (Abijean, Gilehwa, Joanna en Keerthana) ware erg geïnteresseerd: versjil 
in (aet)geweunte, beroemde Limburgers, Remunjse zengers, aje geboewe (biev. 
in Mesjtreech), vastelaovend, grappige Limburgse wäörd: ’t had allemaol häör 
belangsjtelling. Ze hadde zelf ouch get vraoge óm te óngerzeuke: “Hoe maak je 
vlaai?” en “Hebben ze in Limburg ook bijgeloof?” Erg leuke óngerwerpe óm te 
óngerzeuke en te behanjele. Ze vónje de werkvorm mit iMovie heel leuk en zie 
zólle gaer gaon deilnaeme aan de lesse. Det waas good óm te heure. 

Óm ’ne trailer te make en te verto-
ne veur publiek, hadde v’r waal ’ne 
Apple-TV neudig. Op sjool hadde ze 
waal inkele iPads, maar eine Apple-TV 
waas neet aanwezig. Mit subsidie van 
Veldeke Limburg kós Veldeke Krink 
Remunj d’r ’ne aansjaffe en kós dit 
plan gerealiseerd waere. 

De lesse
Veer wólle sjtarte mit ’n serie van 4 lesse mit as doel: óngerzeuk doon nao en 
kinnis opdoon van de Limburgse taal en cultuur. De óngerwerpe kinne van 
kiendj toet kiendj versjille, de keuze is aan häör zelf en daodoor zal edere les 
zichzelf óntwikkele. As de leerlinge sjteeds aan ’t inj van ’n les aan de angere 
kienjer vertelle waat ze óntdek höbbe, lere zie aan- en van-ein. De cyclus eindig 
mit ’n prizzentasie van de gemaakte trailer aan häör klasgenote, aan häör elders 
en angere belangsjtellende, zodet ze kinne laote zeen waat ze höbbe geleerd. 

Op dinsdig 14 jannewarie 2020 waas ’t zo wied: de eerste les van 14.45 toet 
15.45 oer. 
Ich had veur edere les ’n plan gemaak en nao aafloup mien ervaringe en leer-
momente genoteerd:
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Dit waas ’t plan: 
•	  Les 1: Welkóm heite, aafsjpraoke make euver Limburgs sjpraeke, veursjtel-

le aan-ein, knapkook preuve, ligging van Limburg en Remunj oppe kaart, 
meugelike óngerwerpe inventarisere, aandrage en kort besjpraeke. Biev.: be-
zeenswaerdighede in Limburg/Remunj, typische Limburgse gebroeke, be-
kinde Limburgers, geboewe en beelde in Remunj, aete en drinke in Limburg, 
beteikenis van Remunjse sjtraotname, meziek in Limburg, gelouf/biegelouf, 
tradities en gebroeke, vastelaovend, OLS, enz. Leerlinge keze in tweetalle ’n 
óngerwerp. Leerlinge veurbereide op ’t make van ’ne trailer in iMovie. 

En zo verleep de 1e les:
Ach kienjer oet groep 6 höbbe zich aangemeld: Abijean, Haya, Hayat, Joanna, Nadine, Gi-
lehwa, Beydah en Havin. Veer zeen begónne mit ’n tas thee mit sókker en mit preuve van ’n 
sjtökske knapkook. Det waas ’n sjot in de roos: nao de drökke sjooldaag aeve toet rös kómme, 
det haje v’r d’r in! De kienjer vónje ’t prima det ich Limburgs sjprook. Waem get neet vers-
jteit, kint óm oetleg vraoge. Allein Haya mós sóms naovraoge. Tiedes de eerste kinnismaking 
zeen v’r sjpontaan gaon telle in ’t Limburgs. Limburg en Remunj opgezóch oppe landjkaart. 
Daonao höbbe v’r in ’n kringgesjprek same óngerwerpe gezóch die te make höbbe mit Lim-
burg. In gruupkes van 2 is ’n keuze veur ’t óngerzeuk gemaak: 1. Bekinde Limburgers, 2. 
Meziek in Limburg, 3. Vastelaovend, 4. Bezeenswaerdighede in Limburg. 
Ich gaef get ‘hoeswerk’ op veur de waek daonao: dink alvas ins nao en sjrief get op euver 
dien gekaoze óngerwerp. 

• Les 2 op 21-1-2020: Herhaoling van telle in ’t Limburgs. Eder tweetal haet 
’ne iPad ter besjikking. De leerlinge verzamele informatie euver ’t gekaoze 
óngerwerp. 

Informatie opsjrieve, fo-
to’s, filmkes op internet 
zeuke en opsjlaon oppe 
iPad, interviews, korte 
tekste (zo meugelik in ’t 
Limburgs). Op ’t inj van 
de les presentere de duo-
’s aan-ein waat ze höbbe 
gevónje. Ze gaeve tips en 
tops aan-ein.

En zo verleep de 2e les:
Eers ’n téske thee mit sókker netuurlik. Óngerwiel de meis gebroekelike veurnaamwäörd 
besjpraoke: “ich-doe-geer-hae-het-zie”. Ouch de klanke “ao”, “ae”, “äö”, “sj” en “dj” 
oetgesjpraoke en gesjreve. De klank “äö” vinje ze lastig, ze verwarre det mit de “ui” (biev. 

vuil). Dit waas eigelik get te väöl nuje sjtof, det mót ich neet allemaol in éin les behanjele.
Ich höb häör oetgelag wie ze kinne opzeuke mit ’ne iPad. Daonao ginge ze entoesjas 
aan de sjlaag. Eine leerling had toes al get opgezóch. Op ’n kladblaedje sjrieve ze häör 
aanteikeninge op. Die blaedjes höb ich aan ’t inj van de les opgehaold, angers rake zie ze 
mesjien kwiet.
’t Tweetal det “bekinde Limburgers” had gekaoze, vónj ’t erg lastig óm gesjikte bekinde 
persone te vinje. Zie zeen euvergesjtap nao ’t óngerwerp “Aete en drinke in Limburg”. 
Aan ’t inj van de les höbbe de duo’s nog lang neet genóg materiaal gevónje. Waarsjienlik 
mótte v’r de lessecyclus get langer make. De elders mótte hievan in kinnis waere gesjteld.

•	  Les 3 op 28-1-2020: Oppe zelfde meneer: herhaole en wiejer werke aan ’t 
óngerzeuk. As d’r voldoende materiaal verzameld is, waert ’t in ’ne trailer nao 
keuze geplaats. Extra materiaal zo neudig nog verzamele. Op ’t inj van de les 
presentere de duo’s aan-ein wat ze höbbe gemaak. Kritiek aan-ein gaeve. 

En zo verleep de 3e les:
Nao ’t téske thee (mit väöl sókker!) höbbe v’r de veurnaamwäörd en ’t telle herhaold. De 
Apple-TV aangesjlaote op ’t digibord, dae werk perfek. Danke Veldeke!

Ich had de aanteikenblaedjes toes 
veurzeen van post-its mit tips, 
biev. wo ze nog meer info kin-
ne vinje, of welk thema zie nog 
kinne toevoege. Det waas ’n gooj 
zet, de kienjer kóste flot en gerich 
gaon zeuke.

Tiedes ’t kringgesjprek vroog ein 
van de kienjer euver sómmige 
wäörd die ’n bepaolde tonatie 
höbbe, waat de beteikenis veran-
gert (‘sjoon’ en ‘sjoon’). Det waas ’n nuuj inzich: Limburgs is ’n taal die ’n bietje ‘zingk’ 
en door die tone krieg ’t waord ’n bepaolde beteikenis. Ich höb nog get angere veurbeelde 
hievan gegaeve en ze perbere de versjillende tonaties nao te zaegke. “Väöl” vinje ze ’n 
lastig waord óm oet te sjpraeke, ’t liek tè erg op ’t Nederlandjse waord “vuil”. 
De kienjer höbbe filmkes gemaak van zichzelf veur ’t digibord en foto’s van zichzelf wie-
zend nao de landjkaart van Limburg. Eder gruupke van 2 waas hél aan ’t werk. Wie de 
lestied óm waas, klónk ’n teleurgesjteld “Ohhhh…” en wie v’r aankondigde det d’r nog 
’n paar lesse méér gepland móste waere, klónk “Yeahhhh!!”. D’r zeen minstes 2 extra 
lesse neudig.
Ze höbbe häör eige werk op ’t digibord kinne laote kieke. Sjiek!
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•	  Les 4 op 4-2-2020: herhaole van de veurige waeke en ’t verzamelde materiaal 
oetbreide, naokieke of ’t gesjik is. ’Ne trailer keze. Extra materiaal zo neudig 
nog verzamele. Op ’t inj van de les presentere de duo’s aan-ein wat ze höbbe 
gemaak. Tips en tops aan-ein gaeve.

En zo verleep de 4e les:
Veer krege bezeuk van Alex Peeters van de Provincie Limburg. De heer Peeters waas geïn-
teresseerd in ’t projek en wól gaer ins kómme kieke. Hae haet mitgeloesterd, róndjgeloupe 
en aan de kienjer tips gegaeve. Noe is ’t belangriek óm de kienjer wiejer te helpe mit meer 
deepgank in de óngerwerpe, mit ’t zeuke nao gesjikte foto’s en mit filmkes make. Ich mót 
zelf nóg baeter weite wo de info te vinje is en zo zorge veur aantrekkelike filmkes en foto’s, 
wo zie oet kinne keze. Kinne v’r mesjien veur ’t gruupke waat ‘vastelaovend’ gekaoze 
haet, de prins van de Dónderböl oetneudige? Ich belaof de kienjer det v’r det gaon perbere.

•	  Les 5 op 11-2-2020: ’t verzamelde materiaal oetbreide en oetdepe, naokie-
ke of ’t gesjik is. ’Ne trailer keze.  Extra materiaal zo neudig nog verzamele. 
Tekste in ’t Limburgs in de trailer zitte. Op ’t inj van de les presentere de duo’s 
aan-ein wat ze höbbe gemaak. Tips en tops aan-ein gaeve.

En zo verleep de 5e les:
Bezeuk van Rian Moonen van ’t L1-radioprogramma Route Regio, want ouch bie L1 
zeen ze geïnteresseerd in ’t projek en wille ze gaer ins kómme kieke. Nao de thee gaon de 
kienjer metein aan de sjlaag mit de trailer, vandaag mót eder gruupke ’n definitieve keuze 
make welke trailer ze gaon make. Instructie gegaeve wie det dit aangepak mót waere. Ich 
höb op häör aanteikenblaedje get Remunjse wäörd gesjreve die zie metein kinne inveure 
in de trailer. 
Veur ’t duo det “Aete en drinke” as óngerwerp haet, höb ich de ingrediënte veur knapkook 
mitgenaome. Ze make metein versjillende foto’s van zichzelf, asof zie sjtaon te bakke.
Ich höb aafgesjpraoke mit de directie, det ich de volgende les ’n ‘green-screen’ kin gebroeke, 
zodet de achtergróndj aangepas kint waere aan de foto’s. De kienjer zeen super-entoesjas! 
Ich zal zelf alvas get gesjikte achtergrunj zeuke.

•	 Les 6 op 18-2-2020: wiejer aafmake van de trailer. Green screen inzitte. 

En zo verleep de 6e les:
’t Green-screen höbbe v’r mit hulp van collega Gert-Jan gebroek veur inkele foto’s. Door det 
green-screen sjteit ’t gruupke van “Aete en drinke” inins in ’n keuke! 
De gruupkes make ouch foto’s mit prins en adjudant. 
’t Waas waal ’n bietje ’n rómmelige les, want door ’t oetloupe van dit projek, höbbe ’n paar 
kienjer oppe dinsdig ouch nog ’n angere activiteit, zowie de meziekles. 
Veur ’n goje aafrónjing is d’r nog ’n 7e les neudig.  

Prins Ronald 1 van de Dónderböl en ziene adjudant Roland kómme op bezeuk. De 
kienjer van “Vastelaovend in Limburg” sjtelle vraoge aan häör en ouch de angere gruup-
kes vraoge get aan de prins euver häör eige óngerwerp (biev. “Waat aet geer ’t leefste?” en 
“Waat is eure favoriete zanger?”). Det waas keileuk!

•	  Les 7 op 3-3-2020: De kienjer bereide de eindprizzentasie veur en prizzen-
tere aan-ein. Wie pak eder duo det aan? Ich höb veur eder gruupke ’n format 
gemaak as handjvat veur häör prizzentasie. Hie kinne zie zelf invulle waat ze 
wille zaegke en kump ’t belangriekste waal aan bod. 

En zo verleep de 7e les:
Weer bezeuk van L1-radio: Judith Kuypers van Plat-eweg kump kieke en interviewt de 
kienjer en mich. Sjoon det dit idee van Limburgse lesse deze aandach krieg. 
D’r is grote tiedsdrök vanwaege ’t op tied aafkriege van de trailer. Volgende waek is de priz-
zentasie al! Ich höb zelf de trailers bekeke en hie en dao get bie de hoofsjtökke ingevuld. 
Waal in euverlik mit de kienjer. De sjool werk enorm good mit: de kienjer moge häör priz-
zentasie ónger sjooltied in de eige klas oefene, de eige leerkrach guf nog extra aanwiezinge. 

•	  Prizzentatie op 10-3-2020: veur elders, collega’s, Veldeke Limburg en Vel-
deke Krink Remunj, Huis voor de Kunsten Limburg, besjtuurders, pers, en 
angere belangsjtellende.

 
L1 tillevisie is dao, ’ne fotograaf en journalis van Dagblad De Limburger en van 1Lim-
burg, emes van Veldeke Limburg, emes van ’t Huis voor de Kunsten Limburg, leerkrachte 
van de sjool en besjtuursleje van Veldeke Krink Remunj.
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En… heel väöl elders, det is super! De leerlinge doon ’t fantastisch, sómmige kienjer sjprae-
ke zelfs sjtökskes dialek en de filmkes zeen d’r sjiek oet.

Ónger grote belangsjtelling prizzentere de kienjer waat ze höbbe óngerzoch en geleerd 
euver Limburg en ’t Limburgs. 

Alle deilnaemers aan de cursus 
“KIEK! Limburg” kriege ’n cer-
tificaat oetgereik, óngerteikend 
door de directrice, door de veur-
zitter van Veldeke Krink Remunj 
en door de leerkrach/vriewilliger. 
’t Is ’n bewies, det ze mit succes 
dees Limburgse lesse höbbe ge-
volg. 

Ouch kriege ze ’n map mit de behanjelde leersjtof op A4-tjes (telle, veurnaam-
wäörd, klanke en tonaties). ’Ne volgende keer as ich deze lessecyclus gaon gaeve, 
wil ich dees blaedjes in ’n map geliek nao edere les aan de kienjer gaeve, dan 
höbbe ze d’r meer aan.  

Veur de versjillende instanties höb ich ’n plan van aanpak gesjreve. ’t Is ’n beknop 
plan, want dees lesse óntwikkele zichzelf. Allein de grote lien en de werkvorm 
(trailer make) ligk vas. De rés zal edere volgende keer weer angers zeen, door in 
te gaon op de vraoge en opmerkinge van de kienjer en in te sjpele op waat de 
kienjer aansjprik. 

En toen kwaam corona…
’t Plan óm det sjooljaor nog ’ne tweede lessecyclus mit ’ne nuje groep op 
te sjtarte, mós ein waek nao de prizzentasies waere aafgelas. Net wie ’t plan 
óm mit dees ach leerlinge wiejer te gaon (det waas get waat dees kienjer zelf 
aangove: “Veer wille dóór mit de Limburgse lesse!”) 
Ze zólle bieveurbeeld ’ne tweede trailer kinne gaon make mit ’n aangereik 
óngerwerp:
- Verkeersborde oet de sjtad mit ’n eige gesjreve ludieke teks in ’t Remunjs. 
- Wie zuut dien eige kamer d’r oet? 
- Vertel euver dien eige femilie. 
- Wie maaks se vlaai? Maak ’n boodsjappelieske in ’t Limburgs. 
- Maak reklaam veur dien eige sjool. 
- Typische beelde of sjtraote in Remunj. 
Of mesjien kós ich mit häör ’ne KAZOO make (= saort kwis oppe iPad) euver 
Limburgse begrippe en wäörd en dae KAZOO-kwis dan sjpele mit häör eige 
klasgenote.
D’r ware dus nog ideje veur ’n vervolg, maar helaas kwaam det allemaol opins 
te vervalle.
Haopelik kinne v’r in dit sjooljaor 2020-2021 de draod weer oppakke. ’t Succes 
van deze eerste cyclus guf genóg motivatie óm wiejer te gaon! 
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BESTAAT ‘HET LIMBURGS’ NOG?1

Robin Velraeds

217, 299, 421, 480, 626, 640, 663, 728, 848 en 954. Waar 

denkt u dan aan? Een bestelling in een restaurant of de 

winnende lootjes in een tombola? Ik niet, ik denk dan aan 

de Top2000. Want op alle nummers die ik net genoemd heb, 

staat een Limburgstalig nummer. Dat zijn dus tien Limburgse 

nummers in een landelijke lijst, waarin het Engels en het 

Nederlands met afstand de boventoon voeren. Maar dit 

aantal neemt al een paar jaar af (1Limburg, 2019). Hebben 

de Nederlandse dialecten hun langste tijd gehad? En is dit 

eigenlijk ook zo voor het Limburgs?

Hoe kunnen dialecten eigenlijk verdwijnen? Volgens Kristel Doreleijers (2020) 
komen door processen van globalisering en migratie talen in contact met elkaar. 
Daardoor veranderen ze. Als dialecten veel in contact komen met de Standaard-
taal en andere dialecten, verliezen ze hun meest kenmerkende eigenschappen. En 
door het verloren gaan van deze kenmerken, worden de verschillen tussen dia-
lecten steeds kleiner. Dit resulteert erin dat er veel minder lokale dialecten zijn, 
maar wel veel meer regionale taalvariëteiten die voor een groter gebied richting-
gevend zijn. Er is dan sprake van dialectnivellering, want de ‘nieuwe’ regionale 
taalvariëteiten bevatten kenmerken van de dialecten én de standaardtaal. Dit is 
volgens Jos Swanenberg (z.d.) ook aan de hand met de dialecten in Nederland. 
Volgens hem gaat de spreektaal steeds meer bestaan uit tussenvormen tussen het 
lokale dialect enerzijds en het Nederlands anderzijds. Deze tussenvormen kun-
nen als eerste getypeerd worden als algemene omgangstaal met een herkenbaar 
regionale woordenschat en accent, maar ook als regiolect. En een regiolect is 
zo’n regionale taalvariëteit die voor een groter gebied richtinggevend is. Bij het 
ontstaan van deze tussenvormen is er volgens Van Spijk en Swanenberg (2018) 
ten eerste sprake van functieverlies. Met functieverlies wordt bedoeld dat een taal 
zijn functie in een gebied verliest en dat deze functie overgenomen wordt door 
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een andere taal. Bij dialecten is het zo dat het Standaardnederlands het domein 
binnentreedt dat oorspronkelijk behouden was aan het dialect. Het dialect ver-
liest hiermee dus zijn functie in bepaalde gebieden. En dit functieverlies leidt 
weer tot structureel verlies:  veranderingen in de structuur van het dialect. Het 
dialect wordt dan op de volgende generatie ‘verdund’ overgebracht en dit her-
haalt zich in de daarop volgende generatie op basis van de reeds aangetaste vorm. 
En zo ontstaat dan zo’n tussenvorm.

Hoe zit dat eigenlijk met het Limburgs? Bestaat ‘het Limburgs’ nog? Of is er 
inmiddels sprake van een tussenvorm? Wat opvallend is, is dat er volgens de 
Limburgers eigenlijk niet over  ‘het Limburgs’ gesproken kan worden. Volgens 
Bakker (2016) leven Zuid-Limburgers namelijk met het idee dat hun deel van 
Limburg het echte Limburg is. Sommige dialecten uit Noord-Limburg klinken 
voor de Zuid-Limburgers niet Limburgs genoeg en daarom schakelen ze dan 
over op het Nederlands. In 1997 werd toch ‘het Limburgs dialect’ erkend als 
officiële regionale taal en in 2019 werd dit bekrachtigd door de overheid. (L. 
Cornips, persoonlijke communicatie, 24 juli 2020; NOS, 2019). Niet als dialect, 
maar als regionale taal. De weg naar de erkenning van het Limburgs als regionale 
taal stimuleerde de onderzoeksgroep van het document Sjiek is mich dat (2015) 
om hun visie op taal als erfgoed te geven. In hun rapportage wordt geconclu-
deerd dat het overgrote deel van de Limburgers nog steeds dialect spreekt. Dit 
zijn jongeren en ouderen in alle lagen van de bevolking en in allerlei situaties. In 
onze provincie gebruiken ook veel jongeren het dialect op sociale media in ver-
gelijking met andere provincies. Maar, ouders geven niet meer vanzelfsprekend 
het dialect door aan hun kinderen. De media en het onderwijs hebben hier veel 
invloed op. Daarnaast mogen kinderen op de kinderopvang geen dialect spreken. 
Dit resulteert erin dat kinderen thuis ook geen dialect meer willen spreken. Er is 
hier dus sprake van het eerder benoemde functieverlies. Ook al willen familiele-
den van het kind het wel: verdrietige vaders, melancholische moeders, onveran-
derlijke oma’s en ouderwetse opa’s. Zij vinden het een verarming van het contact 
met hun kinderen en kleinkinderen. Maar ondanks al deze dingen, wil toch 82% 
van de respondenten dat hun kind in het Limburgs wordt opgevoed. En dat lijkt 
ook logisch, want kinderen die van jongs af aan in het dialect en het Nederlands 
of andere taalcombinaties opgroeien, hebben een talige en cognitieve voorsprong 
vergeleken met eentalige Nederlandse kinderen, aldus Leonie Cornips (2012). 
Haar onderzoek bewijst dus dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
dialect ook onder tweetaligheid valt.
Daarnaast kunnen tweetalige kinderen ook veel beter hoofd- en bijzaken on-
derscheiden, kunnen ze zich beter concentreren, kunnen ze makkelijker nieuwe 
talen leren en kunnen ze zich beter verplaatsen in de ‘ander’. Ook hebben ze een 
bredere kijk op de wereld (Cornips, 2012; Baker, 2006; Carlson & Meltzoff, 2008). 
En laat nu net die dingen belangrijk zijn voor succesvolle school- en werkcarri-
ères, aldus de onderzoekers naar taal als erfgoed. Doreleijers (2020) onderschrijft 

deze bevindingen van Cornips, Baker en Carlson en Meltzoff. Volgens haar kun-
nen mensen die gemakkelijker in contact komen met andere talen, deze talen 
ook makkelijker leren en gebruiken. Het lijkt bijna een té rooskleurig beeld. 
Moeten we vanaf nu dan altijd maar dialect met onze kinderen gaan spreken? 
Alle gegevens die ik net verteld heb, doen namelijk vermoeden van wel.

Wanneer wordt er eigenlijk wel dialect gesproken? Uit een onderzoek van Rob 
Belemans (2002) blijkt dat mensen vooral dialect spreken in situaties die geken-
merkt worden door vertrouwelijkheid; informele situaties dus. Zodra er met een 
onbekende gesproken wordt, wordt er overgeschakeld naar de standaardtaal. De 
enige uitzondering op deze regel is wanneer een onbekende iemand in het dialect 
aanspreekt. Wat opvallend is, is dat het eerdergenoemde verschijnsel met dialect 
en kinderen bevestigd wordt. Ook Belemans (2002) concludeert namelijk dat het 
dialect in gesprekken met de eigen kinderen, maar ook met de eigen partner, iets 
minder vaak gebruikt wordt. Volgens Belemans (2002) heeft dit te maken met de 
gevolgen van ‘talige menghuwelijken’. Hierdoor is het niet meer vanzelfsprekend 
dat de partner ook spreker is van een (voldoende verwant) dialect om het dialect 
thuis te gebruiken. Dit laatste kan dus ook als een tweede reden worden gezien 
waarom minder dialect doorgegeven wordt aan kinderen door de ouders. Uit het 
onderzoek van Belemans (2002) blijkt ook dat leeftijd een grote rol speelt in de 
mate waarin dialect gebruikt wordt. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de groep die 
minder dan de helft in het dialect praat in hun gesprekken af.

Afbeelding 1: Eindrapport over de Limburg-enquête (2002).
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Dialect is echter wel heel belangrijk, aldus de mening die verkondigd wordt in het 
onderzoek Sjiek is mich dat (2015). Limburg grenst aan Duits- en Franssprekende 
regio’s. Hier komen de meeste types meertaligheid voor. Als eerste de ‘allochtone’ 
meertaligheid: de moedertaal uit het land van herkomst en het Nederlands. Daarnaast 
is er meertaligheid die voorkomt uit de grensoverschrijdende contacten met onze 
buurlanden België en Duitsland. Als laatste is er nog sprake van een zogenaamde 
‘autochtone’ meertaligheid: een streektaal en het Nederlands. Al deze meertaligheid 
neemt een belangrijke economische, sociale en culturele kracht in onze grenspro-
vincie in. Maar wat is die kracht dan? De economische kracht is dat we door onze 
meertaligheid makkelijker en directer met onze buren kunnen communiceren.
De sociale kracht is dat we ons veel makkelijker met onze buren kunnen verbinden. 
En de culturele kracht is dat we elkaars volkscultuur, feesten en bijbehorende taalui-
tingen delen. Dialect speelt hier ook een belangrijke rol in, want dit zorgt voor eco-
nomische versterking en voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in onze provincie.

Maar hoe kijken Limburgers eigenlijk zelf tegen hun dialect aan? Belemans (2002) 
heeft aan de respondenten een aantal stellingen voorgelegd. Een aantal stellingen zul-
len we hier bespreken. De eerste stelling is: ‘Aan bekende Nederlanders uit Limburg 
mag je best horen waar ze vandaan komen.’ Als u het hiermee eens bent, mag u even 
uw hand opsteken. (…) Uit het onderzoek van Belemans (2002) komt naar voren dat 
93,9% het met deze stelling eens is. Dan de volgende stelling: ‘Dialect spreken schept 
een gezelligere sfeer dan Algemeen Nederlands spreken.’ Ook hier mag u weer uw 
hand opsteken als u het ermee eens bent. (…) Uit het onderzoek blijkt dat 84,2% 
van de respondenten het hiermee eens zijn. De volgende stelling is: ‘Wie zijn dialect 
verliest, verliest een stukje eigenheid.’ Wie is het hiermee eens? (…) Van de respon-
denten in het onderzoek was 82,4% van het hiermee eens. En dan de laatste stelling: 
‘Dialect is een slordig, ‘plat’ taaltje.’ Wie is het hiermee eens? (…) Slechts 3,85% van 
de respondenten was het hiermee eens. Dit is slechts een greep uit de stellingen die 
Belemans (2002) gebruikt heeft in zijn onderzoek. Maar bovenstaande stellingen zijn 
wel ergens op gebaseerd, anders zouden ze niet gesteld worden. De stellingen doen 
vermoeden dat buiten Limburg het Limburgs niet geaccepteerd wordt, maar dat bin-
nen Limburg het Limburgs meer gewaardeerd wordt dan het Algemeen Nederlands.
Mensen die Limburgs spreken worden namelijk als gezelliger gezien dan mensen die 
Algemeen Nederlands spreken, aldus de Limburgers. Een onderzoek van Marinel 
Gerritsen (1999) laat hetzelfde zien. In dit onderzoek werden vrouwen en meisjes 
uit drie gebieden in het Nederlandse Susteren, het Vlaamse Maaseik en het Duitse 
Waldfeucht onderzocht op verschillen tussen het dialect en de standaardtaal. Een van 
de resultaten was dat mensen die dialect spreken hoger ingeschaald worden op de 
persoonlijkheidskenmerken amusant, sociaal, eerlijk, hartelijk, sympathiek, betrouw-
baar en zelfs intelligent tegenover mensen die de standaardtaal spreken.

Maar voelen Limburgers zich ook echt Limburgs? Het antwoord op deze vraag is ja. 
Uit het onderzoek van Belemans (2002) blijkt dat een derde van de in Limburg wo-

nende en dialectsprekende respondenten zich in de eerste plaats verbonden voelt met 
hun streekgenoten uit Noord-, Midden- of Zuid-Limburg. Dit wordt ook wel de 
regionale identiteit genoemd. Ook lokale verbondenheid scoort erg hoog met 30%, 
na de regionale identiteit. Dat de regionale identiteit belangrijker is dan de lokale 
verbondenheid, is verklaarbaar. Er is namelijk sprake van migratie binnen de eigen 
streek of de provincie, waardoor de verbondenheid met de opgroeiplaats minder 
belangrijk wordt, aldus Belemans (2002). Ook de keuze van werk speelt hier een rol 
in. Maar hoe wordt zo’n lokale identiteit geconstrueerd en gereproduceerd en hoe 
komt dit besef van lokale eigenheid tot stand? Hierin speelt onder andere het proces 
van enregisterment een rol. Dit proces maakt een linguïstisch repertoire zichtbaar dat 
voor de sprekers ervan unieke talige eigenschappen bevat en indexicaal is voor inter-
acties tussen sociaal-gesitueerde sprekers op specifieke plekken. Dat betekent dus dat 
het Limburgs voor Limburgers unieke talige eigenschappen bevat die kenmerkend 
zijn voor gesprekken tussen de sprekers in Limburg van het Limburgs. Hierdoor voe-
len ze zich verbonden met de taal (Cornips, Marzo & Swanenberg, 2018).

Alles wat ik net verteld heb, lijkt het beeld te schetsen dat het juist heel goed gaat 
met het Limburgse dialect en dat we ons echt geen zorgen hoeven te maken. Volgens 
Doreleijers (2020) komen er ook nieuwe vormen op die gericht zijn op het behoud 
van typische dialectkenmerken: de zogenaamde hyperdialectismen. Hyperdialectis-
men zijn dialectvormen die gericht zijn op het benadrukken van het verschil met 
de standaardtaal. Ze volgen niet de dialectregels, maar het lijken wel op het dialect. 
Maar toch is de regionale taalvariatie sterk afgenomen door allerlei maatschappelijke 
oorzaken, aldus Cor van Bree (2000) in zijn onderzoek naar taalbewustzijn, taalver-
andering en regionale taalvariatie. Deze maatschappelijke oorzaken zijn de grotere 
toegankelijkheid van het onderwijs, de toegenomen mobiliteit, de telefoon en de 
massamedia. Ook verborgen prestige zal hierbij een rol spelen. Met verborgen pres-
tige wordt bedoeld dat dialect niet geassocieerd wordt met de standaardtaal en met 
maatschappelijk aanzien, maar het gebruik van dialect roept eerder gevoelens op 
van gezelligheid, gemoedelijkheid en solidariteit (Doreleijers, 2020). Van Bree (2000) 
heeft verder in zijn onderzoek laten zien dat bewustzijn een grote rol speelt in taal-
veranderingen en dus ook het verdwijnen van dialecten. Als mensen minder bewust 
zijn van een bepaald taaldomein, treedt er meer verandering op. 

Maar is het eigenlijk zo erg als het dialect uitsterft? Het heeft immers geen functie: we 
kunnen ons verstaanbaar maken met het Nederlands, waarom hebben we dat dialect 
dan nog nodig? Volgens Cor van Bree (2000) kunnen mensen zich door middel van 
taal tegen elkaar afzetten: mensen kunnen bepaalde elementen gebruiken waarmee ze 
laten zien dat ze wel bij groep A horen, maar niet bij groep B. Labov (Van de Craen, 
2007) heeft dit fenomeen onderzocht op het eiland Martha’s Vineyard en in een wa-
renhuis in New York. Uit het onderzoek op Martha’s Vineyard bleek dat het verschil 
in uitspraak van de klinkers in woorden als house en time samenhing met de houding 
van de spreker ten opzichte van buitenstaanders. Het taalgebruik was volgens hem 
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dus sociaal bepaald. Dit bleek ook uit het onderzoek in een New Yorks warenhuis. 
Labov vroeg aan mensen op welke verdieping hij een artikel kon vinden waarvan hij 
wist dat het op de fourth floor lag. Het viel hem op dat de uitspraak van de /r/ sociaal 
bepaald was. Hij noemt dit fenomeen sociale stratificatie. Volgens Kristel Doreleijers 
(2020) is dit tegenwoordig omgedraaid: sprekers bepalen zelf op een actieve manier 
hoe ze zich positioneren in het sociale landschap. Dit wordt dus niet meer door hun 
sociale klasse bepaald. Ze erkent net als Van Bree (2000) en Labov (Van de Craen, 
2007) dat taal een belangrijk middel is om de sociale identiteit te construeren, maar 
tegelijkertijd is taal onderdeel van de stylistic practice. Er is dus veel meer dat invloed 
heeft op de sociale identiteit, zoals kleding, muziek en ga zo maar door.

Volgens Doreleijers (2020) en Cornips (2017) is een oplossing om het uitsterven van 
dialecten te voorkomen waarschijnlijk vooral de sociale media. Wereldwijd valt er 
een tendens in het taalgebruik op sociale media te ontdekken: talen die voornamelijk 
spreektalen zijn en geen stem hebben in media als kranten en tijdschriften zijn wel 
te lezen op Twitter en Facebook. Een minderheidstaal kan door sociale media een 
globale taal worden. De schrijver en de lezer hoeven zich namelijk niet op de plek 
te bevinden waar de taal traditioneel thuishoort (Cornips, 2017). Daarnaast hebben 
we net al besproken dat dialecten vooral gebruikt worden in informele situaties en 
niet in formele situaties. Sociale media zijn juist heel informeel. Tevens kun je je op 
sociale media onderscheiden van anderen via je taalgebruik (Doreleijers, 2020). So-
ciale media laten namelijk veel individuele en lokale verschillen zien in bijvoorbeeld 
variatie in het onbepaald lidwoord een dat in het Limburgs een eigen vorm heeft 
voor het mannelijk, vrouwelijk en onzijdig grammaticaal geslacht (Cornips, 2017). 
Je kunt als gebruiker ook je online sociale en regionale identiteit vormgeven en uit-
dragen (Doreleijers, 2020). Sociale media geven namelijk cruciale inzichten in hoe 
de regionale identiteitsconstructie tot stand komt. Limburgers onderscheiden zich 
bijvoorbeeld van ‘Hollanders’ door het gebruik van dialect (Cornips, 2017). In de 
visie van de onderzoekers van Sjiek is mich dat (2015) komt dit ook enigszins terug. 
Het bereiken en betrekken van jongeren heeft namelijk de prioriteit en om dat te 
doen willen de onderzoekers onder andere toegankelijke digitale taalmiddelen ont-
wikkelen met jongeren.

Verdwijnt het Limburgs dialect ooit? Om deze vraag te beantwoorden moeten we 
eerst een antwoord vinden op de vraag wat nu eigenlijk ‘het Limburgs’ is. Het Lim-
burgs bestaat nu namelijk nog, maar is toch heel anders dan het Limburgs dat dertig 
of vijftig jaar geleden gesproken werd. Maar nummer 480 uit de Top2000, Rowen 
Hèze, gelooft dat het Limburgs voor altijd zal blijven bestaan, want volgens hen is ‘’t 
een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.’ 
(Rowèn Heze, 1990).
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TAALPOLITIEK IN LIMBURG: 

DE TOEKOMST

Daan Hovens

In dees tekst besjouwt Daan Haoves in vogelvluch de taalpolitiek 

van de Nederlandse provincie Limburg in ’t verleje, ’t hede en de 

toekoms. Hae kiek daobeej in ’t biezónger nao de rol van ’t Duits, 

det in de loup van de jaore sjtieëds mier ’ne “vraemde” taal liek te 

zien gewaore. Wie is det zoe gekómme? En wao mótte w’r met z’n 

alle haer? 

“Zoals je op de Zuidpool niet kunt vertoeven zonder een dikke jas, zo heb je in Limburg 
de Duitse taal nodig.”
Zo begon muzikant, schrijver en presentator Frans Pollux zijn column in Dag-
blad de Limburger op 9 augustus 2019 (Pollux 2019). In deze tekst beargumen-
teerde hij waarom het belangrijk is voor mensen in Limburg om Duits te leren. 
Hij gaf twee redenen: (1) omdat Limburgers economisch zouden profiteren van 
Duitse taalkennis, en (2) omdat zij, als “grenslanders”, “nu eenmaal wel eens 
een Duitser tegen het lijf ” zouden lopen. Verder beargumenteerde Pollux dat de 
Duitse taal niet zo moeilijk te leren is voor Nederlandstaligen als vaak beweerd 
zou worden. Opvallend was dat hij daarbij niet inging op het extra voordeel dat 
Limburgstaligen hebben, op grond van de vele overeenkomsten in bijvoorbeeld 
de Limburgse en Duitse woordenschat (denk o.a. aan “telder / Teller”).

Pollux noemde één expliciete aanleiding voor het schrijven van zijn column: de 
beheersing van de Duitse taal zou afnemen. Hij verwees daarbij onder meer naar 
het Duitsland Instituut Amsterdam. Dit kenniscentrum, dat gehuisvest wordt 
door de Universiteit van Amsterdam, heeft inderdaad vastgesteld dat het aantal 
middelbare scholieren met Duits in het vakkenpakket in Nederland als geheel is 
afgenomen (van 540.000 of 60% van alle leerlingen in 1995, naar 390.000 of 41% 
van alle leerlingen in 2015), en dat er niet genoeg mensen Duits studeren om het 
verwachte lerarentekort op middelbare scholen te compenseren (Duitsland In-
stituut Amsterdam 2019). Verder heeft het Duitsland Instituut, net als Pollux met 
betrekking tot Limburg, benadrukt dat de nauwe economische banden tussen 
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Nederland en Duitsland een belangrijke reden zouden moeten zijn voor Neder-
landers om Duits te leren (Duitsland Instituut Amsterdam 2017).
De nadruk op economische argumenten is ook waarneembaar in een rapport 
dat het “Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid” op 30 januari 
2017 aan de Nederlandse regering heeft aangeboden. Dit actieteam was twee jaar 
eerder door diezelfde regering (Rutte II) ingesteld, en bestond uit verschillen-
de vertegenwoordigers van Euregio’s, de rijksoverheid, grensgemeenten, grens-
provincies en bedrijven uit het Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische 
grensgebied (waaronder Limburg). In het rapport is onder meer te lezen dat 
“een gebrekkige kennis van het Duits een van de belangrijkste belemmerin-
gen is bij het werken over de grens”, en dat scholen, ouders en leerlingen zich 
“meer bewust” zouden moeten zijn van “het belang van kennis van de buurtaal 
en cultuur” (Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid 2017: 34). 
Het alarmerende vertoog over de afname van Duitse taalkennis, en de negatieve 
gevolgen hiervan voor de economie, is, kortom, wijdverbreid, en heeft geleid tot 
verschillende initiatieven ter promotie van de Duitse taal, zoals o.a. te zien is op 
de website machmit.nl

Limburg in het laatkapitalisme
De economische redeneringen passen goed bij een algemene tendens die Heller 
en Duchêne (2012) waarnemen in hun boek over taal in het zogenaamde “laat-
kapitalistische” tijdperk. Volgens de auteurs wordt talige diversiteit in dit tijdperk 
steeds meer vermarkt en gepromoot ter bevordering van economische groei (zij 
noemen dit het “vertoog van de winst”), wat leidt tot spanningen met reeds geves-
tigde ideeën over taal als kernelement van verschillende identiteiten (het “vertoog 
van de trots”; Heller en Duchêne 2012: 10). Dat in Nederland in het algemeen, 
en Limburg in het bijzonder sprake is van een “vertoog van de winst” als het gaat 
om de promotie van het Duits lijkt duidelijk. In hoeverre dit leidt tot spannin-
gen met gevestigde “vertogen van trots” is deels nog de vraag. Vooralsnog lijkt 
de promotie van de Duitse taal onomstreden onder politieke partijen. Ik ken 
wel wat anekdotische indicaties dat er mogelijk iets onder de oppervlakte speelt, 
zoals winkelmedewerkers in Venlo die zich beklagen over het idee dat zij zich 
eenzijdig zouden aanpassen aan Duitssprekende klanten, maar het is onduidelijk 
in hoeverre er een voedingsbodem bestaat voor politieke mobilisatie rondom dit 
thema. 

De toekomst zal deels afhangen van de mate waarin de Duitse taal een toene-
mend onderdeel wordt van het dagelijks leven van “grenslanders” in Limburg, en 
van de mate waarin deze toename als “normaal” dan wel “bedreigend” ervaren 
wordt. Mochten bijvoorbeeld steeds meer mensen de landsgrens oversteken voor 
hun werk, zoals regionale politici en ondernemers graag willen, wat wordt dan 
de alledaagse, talige realiteit op werkplekken in het Nederlands-Duitse grensge-
bied? Zal de voertaal vaak Duits zijn, zoals in Venlose winkels het geval lijkt te 

zijn, en zoals ik tijdens mijn onderzoek in een metaalgieterij in Noord-Limburg 
heb geobserveerd (Hovens 2020)? Of zullen mensen vaak overschakelen op het 
Engels, zoals op hogescholen en universiteiten lijkt te gebeuren? Bestaat er een 
kans dat er nog veel Nederlands of Limburgs gepraat zal worden? En hoe zit 
het met minderheidstalen die aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens 
gesproken worden, zoals Pools en Turks?

Het frequente gebruik van het woord “buurtaal” als metafoor voor “Duits” in het 
vertoog over de promotie van de Duitse taal is een teken dat gevestigde nationale 
identiteiten nog altijd sterk verspreid zijn, zelfs onder politici en ondernemers 
die de regionale arbeidsmarkt graag willen “ontgrenzen”. Blijkbaar wordt het 
Duits niet als onderdeel van een impliciet veronderstelde “zelf ” gezien, maar als 
onderdeel van een expliciet geconstrueerde “nationale buur”. Het gebruik van 
het woord “buur” veronderstelt ook dat er een zekere lotsverbondenheid bestaat. 
In de woorden van Pollux (2019): “grenslanders” lopen “nu eenmaal wel eens 
een Duitser tegen het lijf ”. Tegelijkertijd impliceert het woord “buur” een zekere 
afstand of distantie tot de Duitssprekende lotgenoten. Je praat met hen omdat je 
niet zoveel keus hebt, aangezien je “nu eenmaal” dichtbij elkaar woont en er ster-
ke economische belangen bestaan. Niet omdat je dit per se graag wil, of omdat 
je “Duits spreken” als vanzelfsprekend onderdeel van je eigen identiteit ervaart, 
in plaats van als taalpraktijk die uitsluitend bij de “nationale buren” thuishoort.

Hoe het zover gekomen is
Voorstanders van verregaande integratie van de Limburgs-Rijnlandse arbeids-
markt kunnen met enige jaloezie terugkijken op de taalsituatie die hier tot in 
de 19de eeuw (en deels nog langer) bestond. Aan beide kanten van de Neder-
lands-Duitse grens, die in deze regio overigens pas rond 1815 ontstond (En-
gelbrecht 1997), spraken de meeste mensen nauwverwante lokale dialecten, 
waardoor gesproken grensoverschrijdende communicatie relatief gemakkelijk 
was (zie ook Cornelissen 2015). Daarnaast liep het gebruik van standaard-Ne-
derlands, standaard-Duits, Frans en Latijn lange tijd niet parallel met de gecon-
strueerde landsgrens, aangezien deze talen in verschillende maatschappelijke do-
meinen (zoals de overheid, het onderwijs en de kerk) in verschillende delen 
van Limburg en het Rijnland gebruikt werden (Jacobs 2008). Een zekere vorm 
van grensregionale meertaligheid was daardoor een alledaagse werkelijkheid lang 
voordat allerlei Euregionale integratie-initiatieven het daglicht zagen.

Voor Nederlandse en Duitse natiestaat-regimes was het gebruik van dialecten en 
“buitenlandse” talen binnen de getrokken landsgrenzen een doorn in het oog. 
Aan de Nederlandse kant van de grens werd het standaard-Nederlands daarom 
steeds meer de voertaal, en aan de Duitse kant het standaard-Duits (Jacobs 2008). 
In Limburg worden de traditionele lokale dialecten (d.w.z. Limburgs) nog altijd 
relatief veel gesproken (Driessen 2006), maar in het Rijnland zijn deze inmiddels 
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bijna uitgestorven (Cornelissen 2008; Cornelissen 2015). Dit verschil is deels te 
verklaren door beleidsverschillen, maar ook door verschillen in industrialisatie, 
urbanisering en andere migratiestromen. Als gevolg hiervan kwamen bijvoor-
beeld veel mensen in het Ruhrgebied terecht, die het traditionele lokale dialect 
van daar niet volledig leerden spreken, maar in plaats daarvan bijdroegen aan het 
ontstaan van nieuwe lokale (“meng”)varianten als het Ruhrdeutsch, die taalkundig 
wat dichter bij het standaard-Duits stonden dan de traditionele dialecten (Cor-
nelissen 2015: 131). Een soortgelijke taalhistorische ontwikkeling heeft zich op 
kleinere schaal ook voorgedaan in mijnstad Heerlen (Cornips 2003).

Wat de grensoverschrijdende communicatie tussen mensen in Limburg en het 
Rijnland verder niet bevorderd heeft, is de politieke ontmoediging van grens-
overschrijdende mobiliteit tussen Nederland en Duitsland in de loop van de 
19de en de 20ste eeuw (Korres 2006). Een voorbeeld hiervan is de paspoortplicht 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ingevoerd voor “buitenlanders” die in 
Duitsland verbleven (Korres 2006: 134). Een van de krachtigste illustraties van de 
afname van grensoverschrijdende contacten komt van Giesbers (2008: 63), die 
heeft laten zien dat het aandeel gemengde Nederlands-Duitse huwelijken in vijf 
Nederlandse en vijf Duitse plaatsen in het Maas-Rijngebied sterk is afgenomen 
tussen 1850 en 2000 (met name sinds de Tweede Wereldoorlog). Wanneer politici 
spreken over het stimuleren van grensoverschrijdend wonen en werken, dan gaat 
het dus om een poging om eerdere politieke integratieprojecten (namelijk die 
van de natiestaat) op z’n minst deels ongedaan te maken.

Visies voor de toekomst
Een internationale vergelijking laat zien dat een meertalige situatie niet per se on-
derdrukt hoeft te worden door historische ontwikkelingen als “modernisering” 
en “nationale integratie”. Luxemburg, bijvoorbeeld, is officieel drietalig (Duits, 
Frans, Luxemburgs), en veel inwoners van Luxemburg beheersen deze drie talen 
goed, ook al bestaat er variatie in de mate van beheersing en gebruik, en ook 
al wordt het Luxemburgs als de taal van de nationale identiteit beschouwd (zie 
ook Horner en Weber 2008). In theorie had de Nederlandse provincie Limburg 
voor een soortgelijke taalpolitieke constructie kunnen kiezen, met bijvoorbeeld 
het Limburgs als taal van de regionale identiteit naast het Nederlands, het Duits 
en eventueel het Frans als aanvullende officiële talen. Of wellicht had Limburg 
voor een soort Noorse taalpolitieke constructie kunnen gaan, waarbij er niet één 
officiële, homogene standaardtaal bestaat, maar waarbij verschillende varianten 
van bijvoorbeeld het Nederlands, het Duits en het Limburgs als voertaal geac-
cepteerd worden, en waarbij er vertrouwd wordt op de capaciteit van mensen 
om al deze varianten te verstaan (zie ook Hårstad 2019).

Kortom: keuze genoeg. Vooralsnog lijken fundamentele debatten over taalpo-
litieke constructies en visies echter vermeden te worden. Begrijpelijk wellicht, 

want wie weet open je hiermee wel een doos van Pandora en krijgen we alsnog 
te maken met flinke spanningen tussen “vertogen van winst” en “vertogen van 
trots”. Aan de andere kant scheppen visies wel duidelijkheid, richting en houvast, 
en kunnen zij bijdragen aan het stimuleren van jongeren om Duits te leren, met 
alle voordelen voor de Limburgse en Euregionale economie die dit met zich zou 
meebrengen. Een taalpolitieke visie hoeft uiteraard niet per se gelijk te staan aan 
“meer Duits”, maar op grond van de ongelijke verhouding tussen de Limburgse 
en Rijnlandse (en tussen de Nederlandse en Duitse) bevolkingsomvang en eco-
nomie, lijkt een zekere vorm van “meer Duits” in ieder geval voor de hand te 
liggen.

Een alternatieve taalpolitieke visie die je regelmatig hoort is dat we in de toe-
komst allemaal Engels met elkaar zullen spreken. Zelfs mijn collega-onderzoeker 
Vincent Pijnenburg, een uitgesproken voorstander van “meer Duits”, stelt recen-
telijk in een interview dat we “in een transitiefase richting Engels als gemeen-
schappelijke taal” zitten (Konings 2020). Ik vraag mij af in hoeverre dat inder-
daad zo is. Het Engels zal ongetwijfeld belangrijk blijven, en waarschijnlijk nog 
belangrijker worden, in domeinen als het hoger onderwijs, de wetenschap en de 
internationale handel. Toch vermoed ik dat de alledaagse, talige realiteit divers en 
complex zal blijven, waarbij in bepaalde situaties, gemeenschappen en domeinen 
(zoals winkels en bedrijven, de journalistiek, de cultuursector en sociale media) 
andere talen dan het Engels (waaronder Nederlands, Duits en Turks, en misschien 
zelfs Limburgs) belangrijk zullen zijn. Ook om die reden kan het verstandig zijn 
om niet op één paard te wedden, maar om ervan uit te gaan dat de toekomst 
– net als het heden en het verleden – meertalig zal zijn, zelfs al veranderen de 
precieze vormen van meertaligheid met de tijd.
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LIMBURGS OP DE SJTRAOT

Aetcafé de Kwizzenjèr, Groeselt

Brasserie Rach, Tegele

Täöfelke van lunchroom Preuve biej Fem, Remunj

’t Paradies, Remunj

Gemeinsjapshoes, Sjummert

Geboortekaertje op sjuurpoort, 
Sjummert

Woonhoes Sjummert

Sjeunkes, Baek

Restaurant Waers, Remunj

Klein Lurestraot, Mestreech
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LIMBURGS: EEN REGIONALE TAAL, 

EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE TAAL

Stephan Thoden van Velzen

Wie is het ooit opgevallen dat je je in Nederlands Limburg 

verstaanbaar kunt maken in het dialect, terwijl dat in de Duit-

se grensgemeentes meestal niet (meer) mogelijk is? De reden: 

in Nederlands Limburg wordt het dialect nog door alle lagen 

van de bevolking gesproken, terwijl het aantal dialectspre-

kers in Duitsland nog maar gering is; kortom, daar dreigt het 

plat uit te sterven. Dit is een langdurig proces. In een aantal 

grensdialectologische studies werd al vastgesteld dat rijks- en 

taalgrenzen samenvallen (Cornelissen 2005: 47). Grensover-

schrijdend dialectonderzoek richtte zich in het verleden vooral 

Figuur 1: Het verspreidingsgebied van het Limburgs, oftewel Zuid-Nederfrankisch. Dit gebied loopt van 

het oosten van Vlaams-Brabant (Tienen) tot in het Bergische Land (Solingen). Bron: LVR-Institut für 

Landeskunde und Regionalgeschichte, Bonn.
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op woordgebruik (zie bijv. Gerritsen 1993: 11) en in mindere 

mate op andere aspecten van de taal, zoals taalgedrag (Corne-

lissen 1995: 1 f.). Fonetische aspecten kwamen vrij recentelijk 

aan bod in een historisch vergelijkend onderzoek naar de Uer-

dinger Linie in de regio van Venlo (Bakker 2016: 2). Onderbe-

licht gebleven is evenwel de vraag 

of ook de Nederlands-Duitse grens 

rondom Venlo in fonetisch opzicht 

als een belangrijke taalgrens is te 

beschouwen. 

Dit artikel biedt een overzicht over de belang-
rijkste fonetische kenmerken van zes grensplaat-
sen langs de Nederlands-Duitse grens: Venlo, 
Tegelen en Belfeld aan de Nederlandse kant en 
Herungen (Duits: Herongen), Leuth en Kalden-
kerken (Duits: Kaldenkirchen) aan de Duitse 
kant. Doel van dit onderzoek is niet alleen het 
documenteren van fonetische verschillen van een beperkt aantal woorden, maar 
ook het documenteren van de Limburgse streektaal in Duitsland. Eerst gaan we 
kort in op de geschiedenis van het grensdialectologisch onderzoek in deze grens-
streek. Dan komt de afbakening op corpus- en methodologisch niveau aan bod. 
Vervolgens worden de resultaten van het veldonderzoek in 2020 en het historisch 
vergelijkend dialectonderzoek besproken. In de conclusie refl ecteren we op de 
volgende vraag: zijn de rijksgrens en de Uerdinger Linie in fonetisch opzicht be-
langrijke taalgrenzen?

Korte geschiedenis van het dialectonderzoek in de grensstreek
Over de precieze omvang van het Zuid-Nederfrankische taalgebied, zoals afge-
beeld in fi guur 1 en 2, lopen de meningen uiteen. Dialectologen aanvaarden de 
Benrather Linie (maken – machen; zie Wenker 1877: 8 f.) als zuidgrens van het 
Nederfrankisch, maar over de Uerdinger Linie (ik – ich; zie Wenker 1877: 7 f.) be-
staat er nog geen algemene eensgezindheid. De dialecten die in Venlo en omgeving 
worden gesproken, lijken toch zuidelijker van aard te zijn dan de isoglosse doet 
vermoeden. Zo rekende priester en taalkundige Jos Schrijnen (* 1869 – † 1938) de 
regio Venlo tot het mich-kwartier, een gebiedje in Noord-Limburg waarin naast 
ik en ouk ook mich en dich wordt gezegd, waardoor het “[…] vrij eenvormige dia-
lekt dezer strook bijgevolg zoowel tot het Oostnederfrankische zuiver-Ripuarisch 

als tot het naar het Saksische overhellende Oostnederfrankische mengdialekt [be-
hoort]” (Schrijnen 1907: 83). Het dialect van Herungen wordt, zoals gebruikelijk, 
gerekend tot het Kleverlands en de overige dialecten tot het Zuid-Nederfrankisch, 
dat ook wel bekend staat als het Limburgs (Bakker 2016: 10). De Uerdinger Linie 
geldt als de grens tussen beide dialectgroepen. Ze geldt bovendien als de scheidslijn 
tussen het Nederfrankisch-Nederduitse ik en het Hoogduitse ich. Uit onderzoek 
van Bakker is evenwel gebleken dat deze isoglosse geen harde grens vormt tussen 
de twee bovengenoemde dialectgebieden (Bakker 2016: 76 f.). 

Onderzoek naar dit complexe taallandschap kwam al op gang in de napoleontische 
tijd, toen op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het eerste Franse 
Keizerrijk (1804-1814) vertalingen van de Bijbelse parabel van de verloren zoon 
werden verzameld (Bakker & Kruijsen 2007: 13 f.). Aan het einde van de 19e eeuw 
verschenen de eerste publicaties over het Zuid-Nederfrankische dialect aan de Duit-
se kant van de grens, waaronder Das rheinische Platt (1877) van Georg Wenker (* 1852 
– † 1911). De taalwetenschapper uit Düsseldorf geldt als geestelijk vader van het pio-
niersproject Der deutsche Sprachatlas. Doel van dat project was het in kaart brengen van 
de dialecten in het Duitse Rijk. Daaruit resulteerde een uitgebreide verzameling aan 
overzichtskaartjes die het Duitse taallandschap door middel van isoglossen zoals de 
Uerdinger Linie voor het eerst op overzichtelijke wijze indeelde in dialectgroepen. 
Onderdeel van dat omvangrijke veldonderzoek waren de zogenaamde rheinische Sät-
ze, een enquête met veertig zinnen die door lokale scholieren in hun dialect moest 
worden vertaald (Wenker 1877: 4 f.; Lameli 2008: 256). Aan de Nederlandse kant van 
de grens kwam het dialectonderzoek begin 20e eeuw op gang. Van Ginneken leverde 
met zijn SGV-Enquête al in 1914 een belangrijke bijdrage aan het documenteren 
van onder meer fl ora- en faunanamen in Nederlands Limburg (Kruijsen 2006: 42), 
maar een vergelijkbaar onderzoek met veertig zinnen werd aan de Nederlandse kant 
van de grens pas omstreeks 1934 gevoerd.

De gebruikte methodes
Figuur 3: Een gedeelte van 

de ingevulde vragenlijst uit 

Leuth, net ten noorden van 

Kaldenkerken. Het tweede 

gedeelte van dit onderzoek 

bestond uit het ontwerpen 

van deze vragenlijst. Elk zin-

netje of zinsdeel bevat min- 

stens één Swadesh-lemma. 

Figuur 2: Venlo en Herungen liggen 

net ten noorden van de Uerdinger Linie 

(afgebeeld als grijs stippellijntje), de an-

dere plaatsen ten zuiden. Bron: Bakker 

2016: 2.
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Het materiaal dat Wenker en andere dialectologen in zijn navolging verzamel-
den, vormt gedeeltelijk de uitgangsbasis van mijn onderzoek naar de dialecten in 
de grensregio van Venlo. De Amerikaanse taalkundige Morris Swadesh ontwierp 
in de jaren ’50 verschillende varianten van die lijst, maar voor dit onderzoek is 
de versie met 207 ingangen gebruikt (zie bronvermelding). Het zijn woorden die 
behoren tot de basiswoordenschat van een taal, zoals persoonlijk voornaamwoor-
den (ik, jij), gezinsleden (man, vrouw, kind) of woorden die het weer omschrij-
ven (warm, koud, droog, nat, wolk). Daardoor is de lijst heel breed inzetbaar (List 
et al. 2016: 2393), bijvoorbeeld in grensdialectologische studies (zie o.m. Bakker 
2016: 18). De Wenker-lijst met 42 zinnen bevatte al ruim vijftig bruikbare Swa-
desh-ingangen. Dat is weliswaar een kwart van het totaal aantal lemma’s, maar 
dat aantal en hun kwaliteit bleken voldoende te zijn voor dit grensdialectologisch 
onderzoek.

Het tweede deel van het onderzoek bestond vooral uit het ontwerpen van 
vragenlijsten, die vervolgens werden ingevuld door mijn informanten uit de 
zes grensplaatsen. De lijsten bestaan uit een gedeelte met korte zinnen of zins-
delen met Swadesh-woorden en uit een gedeelte met losse Swadesh-woorden 
(zie figuur 3). Het oorspronkelijke doel was om per dorp één informant bij het 
onderzoek te betrekken. De focus lag daarbij met name op oudere dialectspre-
kers van boven de 65 jaar. Het is het vermelden waard dat de zoektocht naar 
informanten in Nederlands Limburg minder moeite kostte dan in de Duitse 
grensdorpjes. Dat komt voor een belangrijk deel doordat dialect in Duitsland 
langzaam uitsterft (Cornelissen 1995: 22), met als gevolg dat slechts een steeds 
kleiner en ouder wordende populatie kan deelnemen aan zo’n onderzoek. 
Daarnaast kan taalgedrag een rol spelen. Daar waar het dialect voor jongeren 
aan beide kanten van de grens steeds minder de voertaal is, is dat vaak nog wel 
het geval bij ouderen (Cornelissen 2005: 52). Dit zijn twee belangrijke redenen 
waarom ik voor een oudere participantengroep heb gekozen, bij voorkeur via 
lokale heemkundeverenigingen, waar de kans groot is dat het plat nog gespro-
ken wordt.

De derde fase van het onderzoek bestond uit het omzetten van de lemma’s 
van de Wenker-lijsten en de zelfontworpen vragenlijsten in X-SAMPA, een 
fonetisch schrift dat voor computers leesbaar is (Wells 1995: 1). Er waren ook 
woorden die om verschillende reden niet konden worden meegenomen in 
de meting. Het gaat om Swadesh-woorden die geen variatie vertonen (65 
woorden in totaal), woorden die om die reden op voorhand niet in de lijs-
ten werden verwerkt (5), onvergelijkbaar zijn omdat het Nederlandse en het 
Duitse woordtype verschillen (24) of het waren woorden waarvan de precieze 
uitspraak niet goed was te achterhalen (4). Bij sommige woorden werden er 
verschillende synoniemen genoteerd (5). Een paar woorden werden over het 
hoofd gezien (5). Zo had het lemma ‘slang’ (49) wel in de meting kunnen wor-

den meegenomen, omdat we onder andere op zoek waren naar de klanktegen-
stelling s-sj. Aangezien dit aantal gering is, is er geen sprake van een significante 
beïnvloeding van het uiteindelijke onderzoeksresultaat. 

Deze gecombineerde methodische aanpak kan nochtans een zinvolle bijdrage le-
veren aan de beantwoording van de vraag: wat is de invloed van de rijksgrens en 
de Uerdinger Linie op de uitspraak van Swadesh-woorden? Aan het begin van 
mijn artikel wees ik al op het samenvallen van de Nederlands-Duitse rijksgrens 
met de taalgrens. Daarbij moet worden benadrukt dat veel studies zich met name 
richten op woordgebruik en taalgedrag. Dialectsprekers oriënteren zich op de 
zogenaamde daktalen, in dit geval het Nederlands of het Duits (Gerritsen 1993: 
11). Dat kan verklaren waarom er in Nederlandse en Duitse grensplaatsen soms 
verschillende lemma’s zijn opgetekend. Zo luidt Swadesh-lemma 115 in het Ne-
derlands splijten, maar in het Duits spalten. Nederlandse informanten kiezen voor 
spliete (in Venlo) of sjpliete (in Tegelen en Belfeld), terwijl de Duitse informanten 
doorgaans hun keuze lieten vallen op spalte (zeg: sjpalte), al dan niet met een ge-
ronde [ɑ] (zeg: sjpolte). 

Taalgedrag kan ook invloed uitoefenen op het woordgebruik. Aangezien het di-
alect in Herongen, Leuth en Kaldenkerken niet meer de voertaal is van de lokale 
bevolking, zullen ook de oudere moedertaalsprekers het dialect niet meer dage-
lijks spreken en aldus kunnen ook bij deze doelgroep woorden die nog wel in 
1885 zijn genoteerd, in de vergetelheid zijn geraakt. Uit telefoongesprekken met 
mijn informant uit Herungen bleek bijvoorbeeld dat sommige Duitse woorden 
eigenlijk niet waren te vertalen in zijn dialect. In de weinige situaties waarin het 
dialect nog gebruikelijk is, worden dergelijke woorden niet (meer) gebruikt. Het 
uitsterven van het Herungs lijkt dus ook gepaard te gaan met een geleidelijke 
verkleining van het aantal taaldomeinen. 

Resultaten
Dit onderzoek beperkt zich tot de systematische fonetische verschillen tussen 
de lemma’s van de vragenlijsten die in 1885-1934 en in 2020 zijn afgenomen. 
Om die reden is uiteindelijk iets meer dan de helft van de 204 Swadesh-woor-
den daadwerkelijk in de meting meegenomen. Daarvoor zijn categorieënlijsten 
samengesteld met klankverschillen en dit leverde alsnog een complex en uit-
gebreid schema op. We kunnen allereerst onderscheid maken tussen klinkers, 
medeklinkers en vocalisering. Dit levert voor 2020 een significant uitgebreider 
overzicht op dan voor 1885-1934, maar dit is eenvoudig verklaarbaar doordat 
er in de ontworpen vragenlijsten bewust meer lemma’s zijn opgenomen dan in 
de Wenker-zinnen; het vermoeden bestond namelijk dat de gevonden tegen-
stellingen van de lijsten uit 1885-1934 systematische klankverschillen zijn. Een 
grotere hoeveelheid materiaal biedt meer zekerheid over de significantie van die 
verschillen.
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8), maar zij werd al rond 1885, toen Wenker aldaar zijn eerste veldonderzoeken 
deed, niet meer opgetekend. In het Duitse grensgebied komt de stemloze postal-
veolaire fricatief ([ʃ]) bovendien vaker voor dan in het Nederlandse gedeelte. Zo 
zegt men daar geen zjwart, zoals in Tegelen en Belfeld van vandaag de dag, maar 
sjwort en geen vleis of vlees, maar vleesj.

Venlo vormt in nog twee opzichten een uitzondering op de regel, bijvoorbeeld 
als het gaat om de velarisering van -nd in de in- of de auslaut (Crompvoets 1998: 
6; Bakkes 2002: 51 f.). Alleen in de bovengenoemde plaats is de -nd terug te 
horen in woorden zoals kind (39) en ander (21). In alle andere plaatsen zijn de 
gevelariseerde vormen -ng (in de inlaut) of -nk (in de auslaut) terug te horen, 
dus anger en kink. Onduidelijk is of Venlo ooit heeft gevelariseerd, maar als dat 
zo is dan moet die velarisering al vóór de 19e eeuw hebben plaatsgemaakt voor 
de in- en auslautende -nd (Bakker & Kruijsen 2007: 160), terwijl alle buurplaat-
sen in de Noord-Limburgse grensstreek de -nd tot in de eerste helft van de 20e 
eeuw uitspraken als -ng of -nk (Bakker & Kruijsen 2007: 160; Bakker 2016: 170). 
Karakteristiek is verder het ontbreken van de intervocale -gk- in woorden zoals 
‘zeggen’ (140) en ‘liggen’ (123). In het hedendaagse Venloos is de uitspraakvariant 
[ʝ] (de zachte g) gangbaar geworden, terwijl bij de informanten uit alle andere 
onderzochte grensplaatsen altijd [ɡ] (als in het Duitse ‘gut’) was te horen. In 
Venlo is de [ʝ] in zegge inmiddels de norm (Ambaum 2015: 71), zij het nog niet 
zo lang, aangezien in het woordenboek van 1993 beide vormen zijn opgetekend 
(Alsters et al. 1993: 291). Zègke (met [ɡ]) is nog altijd goed Tegels (Weelen 2014: 
156), maar geldt inmiddels ook als verouderd (Ambaum 2017: 5). Dat zou in-
middels ook het geval kunnen zijn in het buurdorp Belfeld, want ook dat dialect 
staat onder invloed van de Nederlandse uitspraak.
Wat Venlo en Herungen als de twee noordelijke grensplaatsen wel gemeen heb-
ben, is het behoud van de [l] in woorden zoals halde (‘houden’, 129), zalt (‘zout’, 
155), kald (‘koud’, 181) en ald (‘oud’, 184). Opvallend is dat de a in de woorden 
van de Herungse Wenker-lijst van 1885 nog niet werd gerond, maar wel in 2020. 
Haolde komt niet voor in het overzicht van de Wenker-lemma’s, maar de keuze 
voor deze uitspraak in 2020 is frappant. Het is niet met zekerheid te zeggen of de 
precieze uitspraak van de [ɑ] in het Duitse grensdorp per dialectspreker verschilt 
en dat de informant toevallig voor de geronde uitspraak heeft gekozen, maar 
ook dit lijkt te bevestigen dat het Herungs sterk de neiging heeft om de [ɑ] te 
ronden. Dat staat in schril contrast tot de Nederlands-Limburgse dialecten, in het 
bijzonder het Venloos (Bakkes 2002: 50). De informant uit Kaldenkerken koos 
tegen de verwachting in voor halde en niet voor haone, zoals in Leuth. In Leuth 
en Kaldenkerken vindt in de andere gevallen l-deletie plaats, net als in Tegelen en 
Belfeld. Echter, waar de informanten uit de laatstgenoemde plaatsen kozen voor 
[ɑ], hadden de participanten uit Leuth en Kaldenkerken een duidelijke voorkeur 
voor [ɔː], een lange geronde variant. We kunnen verder nog onderscheiden tus-
sen het Nederlands-Limburgse nach (‘nacht’, 177) en de gevocaliseerde variant 

In dit artikel is er geen ruimte om alle verschillen te behandelen, maar van elk sys-
tematisch klankverschil volgt er telkens één voorbeeld. Kijken we naar de klinkers, 
dan springen er een aantal verschillen in het oog. Waar in Venlo, Tegelen en Belfeld 
in 1934 en 2020 altijd ein (‘een’, 22) en vleis (‘vlees’, 62) werd genoteerd, kozen de 
Duitse informanten in 1885 en 2020 steevast voor een en vleesj. Deze gegevens be-
vestigen het beeld dat de Oud-Germaanse /ei/ en /ou/ aan de Nederlandse kant 
gediftongeerd bleven, terwijl deze klanken aan de Duitse kant vrijwel altijd zijn 
gemonoftongeerd (Bakker 2016: 171). Het verspreidingsgebied van de monofton-
gering van [ɛɪ̯] en [ɔʊ̯] valt samen met dat van de ronding van [ɑ] tot [ɔ]. Echter, in 
tegenstelling tot het eerstgenoemde lijkt de mate waarin de informanten geronde 
a-klanken gebruiken, per dorp en wellicht ook per spreker te verschillen. Over 
het geheel genomen lijkt [ɑ] in Herungen en Leuth consequent als [ɔ] te klinken, 
terwijl Kaldenkerken vaak nog [ɑ] zegt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het woordje 
‘zwart’ (176), dat in het Herungs en het Leuths van 1885 ongeveer als sjwort klonk, 
maar in Kaldenkerken als sjwart. Opvallend is verder de monoftongering van de 
tweeklank uue zoals in druueg (‘droog’, 195). In vier van de zes lijsten uit de periode 
van 1885 en 1934 werd druueg genoteerd, waaronder in Herungen. In Leuth en 
Kaldenkerken genoten respectievelijk dreug en druug de voorkeur. In 2020 is de 
tweeklank uue in Herungen komen te vervallen.

1885-1934 Venlo Tegelen Belfeld Herungen Leuth Kalden-
kerken

een, oog ein, oug ein, oug ein, oug een, oog een, oog een, oog

zwart zwart zjwart, 
sjwart

sjwart sjwort sjwort sjwart

droog druueg druueg druueg druueg dreug druug

2020 Venlo Tegelen Belfeld Herungen Leuth Kalden-
kerken

een, oog ein, oug ein, oug ein, oug een, oog een, oog een, oog

zwart zwart zjwart zjwart sjwort sjwort sjwort

droog druueg druueg druueg druug druug druug

Leggen we de medeklinkers nader onder de loep, dan vallen er een aantal in-
teressante zaken op. Het opvallendst is het samenvallen van de Uerdinger Linie 
met de Panninger Linie rond Venlo. De Panninger Linie is de grens tussen de 
uitspraak s en sj in de medeklinkerclusters sp, st, sl, sm, s en de uitspraak z en zj of 
sj. (Aan Duitse kant kent men zj in deze woorden niet).
Hoewel zowel Venlo als Herungen ten noorden van beide isoglossen liggen, wor-
den de medeklinkercombinaties alleen in Venlo op zijn Nederlands uitgesproken 
([s]). In alle andere plaatsen heerst de gemouilleerde variant ([ʃ] of [ʒ]), dus sjp, 
sjt, sjl, sjm, sjn en zjw of sjw (Kruijsen 2006: 32 & 36). Vermoedelijk bestond zo’n 
zelfde tegenstelling ook in het aanpalende Duitse gebied (Crompvoets 1998: 
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Figuur 4 : Een dialectrometrische kaart van de grensregio rondom Venlo. Dit betreft de afstand op grond van 

dialectverschillen. Als gemiddelde voor de periode 1885 – 1934 is het jaartal 1905 genomen. Dat gemiddelde 

is vergeleken met de gegevens van 2020. De rijksgrens (r=.96) lijkt over het geheel genomen een belangrijkere 

dimensie te zijn dan de Uerdinger Linie (r=.19). De dimensie tijd is verwaarloosbaar (r=.02). 

Figuur 5: Kaartje met de geografische afstand tussen de plaatsen. 

Bron: Bakker 2016: 2. 

Conclusie
In een eerste opzicht lijkt de Nederlands-Duits grens dus een belangrijke taal-
grens te zijn, die de scheiding vormt tussen de onderzochte dialecten van Ven-
lo, Tegelen en Belfeld en die van Herungen, Leuth en Kaldenkerken (r=.96). 
Opvallend is dat haar invloed significant groter is dan die van de Uerdinger 
en de Panninger Linie (r=.19). Dit gegeven bevestigt Bakkers bevinding dat 
ze niet zozeer de scheiding vormt tussen het noordelijke Kleverlands en het 
zuidelijke Limburgs (2016: 79). Dit onderzoek heeft immers uitgewezen dat 
de postalveolaire articulatie van de s in de an- en de auslaut ook in Herungen 

nout in Leuth en Herungen. De vocalisering van [ç] (ch) voor [t] is geen zeld-
zaamheid in de streek, maar de Kaldenkerkse t-deletie in woorden zoals naoch 
vormt in het Duitse gedeelte van het onderzoeksgebied een uitzondering op de 
regel (Cornelissen 2018: 41).

1885-1934 Venlo Tegelen Belfeld Herungen Leuth Kalden-
kerken

koud kald kaad kaad kald kaod kaod

slapen, vlees slaope, vleis sjlaope, vleis sjlaope, vleis sjlaope, 
vleesj

sjlaope, 
vleesj

sjlaope, 
vleesj

nacht nach nach nach nout nout naoch

goed good good good good good good

2020 Venlo Tegelen Belfeld Herungen Leuth Kalden-
kerken

koud, 
houden

kald,
halde

kaad, 
haje

kaad, 
haje

kaold, 
haolde

kaod, haone kaod, 
halde

slapen, vlees slaope, vleis sjlaope, vleis sjlaope, vleis sjlaope, 
vleesj

sjlaope, 
vleesj

sjlaope, 
vleesj

nacht nach nach nach nout nout naoch

goed good good good good, 
jood

good, 
jood

jood

Zoals reeds vermeld is de categorieënlijst uit 2020 een stuk uitgebreider dan 
die uit de periode 1885-1934. Deels komt dat doordat er in de lijsten van 2020 
een nieuw systematisch klankverschil is gevonden tussen Duitse en Nederlandse 
dialecten. Waar de g in de anlaut van lemma’s uit de periode 1885-1934 vrijwel 
altijd werd uitgesproken als [ʝ] (de zachte g), is ze aan de Duitse kant van de grens 
geheel of gedeeltelijk veranderd in [j]. Dit verschijnsel komt in alle drie Duitse 
grensplaatsen voor, zij het significant vaker in Kaldenkerken. Bovendien lijkt 
de informant uit die plaats consequenter te kiezen voor de [j] in de anlaut van 
woorden dan de informanten uit Leuth en Herungen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het woord ‘goed’ (185), maar ook in andere gevallen was bij de informanten 
uit de laatstgenoemde dorpen vaker [ʝ] te horen. De Leuthse en Herungse in-
formanten lieten dus niet hun keuze vallen op jrave (118) en jaeve (128), zoals in 
Kaldenkerken, maar op grave en gaeve, net zoals in de Nederlandse grensplaatsen. 
Informatie over de Duitse dialecten is relatief schaars, maar een vluchtige blik 
op de website van de Kaldenkerkse heemkundevereniging leert dat de [j] daar 
definitief terrein heeft gewonnen (Koakerker Platt z.d.). 
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de norm is, ook al ligt de plaats net ten noorden van de isoglosse. De oorzaak 
daarvoor kan liggen in de invloed van het Hoogduits, maar kan ook het gevolg 
zijn van het feit dat Ripuarische (zuidelijke) klanken terrein winnen in dit 
grensgebied. Vervolgonderzoek zou zich wellicht op zulke probleemstellingen 
kunnen focussen.

Hier stelt zich de vraag of deze verschillen ook direct zijn te koppelen aan de 
invloed van beide standaardtalen. Dat lijkt mij uitgesloten. Zo zijn fonetische 
kenmerken zoals de monoftongering van [ɛɪ̯] en [ɔʊ̯] en de ronding van [ɑ] tot 
[ɔ] of [ɔː] in Duitsland absoluut geen kenmerken van het Hoogduits en ook niet 
zozeer van het Rijnlandse regiolect, dat meer aanleunt bij het Keuls. Net zomin 
wijst de handhaving van [ɛɪ̯] en [ɔʊ̯] in bijvoorbeeld bein (‘been’, 81) en boum 
(‘boom’, 51) aan Nederlandse kant op Nederlandse invloed. Deze klanktegen-
stellingen tussen Nederlandse en Duitse dialecten zijn in feite dialectverschillen. 
Daarnaast is het aantal verschillen met de dialecten van over de grens groter dan 
met de dialecten aan de eigen kant. Echter, het feit dat er verschillende metingen 
zijn geweest die allemaal tot een vergelijkbare conclusie hebben geleid, is als een 
aardige indicatie te beschouwen: de rijksgrens is ook een dialectgrens (zie bijv. 
Gerritsen 1993: 17 f. & Cornelissen 1995: 22). 

Tegelijkertijd speelt de dimensie tijd een verwaarloosbare rol. Er zijn uiteraard 
verschillen tussen het Herungs van begin 20e eeuw en van nu, maar de hoofdken-
merken van de besproken dialecten lijken niet echt onderhevig te zijn geweest 
aan taalverandering. De reden hiervoor is waarschijnlijk de hoge leeftijd van de 
informanten; indien er jongere dialectsprekers waren gevraagd – even afgezien 
van het feit dat er in Duitsland amper jongere platsprekers zijn – dan zouden 
de uitkomsten van dit onderzoek anders zijn geweest. Dan zou [ʝ] (zachte g) in 
woorden zoals ‘liggen’ en ‘zeggen’ in Tegelen en Belfeld de enige uitspraakvariant 
zijn geweest, terwijl Duitse jongeren waarschijnlijk [ɡ] zouden hebben gebruikt; 
met andere woorden: pas dan zouden we met reden kunnen spreken van stan-
daardtalige invloed op de uitspraak van dialectwoorden.

Nawoord
Op deze plaats wil ik graag een woord van dank richten aan alle dialectsprekers 
die aan het onderzoek hebben meegewerkt en aan Frans Bakker voor zijn waar-
devolle suggesties bij eerdere versies van dit artikel.
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Ook Ransdaal heeft zijn 

woordenboek

Stichting Cultuur en Ontmoeting Ransdaal,
Ranzels woeërdebook, Ransdaal 2019. 
ISBN 978-90-9032435-7

En nu heeft dus ook Ransdaal, bescheiden – in ieder geval qua omvang (ongeveer 
1.000 inwoners) – dorp in de gemeente Voerendaal, zijn eigen woordenboek. De 
plank met Limburgse vocabulaires raakt steeds beter gevuld met kwalitatief goed 
werk, en het Ranzels woeërdebook valt daarbij zeker niet uit de toon. Integendeel.

De werkgroep die zich namens de stichting Cultuur en Ontmoeting Ransdaal 
met de samenstelling van het woordenboek bezig heeft gehouden, is bepaald niet 
over één nacht ijs gegaan. Er is alles bij elkaar vier jaar aan gewerkt. Aan de basis 
ligt, zoals zo vaak, een serie dialectpublicaties – in dit geval van gedichten – in het 
plaatselijke blad Sjpeegel va Ranzel, waarbij zich telkens weer de vraag aandiende: 
is dit eigenlijk wel goed Ransdaals? 

Het begin van het antwoord werd gevonden in twee op wetenschappelijke leest 
geschoeide werken van Harie Eussen (1901-1945) die zich bij de Nijmeegse 
Centrale voor Dialect- en Naamkunde bevonden. Eussen, in het dagelijks leven 
secretaris van het waterschap Geleen- en Molenbeek, was een enthousiaste di-
alectschrijver, die naast een veertigtal gedichten ook twee toneelstukken – Boe-
reblood en (het inmiddels spoorloze) Wie d’r Giëleshaof óngergóng – op zijn naam 
heeft staan. Daarnaast was hij zeer geïnteresseerd in de structuur en klankrijkdom 
van zijn ‘gereedschap’: het dialect. Hij stelde woordenlijsten op, en formuleerde 
regels voor spelling en spraakkunst. Een flinke erfenis, die een stevige basis voor 
het woordenboek vormde. 

Het dialect van Ransdaal is volgens de samenstellers sterk beïnvloed door de 
perifere ligging van het dorp. Tot 1940 was het grondgebied van Ransdaal 
verdeeld over drie (nu voormalige) gemeenten: Schin op Geul, Wijlre en Klim-
men. De kinderen uit Ransdaal zwermden, al naar gelang het deel van hun 
dorp waar ze woonden, ook uit over de scholen in de drie buurdorpen, die elk 
hun eigen dialect kenden. Een dialect dat weliswaar niet heftig afweek van het 
Ransdaalse, maar toch… Pas na de komst van een eigen basisschool in 1953 
veranderde dat. 
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Aajd Mestreechs

Lou Spronck, Van Sermoen tot Percessie, 
aajd Mestreechs: taal en teksten 1770-1840. 
Veldeke krink Mestreech, Maastricht 2020. 
ISBN/EAN: 978-94-92741-35-6.

Dr. Lou Spronck haet weer e meisterwerk samegestèldj. Waas hae toet noe toe be-
kindj es emes dae zich veural mit de letterkunde bezigheel, in dit book van mer leefs 
288 pagina’s bewies hae – waat natuurlik al in zien vurge publicaties good te mèrke 
waas – det hae ouch de taalkunde toet inne finesses beheers.
Zien doctoraat haet hae in 2009 behaoldj mit ’n dissertatie euver De Percessie van 
Scherpenheuvel van Theodoor Weustenraad (1805-1849). Studies van hem euver aaj 
teksten in ’t Limburgs en veural euvere 19e-ieëwse literatuur zeen d’r hieël get. Dao 
zów ’ns ’n kómplete lies van gemaak mótte waere. Zówwe v’r det de meister zelf 
dörve te vraoge? 
Op blz. 286 van dit book is hae zunig euver zichzelf, mit mer ach publikaties te 
neume, al kan emes dae mer e bietje kinner is dao al zeen det dees publikaties van 
groeate waerd zeen veur ’t Limburgs. Die ganse lies zów ’n vinjplaats waere veur 
mennigein dae taal en dialek bestudeert. Ze zów ouch laote zeen wieväöl aspekte 
van taal en dialek Lou inne vingers haet. En: neet allein bestudeerders van dialekte 
zówwe dao väöl deepgaondje besjouwingen in vinje, ouch miense die historisch 
geïntreseerd zeen.

Dit book, det in ’t Nederlands gesjreven is, besteit oet zès hoofstökker. De ieëste drie 
zeen d’r veural op gerich det de laezer good veurberèdj is óm hoofstök 4 Teksten door-
en-door te begriepe. Hoofstök 5 haet es titel Lexicon. Alle veurnaam wäörd en namen 
oet de veuraafgaondje deiler waere dao-in geneump mit verwiezing nao de pagina’s 
wo-op ze inne teks behanjeldj zeen.
In Hoofstök 1 Inleiding guuef de sjriever aan det ’t ’n aaj wins van hem waas ómme 
aadste teksten oet ’t Mestreechs oet te gaeve. Hae guuef aan det hae spellinggebroeke 
(‘conventies’) óntdèk in die aaj tekste die aanwiezinge zeen veur verangeringe inne taal. 
Hoofstök 4 Teksten is ’t hert van ’t book. Dao-in waere de aadste Mestreechter tekste, 
die gedateerdj zeen van 1770 en 1840, behanjeldj. Zie zeen ‘genómmerdj’ A toet 
en mit Z. Waat is ’t toevallig det d’r det aeveväöl tekste zeen es v’r lètters höbbe! 
Ze staon op blz. 73 toet en mit blz. 261. Ze zeen allemaol kómpleet opgenómme. 
Tekste van nao 1840 zeen neet opgenómme. Raeje: in det jaor beslisdje de burger-
sociëteit Momus det ’t Mestreechs häör ‘primaire voertaal’ waas. Theodoor Weusten-
raad waas róndj daen tied nag mit zien Percessie aan ’t werk. Zie werk vèltj dan ouch 

Maar inmiddels was de trek van Ransdaalse arbeiders naar de mijnen in de voor-
malige Oostelijke Mjnstreek op gang gekomen. Zij namen van hun werk de 
invloeden van andere dialecten maar ook van het Nederlands mee naar huis. Het 
begin van de stap die Ransdaal moest maken van besloten agrarische gemeen-
schap naar open moderne dorpssamenleving. Allemaal aspecten die de taal van 
het dorp sinds de geschriften van Harie Eussen aanzienlijk beïnvloed hebben. 
Dat betekende dat het werk van de samenstellers van het woordenboek met het 
grondig bestuderen van Eussens teksten allesbehalve gedaan was.

Het resultaat van alle inspanningen mag er zijn. Naast de verklarende woor-
denlijsten – niet alleen van het Ranzels naar het Nederlands, maar ook omge-
keerd, altijd een pre bij dialectwoordenboeken – bevat het forse boekwerk ook 
uitgebreide spellingregels en een tot in detail uitgewerkte spraakkunst. Van alle 
werkwoorden worden de vervoegingen gegeven (er zijn aparte lijsten voor re-
gelmatige en onregelmatige sterke werkwoorden), van veruit de meeste zelfstan-
dige naamwoorden zijn zowel het meervoud als het verkleinwoord opgenomen. 
En natuurlijk ontbreken ook de aanwijzingen voor de uitspraak niet. Wie een 
vraag over het Ransdaalse dialect heeft, zal door het Ranzels woeërdebook zelden 
teleurgesteld worden.

Wie specifiek in de taalkundige aspecten van het Ransdaals geïnteresseerd is, zal 
zeker met interesse de (korte maar heldere) verhandeling tot zich nemen over 
de isoglosse die de dialecten van Ransdaal en naaste buur Klimmen scheidt. Een 
grens die zich het duidelijkst manifesteert in het gebruik van de klanken oeë en 
oa. Waar brood, hoog en nooit in het Klimmens broeëd, hoeëg en noeëts zijn, hoor 
je in het Ransdaals broad, hoag en noats. Maar er zijn meer opvallende verschillen.

De samenstellers hebben niet naar volledigheid gestreefd – het Ranzels woeërde-
book is gelukkig geen Dikke van Dale van het dialect geworden – en er ook geen 
museum vol inmiddels (zo goed als) vergeten termen van gemaakt. Dat verdient 
alle lof. Net als de lijst met Ransdaalse spreekwoorden en gezegden – oetdrökkinge 
en gezègkdes – die het boek afsluit. Wie bij het doorvlooien van de woordenlijsten 
nog niet gegrepen mocht zijn door de kleurenrijkdom van het Ranzels kan er na 
die epiloog niet meer omheen. 

Guus Urlings
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Het Bargoens in 

1300 bladzijden

Paul Van Hauwermeiren, Bargoens. Vijf eeuwen geheimtaal 
van randgroepen in de Lage Landen, 
1307 pagina’s, drie volumes (Vol. I Geheime groepstaal; 
Vol. II Bronnen van Bargoens; Vol. III Bibliografie en 
Woordregister). Skribis, Gent, 2020.
ISBN 978 94 639 6916 1  
Prijs: € 100,-.

Paul van Hauwermeiren, directeur in ruste van de Mercatorhogeschool in Gent 
en absolute kenner van alle geheimtalen in het Nederlands taalgebied en ook 
daarbuiten, heeft een nieuw, driedelig standaardwerk uitgegeven over die talen.
Een wetenschappelijk boekwerk van ruim 1300 bladzijden moet welhaast alles 
beschrijven wat er rondom een taalkundig onderwerp speelt en heeft gespeeld. 
Voor dit werk van Paul van Hauwermeiren geldt dat zeker.
In een mail aan mij kondigde hij zijn nieuwe uitgave tussen haakjes aan als (‘Le 
nouveau Moormann’). Daarmee geeft hij aan dat hij eenzelfde standaardwerk als 
dat van J.G.M. Moormann (1889-1974) heeft willen samenstellen. 
Dr. Jules Moormann schreef zijn studie ‘De geheimtalen’ in 1932, als proefschrift 
aan de universiteit in Nijmegen bij prof. dr. Jac. van Ginneken. In 2002 heeft de 
latere Nijmeegse hoogleraar prof. dr. Nicoline van der Sijs dat werk opnieuw uit-
gegeven: bewerkt en met een aanvulling van een later gevonden derde deel van 
Moormann. Hun studies omvatten alles wat er in dat jaar in het Nederlands taal-
gebied in en over het Bargoens gepubliceerd is. Het zijn allebei dikke pillen van 
boeken. Moormann: 946 pagina’s in twee boekdelen; Van der Sijs: 863 in één deel.
In Van Hauwermeirens 1307 pagina’s vindt u ook weer alles wat er tot 2020 toe 
over verschenen is. Natuurlijk is het Nederlands- en Belgisch-Limburgs deel 
daar sterk in vertegenwoordigd.
In boek 2 gaat het van blz. 793 tot 904 apart over ‘Zuidoostelijk Bargoens’. Als 
plaatsen komen aan de orde: Eksel, Stramproy, Sint-Truiden, Tongeren, Maaseik, 
Maasmechelen, Bilzen, Maastricht, Weert, Landgraaf, Venlo, Roermond, Mont-
fort. De lijsten met woorden en zinnen staan er allemaal in, plus een foto – als 
die er was – van de verzamelaar.
De drie boeken kosten samen € 100,-.

Pierre Bakkes

boete dezen opzit. Geine noead veur waem dao alles euver wiltj laeze! De dissertatie 
oet 2009 vanne sjriever geit euver dit werk enne sjriever daovan.

’t Sermoen, det Spronck dateertj circa 1770, steit van blz. 75 toet blz. 105 behanjeldj. 
De meneer wo-op veural dees teks wuuert getuindj ane laezer, is veurbeeldig. ’t 
Origineel van ’t aadste handjsjrif steit per aad blaad in dit book aafgedrök op ’n 
linkse bookpagina. Oppe rechse pagina daonaeve steit de letterlike transciptie, en 
dao-ónger weer dezelfdje teks meh dan ‘… in modern spellingkleed.’ Det beteikentj: 
inne spelling die veur ’t Mestreechs noe in 2020 gebroek wuuert. ’t Veurdeil van die 
modern spelling is, det de goje laezer dae mit ’t modern Mestreechs vertroewdj is, 
ónmiddelik kan zeen wie Mestreecher klanken in ’n deil wäörd anges zeen gewore.
Ein veur ein waeren al die tekste, naodet eder gróndjteks te laezen is, besjreve: in 
häören tied in talig Mestreech, in häör óngerwerp, in häör taal. De laezer krieg 
gaondjeweg inzich, neet allein in wo die teksten euver gaon, mer ouch inne me-
neer wo-op ’t Mestreechs zich in die sevetig jaor óntwikkeldj haet. Henjig bie 
’t laeze vanne besjouwinge dao-euver is ’t, es de laezer good op blz. 280 en 281 
haet gekeke. Dao staon in ’t book gebroekdje aafkortingen en teikens bie-ein. 
Veural de lèste drie daovan op blz. 281 mós se good inne kop höbbe bie ’t laeze. 
Effekes e breefke van make en det biederhandj haje!

De teksten oet hfst. 4 zeen dökker van al waal bekindje sjrievers. Antoon Partouns 
haet éín teks: C, Henri Partouns haet d’r twieë: C en N, Pascal Deruelle haet d’r vief 
of zès (D, E, F, G, I) en meugelik ouch H. Wiejer zeen d’r sjrievers mit éín teks: Maria 
Mechtildis Schols meugelik (K), Pieter Gillis Schols (M), Bernhard Meyers (O), Paul 
Lenaerts (Q), Jan Meyers (R), Jacques Pirongs (V). Vanne anger tekste kintj Spronck 
d’n auteur neet. Mer hae guuef dao waal óngerzeuk haer.

Veur letterkundig geïntreseerdje laezers is ’t oordeil van oze sjriever euvere literaer 
waerd van e werk ’t meis intresant. Veur taalkundig geïntreseerdjen is veural ziene 
zeuktoch door alle werken haer nao óntwikkelingen in ’t Mestreechs in die sevetig 
jaor intresant. Det gultj veure meneer van aanpak daovan. Die hèltj in: oet de doren 
aje sjriever of sjriefster gehanjteerdje spelling kónkluzies trèkken euver welke klank 
in e bepaoldj waord bedoeldj is. Det wuuert besjouwdj vanoet de taengestèlling die 
op vandaag nag altied speeltj in Mestreech: ‘lui’ en ‘boers’. Waat de oetkóms van daen 
óntdèkkingstoch van oze sjriever is, moog hie natuurlik neet verklap waere. Waal oos 
eige slotkónkluzie: dit book mót door ederein dae geïntreseerdj is in dialekte (ouch 
neet-Limburgse) bestudeerdj waere.

Éí puntj van kritiek: de name van dialekte in dit book sjrief d’n auteur meistal mit 
klein letter: maastrichts, limburgs, roermonds, limburgs. Det pits edere kieër get inne 
ouge.

Pierre Bakkes, Mofers
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naar vele nuttige websites van organisaties, zoals dialectwoordenboeken, woorden-
boeken b.v. over voornamen en familienamen, een bibliografie en als bijlage het 
Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse Taal.

De trefwoorden worden soms afgewisseld met gedichten in het Kerkraads van de 
hand van L.H. Het boekje is niet alleen een bewijs van een omvangrijke kennis van 
dialect in het algemeen en van het Kerkraads in het bijzonder, maar ook van een 
grote liefde voor Kerkrade en ’t Kirchröadsj:

daar leef ik in mijn eigen taal 
vertsel en sjrief er mijn verhaal 
daar is geschiedenis om mij heen 
in verhalen, in mensen en in steen 
daar is mijn leven mee vergroeid 
en dat is wat mij eindeloos boeit. 

De auteur is erin geslaagd om de eigen aard van het Kerkraads dialect te treffen 
door middel van zijn selectie van woorden en zegswijzen, soms is zijn uitleg met 
een knipoog, zoals in Sjmits bakkes en Sjravele. Als “bewijs” voor de grote litera-
tuurkennis van de Kerkradenaar voert hij de aan Goethe ontleende en in Kerkrade 
vaak gebruikte verwensing Lèk miech am aasj! aan. Een raadseltje voor de lezer: wat 
is de huidige naam van de voormalige Auwe Möllewèg die is vernoemd naar een 
voormalig Pruisisch, maar weinig koninklijk, aangetrouwd mannelijk Duits lid van 
het Oranjehuis? 

Bij een werk van deze omvang is het onvermijdelijk dat er wel eens iets fout gaat of 
voor discussie vatbaar is. Zo zullen dialectsprekers uit Noord-Limburg met verbazing 
lezen dat alle Limburgers ich of iech zeggen. Zie: Limburgs.
Ook de opmerking dat het Limburgs aansluit bij het Hoogduits wat betreft het gebruik 
van ziech klopt voor werkwoorden als ziech zetse, ziech sjtelle, ziech breche, maar uniek 
voor het Limburgs zijn combinaties als ziech jet drinke, èse. Zie: Ziech. De afleiding van 
Jevelles zou er ongetwijfeld anders uitgezien hebben als de auteur rekening gehouden 
had met de mogelijkheid dat jevelles van het Duitse gefälligst zou afstammen. Tenslotte 
de kwestie ablaut of umlaut. Bij het werkwoord lofe is de vorm doe leufs geen ablaut 
maar een vorm van i-umlaut, vergelijkbaar met boom - beum. Zie: Umlaut.

Deze puntjes van kritiek wegen natuurlijk niet op tegen de prestatie die Lei Heijen-
rath met dit lezenswaardige, leerzame en onderhoudende boek heeft neergezet, ge-
schreven in een goed leesbare, vlotte stijl, gelardeerd met veel humor, waarbij de 
Kerkradenaar niet altijd even serieus genomen wordt, zodat de lezer ongetwijfeld, 
zoals ’t Meier’s Kättche dät laache, of op z’n Kerkraads deet laache!

Peter Klein

De Sjproach va Kirchroa

Lei Heijenrath, De Taal van Kerkrade, 
De Sjproach va Kirchroa, e profiel van ’t Kirchröadsj in 
101 wöad. Leon van Dorp, Heerlen 2020. 
ISBN 9789079226740. NUR 610. Pagina’s: 141

Et Meier’s Kättche fuhr dann met om Rädche
un dann dät et laache, su wie ne Sunnesching

Deze versregels zou de gemiddelde lezer onmiddellijk als Kerkraads inschatten als hij 
of zij die hardop zou lezen. Aan de schrijfwijze valt echter op dat het hier niet om 
een Limburgs dialect gaat. Dit is inderdaad een stukje songtekst van het lied Mieng 
eetste Fründin uit 1976, van de bekende Keulse band Bläck Fööss, waar de zanger op 
poëtische wijze zingt over een fietstochtje met zijn eerste vriendinnetje Keetje. 

Het Keuls vertoont klaarblijkelijk grote overeenkomsten met het Kerkraads en Lei 
Heijenrath legt in zijn boek De Sjproach va Kirchroa uit hoe dat zit. Hij doet dat aan 
de hand van 101 woorden waarbij hij, zoals hij in de inleiding schrijft, “vooral de taal-
kundige kant van het Kerkraads dialect” wil beschrijven. Daarbij moeten we uiteraard 
rekening houden met het feit dat het Kerkraads deel uitmaakt van de grote taalfami-
lie van de Ripuarische dialecten. Kerkrade ligt immers ten oosten van de Benrather 
Linie en het Kerkraads vertoont kenmerken van de Hoogduitse klankverschuiving. 
Het zal u dus niet verbazen dat een van de 101 trefwoorden Benrather Linie is. 
Maar ook andere Ripuarische kenmerken komen aan bod. Zingen de Bläck Fööss 
Et Meier’s Kättche fuhr mit om Rädche, dan zien we hier in één regel drie fenomenen 
die Lei in zijn boek behandelt: het gebruik van het onzijdig lidwoord bij vrouwelijke 
persoonsnamen: in Kerkrade ’t Biela, waar in andere Limburgse dialecten net als in 
het Nederlands vaak het lidwoord ontbreekt. Ook laat het Kerkraads een typische 
volgorde zien bij de combinatie voornaam-achternaam: niet ’t Biela Botterweck maar 
’t Botterwecks Biela, d’r Hanraths Joep, enz. En ook de umlaut bij de verkleinwoorden 
en meervouden, die lezers met een ander dialect ook als kenmerk van hun dialect 
kennen, is terug te voeren op Rijnlandse invloed. Katharina wordt in Keulen Kättche, 
in Kerkrade Keetsje of Keetche. Zie de trefwoorden Lidwöad, Umlaut.

Behalve aan taalkundige fenomenen besteedt de auteur via de woordenschat veel 
aandacht aan de historie van Kerkrade. Zo wordt naast de etymologie van woorden 
ook de sociaalhistorische achtergrond belicht. De vroegste geschiedenis, de Franse 
Tijd en het mijnverleden passeren de revue in items als Bergman, Jedeks, Kiebel, 
Kirchroa, Mazjerang, Piet en Sjiech.
Het boekje bevat naast de verhalende paragrafen ook praktische informatie in de 
vorm van items als V.E.L.D.E.K.E., een verklarende woordenlijst en verwijzingen 

De Taal van Kerkrade
DE SJPROACH VA KIRCHROA

De Taal van Kerkrade
E PROFIEL  VAN ’T KIRCHRÖADSJ IN 101 WÖAD

Lei Heijenrath

Een dialect is een taal die geen leger hee�t en geen ministers. 
Het is helemaal van zichzelf, maar hee�t wel familie. Alle di-
alecten hebben een eerbiedwaardige traditie die terug gaat 
tot het begin van onze geschiedenis. Ze zijn dus allemaal 
veel ouder dan de standaardtalen.

In dit boek wordt aan het karakter en de  eigenschappen van 
het dialect van Kerkrade aandacht besteed. Het Kerkraads 
maakt deel uit van de Ripuarische  dialect familie. Die is rijk 
aan traditie en in Limburg nog in levendig gebruik. Aan de 
hand van 101 dialectwoorden wordt een beeld geschetst van 
de voertaal van de Kerkradenaren (en vele andere Limbur-
gers). Daarbij komen tal van interessante aspecten aan bod. 
De ene keer is dat de geschiedenis van het woord, een ande-
re keer de aspecten van de uitspraak en weer een andere 
keer de cultuurtraditie of de humor die het woord met zich 
meedraagt.

In een onderhoudende stijl die recht doet aan de taalkun-
dige wetenschappelijkheid wordt de lezer het panorama 
van een taal geschetst die het verdient om gekoesterd te 
worden.

Lei Heijenrath is neerlandicus en kenner van het  dialect. 
Hij hee�t een aantal publicaties over zowel de streektaal als 
de regionale geschiedenis op zijn naam staan.   



164 165

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

0

Astrid Goessen, Kiek mit, mit Xan en Liv. 
Oetgegaeve door Quantiquali, in ’t kader van 
MK800, NUR 193 224 232 273 274, Quantiquali 
Remunj 2020. Illustraties: Henriëtte Janssen-Klaar; 
vertaling in ’t Remunjs: Hetty Jacobs-Wiermans, 
28 blz.

Dit is e beukske det versjenen is bie gelaegenheid van ’t 800-jaorig bestaon 
vanne Munsterkèrk (daoróm ‘MK800’). Dao is ouch ’n vertaling van in ’t Ne-
derlands, in ’n apaart beukske. Nómmer drie daobie is e beukske van 84 pagina’s 
mit es titel: Xan en Liv op (be)zoek in de Munsterkerk. Det is get mieër gerich 
oppe volwasse laezer euver of bezeuker vanne Munsterkèrk.
De illustraties van Henriëtte Janssen-Klaar zeen ech sjitterendj.
Dit beukske, net wie die angere oet de serie euvere Munsterkèrk, is allein te koup 
inne Munsterkèrk enne Kathedraal, dit apaart kos € 3,50.

Els Laheij-Diederen, Riky Simons-Julicher, 
Netty† en Wil Engels, Verhäölkes in ’t Remunjs. 
Commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg 
i.s.m. Stichting P.I.T. en de Veldekekringe Ech, 
Remunj, Valkeberg, Wieërt en Zitterd. ISBN/
EAN: 978-90-831025-2-8, november 2020, 
53 blz. 

Zoea zelfdje beukske mit dezelfdje teksten en illustraties, mer in anger dialekte 
is ouch versjenen in ’t Echs, Remunj, Valkebergs, Wieërts en Zitters. Dao is 
d’r zelfs ein wo-in de teksten inne versjillendje dialekte vanne auteurs zeen 
opgenómme. Det is get veure leefhöbbers van variatie in ’t Limburgs. In dees 
verzameling staon meh leefs 26 verhäölkes! 
In ’t Veurwaord vertèlle de samestèllers det dit werk gekómmen is ómdet väöl 
Limburgsspraekendje ajers gei veurlaesmatriaal vinje veur häör kinjer. 
’t Is oetgeveurdj door Veldeke-Limburg in samewèrking mit de Stichting PIT, wo 
zaliger Netty Engels-Geurts en häöre man Wil Geurts zich veur ingezatj höbbe. 

Kinjerbeukskes in 2020 

in ’t Remunjs

Remunjse kinjer van dit moment kinne gelökkig zeen mit drie pas versjene 
beukskes. Die kinne ze zelf laezen in häör eige Remunjs, mer die kinnen ouch 
veurgelaeze waere. Alle drie zeen ze zeker ouch de meujte waerd óm  door vol-
wasse miense te waere bekeke. Ze zeen sjitterendj geïllustreerdj.
Hie volg ’n korte aanbevaeling.

Welke beukskes zeen det? ’t Geit ómme volgendje oetgaves:

Monique Kerpen, ’t Verhaol van NOOR en ’t coronavirus. 
ISBN 978-9-09-033479-0. 
Co-produksie van Hoera Kindercentra en Jan & Ko 
/ Creatief in Onderwijs; Teikeninge: Mieke Linssen, 
Sjpelling Veldeke Remunj: Hetty Jacobs-Wiermans en 
Henk Giesbers, 1e drök aug. 2020; 24 blz.

’t Beukske besteit dudelik oet twieë deeil: ieës kump ’t verhaol van Noor, det 
veural kaltj mit zie moder (blz. 13-16), daonao volg in deil twieë (blz. 17-24) 
oetlik euver allerlei nuuj dinger die Noor te huuere krieg euver ’t coronavires. 
Det lèste deil is verdeildj in e saort hoofstökker die allemaol ’nen titel höbbe in 
zwarte hooflètters.
’t Is ’n euverzichtelik beukske mit döks sjattige, rake teikeninge vanne situaties 
wo Noor in is. Op blz. 5 zuut het bieveurbeeldj zien oma in ’t ziekenhoes ligke. 
Euveral in det deil zuus se de vires-celle róndjdwarrele dore lóch, vlak bie de 
miense. 
In deil 2 vinjs se teikeninge die situaties of apparaten oetligken op ’t begriepni-
veau van Noor. Veurlaezers mótte die teikeninge laote zeen ane loesterieërkes. 
Dao zeen ouch e paar pagina’s veur kluuer-, teiken- en sjriefwerk vanne loeste-
rieërkes/mitlaezerkes.
Noor is e wies maedje det slum vraoge stèltj. De loesterieërkes en laezerkes van 
’t verhaol zólle zich bie häör ech op häör gemaak veule.
’t Beukske zuut d’r keurig verzorg oet. Inne Remunjse bookhanjels is ’t te koup 
veur € 8,50.
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VEREINIGING 
VELDEKE
LIMBURG

Netty wól gaer get veur ’t Limburgs doon. Wil duit det trouwes nag steeds veur 
PIT en ’t Limburgs. De stichting PIT zitj zich in veur óngerwies aan kinjer mit 
’n verstandelike beperking.
’t Is e prachtig beukske, mit verrassendje illustraties. Vanne 13 illustratore zeen d’r 
ettelike ouch auteur! Prachtig opmaakwerk van Hans Simons!
Inne Remunjse bookhanjels is ’t noe te koup veur € 10,-.

Pierre Bakkes, Mofers plat
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VELDEKE LIMBURG

JAORVERSJLAAG 2019 

Algemein informatie euver de vereiniging Veldeke Limburg

Algemein ledevergadering
’t Hoogste orgaan van de vereiniging is de Algemein LedeVergadering (ALV), 
die besjteit oet twee lede van edere krink en de lede van ’t Provinciaal Besjtuur 
van Veldeke Limburg. De Algemein LedeVergadering haet sjtatutair de volgende 
take:
 
•	 de besjtuurslede en de lede vanne kascontrolecommissie benumme,
•	 ’t beleid van de vereiniging bepaole;
•	 de begreuting vassjtèlle;
•	 de heugte vanne cóntributie bepaole;
•	 de jaorsjtökke vassjtèlle;
•	 ’t hoeshajelik reglement vassjtèlle.
 
De Algemein Vergadering kwoom in 2019 twee keer bie-ein: op dinsdig 14 mei 
en op dónderdig 14 november. In de veurjaorsvergadering zin de jaorsjtökke 
euver 2018 vasgesjtèld. De opkoms bie de ALV is prima te numme, bienao alle 
kringe wore vertegewoordigd. Inne naojaorsvergadering is de begroting 2020 
en zin de notule van de ALV van 14 mei 2019 vasgesjtèld. Ouch hiej weer 
ein oetsjtaekende opkoms en plezerige inbring vanne kringe, die allemaol 
ter informatie ’n euverzich van häör recente en geplande activiteite haje 
doorgesjtuurd. 

Provinciaal Besjtuur
Op 31 december 2019 waas ’t PB es volg samegesjtèld:
•	 mr. Christine van Basten-Boddin (veurzitter)
•	 dr. Lei Heijenrath (vice-veurzitter) 
•	 Ron de Louw (sikkertaris)
•	 Pieter Ebus (penningmeister)
•	 Bèr Brounts (communicatie en p.r.)
•	 Henk Buskes (kringkontakte, euregionale kontakte en declamatiefinale)
•	 Kiki Huijnen (educatie)
•	 Peter Klein (redactie Jaorbook en kontakte TaLeP)
•	 dr. Mark Pluymaekers (educatie)
•	 Riky Simons-Julicher (volkscultuur en declamatiefinale)
•	 Har Sniekers (website en nuujtsbreef) toet mei 2019
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-  ’t PB vergaderde in 2019 ach keer, aafwisselend in ’t Hoes veur de Kunste 
Limburg en in ’t gemeintehoes van Baek. Dees vergaderinge zin op ’n paar 
nao genotuleerd door Riky Simons-Julicher, de latere door Ria Corstjens.

-   De documentatie en ’t wèrkarchief waert door Ria Corstjens gearchiveerd. 
-   De  website Veldeke Limburg waert biegehaje door Bèr Brounts mit assistentie 

van Har Sniekers. ’t Websitebezeuk in 2019 is gesjtege van 18.000 nao 30.000 
keer, ’t aantal volgers op Facebook van 693 nao 790 en ’t aantal volgers op 
Twitter is 820.

-   Peter Klein en Ton van de Wijngaard deje in ’t TaLeP-platform mit aan de 
veurbereiding van festival ‘Sjiek’ in januari 2019. Dao is gèn vervolg op 
gekómme.

-   In 2019 zin de veurzitter en sikkertaris bie de kringbesjture van Weert en Um 
Mamelis op bezeuk gewaes in ’t kader van ’n kènnismakingsrundje en óm 
meugelike knelpuntje te besjpraeke. Dit is door alle partieje es erg positief 
ervare. Versjlage daovan sjtaon oppe website www.veldeke.net. 

-   Veurzitter en sikkertaris haje ouch de kontakte mit de provincie werm. Op 
23 mei woor d’r ’n euverlègk mit gedeputeerde Koopmans.

-   Mit es wèrktitel ‘10% meer Limburgs ezzebleef ’ zin d’r in januari, mei en juni 
2019 mer leefs drie zgn. heisessies gehaje in de ECI in Remunj. ’t Provinciaal 
Besjtuur en vertegewoordigers van bienao alle kringe höbbe ónger leiding van 
Martijn Kagenaar naogedach euver imago, kringactiviteite die d’r toe doon, 
educatie, te óntwikkele nuuj produkte, communicatie binne ós vereiniging 
ed. 

  Dao-oet is ’n visiedocument óntsjtange det de basis geit vorme veur ’t 
toekomstig beleid van Veldeke: ‘Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs’.

-  Besjtuursleje wore verder bie heel get aktiviteite aanwezig zo wie de 
Nuujjaorsreceptie van de provincie, jubilea van bevrunjde vereiniginge of 
bookprizzentasies. Mer ouch bie diverse krinkactiviteite. 

 Bie de Raod veur ’t Limburgs is Lei Heijenrath de vaste aafgevaardigde. 
-  Daonaeve zin kóntakte mit ’t Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootsjap, ’t Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, de Jo 
Hansensjtichting (dees lèste is in 2019 opgehaje te besjtaon). 

-   Mit de Vereniging voor Limburgse Dialect-en Naamkunde (VLDN) waerde 
ein congres gehaje op 30 november in Hamont-Achel mit es thema ‘Taal, 
namen en geschiedenis in het land van Grevenbroek en Pelt’. 

-  Sjtreektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard woonde de meiste PB- 
vergaderinge en de ALV-vergadering in november bie.

-  ’t Financieel archief sjteit bie Pieter Ebus,’t sikkertarieel archief van veur 2017 
is in ’t gemeintehoes van Baek, 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.

Lede van Veldeke Limburg
Op 1-1-2019 haaj Veldeke Limburg 2444 lede, en op 1-1-2020 is det: 2305. De 
achteroetgank haet zich veural veurgedaon in de grótste krink Mesjtreech, te 
wiete aan ’t neet meer doorgaon van häör vastelaovescabberèt.
De meiste lede zin georganiseerd in teen 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 
’n eige organisatie mit vief kringe: Genk, Hasselt, As, Maasland en Dommelland. 

Activiteite in Limburg

Jaorbook 2018, nuutsbreve en rubrieke 
-   In 2019 waerde ’t 13de jaorbook geprizzenteerd op goonsdig 26 juni in de 

ECI te Remunj. ’t Eerste exemplaar woor veur Els Diederen oet Valkeberg.
-   Veldeke-Limburg publiceerde in 2019 twee pepiere tweetalige Nuutsbreve: 

wintjer 2018/2019 en zomer 2019. Wiejer vief digitale in jannewarie, april, 
juli, september en oktober. 

-   Digitaal sjikde Wim Kuipers en Har Sniekers mit häöre wèrkgroep Veldgewas 
(veldgewas@home.nl) aan leefhöbbers waekeliks ’n aantal ingesjtuurde 
gedichte en taalbesjouwinge toe.

-   Lidioom is ’ne waekelikse rubriek oppe Veldeke-website wo-in Wim Kuipers 
’t eigene van de Limburgse taal op zien karakteristieke maneer besjprik.

-   Heel blie moge veur zin mit Toon Roumen (24) oet Zitterd, dae sinds april 
2019 maondjeliks ’ne column op ós website verzorg: Column van Toon.

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 12 juni 
waerde Platbook 21 in café de Tramhalte in Remunj geprizzenteerd. ’t Óngerwerp 
van dit 21e deil inne reeks bloomlaezinge in ’t Limburgs waas Gans greun. Ónger 
redactie van Ger Koopmans en Geert Gabriëls zin 37 literair wèrke van aevezoväöl 
auteurs gepubliceerd. 
En op 16 november zoog Platbook 22 mit es thema Vrieheid ’t leech in ’t HuB te 
Kèrkraoj. Redacteur woor burgemeister Petra Dassen. Ruim 80 auteurs veulde 
zich gerope om in te sjture mit euver de 100 biedrage, 42 auteurs mit 44 sjtukke 
zeen opgenaome in de bundel. Platbook, ’n initiatief van Wim Kuipers, kèn neet 
meer waere weggedach oet ’t Limburgs literair landsjap.

Kemissie Volkskultuur
Dees kemissie tèlt, naodet Netty Engels-Geurts in juli 2019 is gesjtorve, nag mer 
twee lede: Els Lahey-Diederen en Riky Simons-Julicher. 
In plaats van de eerdere lesbreve haet de kemissie ’n veurlaesverhäölkesprojek 
opgesjtart, dao bliek meer behoefte aan.
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’t Mót ’n beukske waere mit neet al te lange verhäölkes van 25 versjillende 
sjrievers oet gans Limburg, die allemaol vertaald waere in ’t dialek van de kringe 
die mitdoon. Zès kringe gaove aan hiej gaer aan mit te wille doon.
Kemissielede leverde wiejer biedrages aan ’t Jaorbook van Veldeke, hele laezinge 
euver diverse volks- en taalkundige óngerwerpe en sjreve in diverse lokaal 
blaedjes. 

Declamatiewedsjtried veur de jeug
De 16de finale van de Limburgse declamatiewedsjtried veur de jeug waerde op 
zaoterdig 25 mei 2019 gehaje in DOK 6 in Helje-Panninge. D’r wore 30 finaliste, 
geselecteerd oet de veurrunj bie de Veldekekringe van Venlo/Tegele, Wieërt, 
Remunj, Ech/ Zöstere en de bibliotheek Kirchrao. De jury, Hortense Brounts 
(veurzitter), Katja Henz, Herm Pollux, Anke Peters en Ton van de Wijngaard 
besjlisde waem de beste veurdrach haaj. 
Veur de winneers woor d’r ’n sjoon trofee en alle kinjer krege ’n waterfles mit 
‘t logo van Veldeke, en later nag ein dvd mit alle optraejes tiedes de finale. Wie 
geweunlik ’n geweldig evenement, noe georganiseerd door Henk Buskes, Riky 
Simons en Piet Aben mit väöl administratieve hulp van Ria Corstjens. Hans 
Jacobs oet Venlo kalde ’t geheel weer op zien veurtreffelike meneer aanein. Jelke 
Schijlen oet Venlo  zóng tiedes ’t juryberaod. 

Winneers: 
Groep 3 en 4: 1e pries: Freek Swiatalski oet Zöstere mit ‘Is mich det sjrikke’ 
2e pries: Emmeline Verweij oet Tegele mit ‘Wat ich later waere wil’ 
3e pries: Yentl Moonen oet Nederweert mit ‘As nemes kiêktj’

Groep 5 en 6: 1e pries: Mirte Pustjens oet Roostere mit ‘Eine wendj’ 
2e pries: Jip Haagen oet Kèrkraoj mit ‘Went jinne kiekt’ 
3e pries: Julia Silkens oet Remunj mit ‘Rammele van de hónger’

Groep 7 en 8: 1e pries: Bente Selder oet Haerle mit ‘D’r hobby’ 
2e pries: Evena Kraanen oet Zöstere mit ‘Nemes kalt plat taege mich’ 
3e pries: Thijmen Höppner oet Nederweert mit ‘Rommel’

Sjrieverskringe
D’r zeen op dit moment veer sjrieverskringe aktief: Midde-Limburg, Noord-
Limburg, Wieërter Land en de Algemeine Sjrieverskrink van Limburg. De lede 
van dees kringe kómme regelmaotig bie-ein, besjpraeke häör werke en sjrieve 
euver bepaolde thema’s. Ze sjtaon ouch dök in Platbook. 

Kringekontakdaag 2019
Dit jaor waas de krink Valkeberg aan de beurt. Op zaoterdig 31 augustus waerde 
de kring- en provinciaalbesjtuurders op versjillende lokaties in Aad-Valkeberg 

verras mit ein aafwisselend middigprogramma. Allereers ’n enthousiast verhaol 
van wèthajer Claudia Bisschops veur de ‘sjatbewaarders van de zeel van Limburg’. 
Daonao ’n laezing in ’t St. Janskèrkske en ’n bezeuk aan de heemtuin van kesjteel 
Sjaloen, ’n óntvangs mit bezichtiging op kesjteel Genhoes en ’n diner/buffet in 
Sjin op Geul.
De Veldekevlag waerde aan de krink Remunj doorgegaeve, zie organisere in 
2020 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 toet € 750,-.
Daovan höbbe in 2019 gebroek gemaak:

Krink Mestreech beukske Pol Brounts € 500,00
Krink Ech Daag van de Modertaal € 375,00
Krink Ech dictee € 500,00
Jo Hansenpries sponsoring € 500,00
Krink Mestreech biedrage jubileum € 500,00
Sponsoring Vleisboeket € 500,00
Krink Venlo fietstoch € 300,00
Krink Venlo monoloog Hay van Hoorn € 651,71
Krink Mestreech kerstwandeling € 750,00
Krink Zitterd laesplenkske Aafgeweze
Totaal € 4.576,01

Waat d’r wiejer nag woor
•	  Op 8 december 2018 is het fotoboek “De 250 Mooiste Plekken van Heerlen” 

geprizzenteerd. Inmiddels is d’r ’ne veerde drök versjene.
•	  27 januari vónj Festival Sjiek plaats in de ECI Cultuurfabriek in Remunj. 

Óngerdeil van deze daag is de Sjiek Dialekliteratuurpries. De winneer woor 
Wim Heijmans.

•	  Op 21 februari is de Daag van de Modertaal. Krink Ech prizzenteerde saoves 
’n programma mit 3 monologe, gesjpeeld door Gerda Schatorjé en Rezie 
Vrancken. De monologen waerde afgewisseld mit ’n kwintet van blaozers van 
Harmonie St. Cecilia Echt.

•	  Veldeke krink Mestreech vierde zien 40-jaorig jubileum op 13 april mit ’n 
klinkende show in Theater aan ’t Vriethof. ’n Programma mit Mestreechs 
cabaret, liedjes, verhaole, quiz enz. Ouch waerde dae aovindj ’n beukske 
geprizzenteerd mit naogelaote versjes van Pol Brounts mit es titel Kiksjozerije. 
Pol Brounts, dae 100 jaor geleje gebaore waerde, woor ein van de oprichters 
van Veldeke Mestreech. 
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•	  De driejaorlikse Jo Hansenpries veur Volkscultuur waerde op 19 juni door 
gouverneur Bovens oetgereik aan Netty Engels-Geurts vanwege zien 
verdeenste veur de volkscultuur op culinair gebied.

•	 Op 1 september vónj veur de viefde keer ’t Kirchroa jeet plat-festival plaats. 
•	  Nach van Limburgs Leed op 21 september in Venlo mit oetreiking van de 

Oeuvrepries 2019. De Veldeke Oeuvrepries waert sinds 2007 toegekènd door 
Veldeke Venlo en is in 2019 gewónne door de Venlose formatie Neutjesrang.

•	  Taalquiz 8 oktober. De finale van de Limburgse Taalquiz die De Limburger 
same mit Veldeke Limburg georganiseerd haaj, waerde gewónne door Karel 
Ruiten oet Remunj. Väöl enthousiaste reaksies veur deze taalquiz.

•	  Op zondag 3 november woor ózze veurzitter Christine van Basten te gast in 
het L1 radioprogramma De Stemming. Ze naom deil aan ’n interview same 
mit Bep Mergelsberg, sikkertaris van Levende Talen in Limburg en mit Ton 
van de Wijngaard, sjtreektaalfunctionaris. Eerder dit jaor woor ze ouch al te 
heure in ’t radioprogramma van Henk Hover Plat-eweg.

•	  4 november TV: debat euver de toekoms van de Limburgse Taal. In het L1 
programma Avondgasten waerde ein debat oetgezónje euver de toekoms 
van de Limburgse Taal. Deilnummers wore vanoet versjillende invalsheuk 
betrokke bie dit óngerwerp.

•	  Tiedes ’t sjtreektaalsymposium op 6 november in de Maaspórt in Venlo vónj 
de óngerteikening plaats vanne convenant womit ’t Limburgs officieel erkènd 
waert es regionaal taal.  Bie de óngerteikening van dae convenant tösse de 
regering en de provincie baoj Veldekeveurzitter Christine van Basten aan de 
minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops en aan gedeputeerde van 
de provincie Limburg Ger Koopmans ’n ingelies gedich ‘Oos Taal’ aan. Wim 
Kuipers sjreef ’t sjpeciaal veur dees gelaegeheid. In aansjpraekende, herkènbare, 
poëtische beelde sjets de dichter de krach van ós Limburgse taal.

Vassjtèlling van ’t Jaorversjlaag 2019 Veldeke Limburg
Dit jaorversjlaag waerde vasgesjtèld door de Algemein Vergadering op 19 mei 
2020

Veurzitter:     Sikkertaris:
Mr. Christine van Basten-Boddin  Ron de Louw

(Ria Corstjens en Riky Simons-Julicher)

SJRIEVERSKRINGE

Jaorversjlaag Sjrieverskrink Veldeke

Colla Bemelmans, Nuts

Vier zint dit (corona)jaor mer twieë kier biejein gewaes.
In januari besjproke vier de kaesjverhaole die v’r gesjrieëve höbbe en in fibber-
wari kalde v’r uuever de opdrach die v’r gekrieëge höbbe: maak ins get uuever 
muziek.
De res van ’t jaor höbbe v’r ós per mail sjtöksjkes gesjikd die v’r óngerein ouch 
weer beoordeilde uuever einzaamheid, lichaam of lichaamsdeile, corona, ge-
wuuentes en taege windj vuur platbook.
Via mail is toch gans get angesj es taegenuuever of naevenein zitte, dit persuuen-
like kontact misde v’r erg. 
De opbringst waor neet väöl minder es in de vuur-corona-tied, de kwaliteit gaar 
neet minder.
V’r houpe houverwaeg 2021 weer same rónd de dösj te kinne zitte, want vier 
zint ein van de ieësjte (laeftied) die ’n corona-sjpuitje kinne kriege. Vier zulle 
zieën.
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Ech
Ton van Wegberg, veurzitter, 
Oleanderstraat 2
6101 BX Echt
Magna Bedaf-Willems, sikkertaris
Theo Bougie, penningmeister

Heële
Paul Göttgens, veurzitter, 
dr. Clemens Meulemanstraat 5A
6418 PC Heerlen
Stef Quaedvlieg, sikkertaris
Fred Askamp, penningmeister

Mestreech
Hortense Brounts, veurzitter, 
Aramislaan 82
6213 BV Maastricht
Iwan Bruijnzeels, sikkertaris
J. Ottenheym, penningmeister

Remunj
Henk Giesbers, veurzitter, 
Schuttecleef 6
6042 NH Roermond
Riky Simons-Julicher, 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

Venlo
Henk Buskes, veurzitter, 
Helbeek 130
5914 SB Venlo
Anneke van Kleef, sikkertaris
Wiel Maassen, penningmeister

Venroj
Colien Jacobs, veurzitter, 
Bergkwartier 11
5801 PS Venray
Mariel van den Munckhof, 
sikkertaris
Lei Potten, penningmeister

Wieërt
Jan Feijen, veurzitter, 
Hortensiastraat 28
6031 VC Nederweert
Jan Moonen, sikkertaris
Lee Timmermans, 
interim-penningmeister

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

KRINGBESJTURE
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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
Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof, Venray
Martin Doesborg, Venlo
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AUTEURSINFORMATIE

Frens Bakker (1961) studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de 
Universität Bonn Duitse taal- en letterkunde, met als bijvakken dialectologie en Mo-
dern Iers. Hij was werkzaam als docent Nederlands en Duits in binnen- en buitenland. 
Hij schreef met Ton Hendrikx het boek ’t Blièriks van vruujer (1996), vertaalde met 
drie mede-vertalers het Marcus-evangelie in het Venloos, stelde in 2002 de Lies van 
Limburgse Plaats- en Gemeintenamen in ’t Limburgs samen en verzorgde samen met Joep 
Kruijsen de uitgave van Het Limburgs onder Napoleon (2007). Promoveerde in 2016 aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Waar scheiden de dialecten in 
Noord-Limburg? Een dialectrometisch onderzoek naar het gewicht van isoglossen. Hij werkt nu 
als docent Duits en Nederlands aan het talencentrum van de Radboud Universiteit.

Pierre Bakkes (1941) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en promoveerde 
in 1996 aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen op de variatie en de klank-
veranderingen 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.

Daan Hovens (Tegelen, 1988) werkt als promovendus aan de Universiteit Maas-
tricht. Zijn onderzoeksinteresses zijn taalpolitiek, werkplekleren en mens-machine-
interacties op arbeiderswerkplaatsen in het Limburgs-Duitse grensgebied. Een eerste 
publicatie over zijn onderzoek is verschenen in het Journal of Linguistic Anthropology, en 
een tweede publicatie verschijnt binnenkort in het tijdschrift Language Policy. Daan 
heeft ‘Euroculture’ (Europese Studies), Journalistiek, Scandinavistiek en Germanistiek 
gestudeerd aan de Universiteiten van Groningen, Uppsala, Göttingen en Osaka. Voor-
dat Daan aan zijn promotieonderzoek begon, werkte hij als webredacteur voor het 
televisieprogramma Buitenhof, NPO Radio 1 en de VPRO. Daarnaast heeft hij, op 
freelance-basis, een aantal artikelen voor de VPRO-website geproduceerd als corres-
pondent uit Japan. 

Peter Klein (1948) studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde (Duits) aan de Ka-
tholieke 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 Fon-
tyshogescholen te Sittard. Na zijn actieve loopbaan als leraar hield hij zich vooral 
bezig met de bestudering van de dialecten van Zuidoost Limburg. Hij was lid van de 
redactie van het in 2017 verschenen woordenboek van de dialecten van Vaals, Vijlen 
en Lemiers: Ós moddersjproach.
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Esther van Loo is opgeleid als slaviste, eerstegraadstaaldocente en toetsdeskundige. 
Sinds 1990 is zij actief voor en achter de schermen van het onderwijs, onder andere 
als docent Russisch en Nt2, lerarenopleider, projectleider taalbeleid en ontwikkelaar 
van toets- en lesmateriaal. Momenteel zet zij zich via Levende Talen Limburgs in voor 
de emancipatie van het Limburgs, door aandacht voor het Limburgs in het onderwijs 
te vragen. 

Joske Piepers (Roermond, 1992) studeerde taal- en communicatiewetenschappen 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University. Sinds september 2020 
werkt ze als PhD-onderzoeker bij Tilburg University, in het departement Cultuur-
studies. Haar promotieonderzoek, dat gefinancierd wordt door het programma Pro-
moties in de Geesteswetenschappen van NWO, is gericht op variatie in en verandering 
van het Limburgs wat betreft de voornaamwoordelijke aanduiding van vrouwen. 
Contact: j.piepers@tilburguniversity.edu.

Stephan Thoden van Velzen (1996) studeert Europese Letterkunde en is afgestu-
deerd in Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Stephan 
heeft een semester lang in Keulen gestudeerd en deelgenomen aan het honours-
traject van de Nijmeegse faculteit der Letteren. In het kader van dit traject deed hij 
tussen 2018 en 2020 onder begeleiding van streektaaldeskundige Frens Bakker on-
derzoek naar de fonetische eigenschappen van Limburgse dialecten in de grensregio 
van Venlo. Daarover heeft hij een artikel gepubliceerd in het Jaorbook van 2020. Inte-
ressegebieden: (regionale) geschiedenis, historische taalkunde, Oud- en Middelduitse 
literatuur, Limburgse en Ripuarische dialecten.

Guus Urlings (1952) kwam na een (niet afgemaakte) studie sociale geografie aan 
de Katholieke Universiteit in Nijmegen en een ‘tussenjaar’ in militaire dienst in Su-
riname min of meer bij toeval in de journalistiek terecht. Dat resulteerde in een vast 
dienstverband met Dagblad De Limburger, waar hij zich bijna veertig jaar lang, tot zijn 
pensionering in 2018, vooral bezighield met natuur en landschap, en met het brede 
terrein van Limburgse identiteit, taal en cultuur. Hij is op die terreinen nog steeds 
actief, onder meer als columnist voor De Limburger en het kwartaalblad van de stich-
ting Limburgs Landschap, en als voorzitter van de stichting Heemkunde Bemelen. 

Robin Velraeds (1995) is docente Nederlands op het Eijkhagencollege in Land-
graaf. Ze heeft de bacheloropleiding Leraar Nederlands op Fontys Hogescholen in 
Sittard gevolgd en volgt momenteel de Master Leraar Nederlands op dezelfde onder-
wijsinstelling. Voor de module Toegepaste taalwetenschap en vakdidactiek moest zij een 
TedTalk voorbereiden over het verdwijnen van dialecten in Nederland. Het artikel 
in dit jaarboek is een verslag van deze TedTalk. 

Etty Willemse-Kemp (Roermond, 1954) studeerde in 1975 af aan de Pedagogi-
sche Academie Dr. Van Gils te Roermond. Ze werkte als leerkracht basisonderwijs 
in Roermond, Herkenbosch en Herten. In augustus 2020 ging zij met pensioen. 
Tijdens de laatste drie jaren voor de klas heeft zij zich vooral bezig gehouden met 
muziekonderwijs: muzieklessen geven, projecten organiseren, samenwerken met ex-
terne muziekpartners, een kinderkoor dirigeren. Jaarlijks stimuleerde zij leerlingen 
om deel te nemen aan de declamatiewedstrijd van Veldeke. In haar vrije tijd is zij lid 
van diverse koren en ensembles en schrijft en zingt ze samen met haar broer Wim 
vastelaovesleedjes met Op Good Gelök. In de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand is 
zij actief in diverse werkgroepen en als vrijwilligerscoördinator. 

Luc Wolters (1970) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij 
voert als eenmanszaak een historisch bureau, Historie present (zie: www.historiepre-
sent.nl). Hij houdt zich bezig met (boek)publicaties en begeleiding daarvan, (archief)
onderzoek, historische adviezen alsmede cultuur- en bouwhistorie. Hij werkt als 
freelancer voor diverse opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, stichtingen, par-
ticulieren, multimediabedrijf X-CAGO etc., is conservator van het Limburgs Schut-
terij Museum en eindredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift en de Spiegel van 
Roermond.
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