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VOORWOORD

Sommige discussies over taal en dialect hebben iets weg van een veenbrand. Ze 
laten zich niet blussen, blijven ondergronds verder gloeien om bij de minste of 
geringste aanleiding weer op te laaien. 

Ook in 2021 vlamde het vuurtje weer eens op. Aanleiding: een pleidooi van 
Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maas-
tricht, en Esther van Loo, voorzitter Levende Talen Limburgs, voor een ‘ver-
standig meertaligheidsbeleid’. Een beleid, legden ze in een opiniebijdrage in De 
Limburger uit: ‘waarbij het Limburgs een zicht- en hoorbare plaats krijgt in het 
maatschappelijke domein – op straat, in de zorg, bij gemeentelijke instellingen 
– en niet weggestopt hoeft te worden in het huis-, tuin- en keukendomein of 
bij het cultureel erfgoed’. Dat beleid zou huns inziens vorm en inhoud moeten 
krijgen in het onderwijs. 

Voorspelbaar: dat was voor sommigen een trap tegen het zere been. De reacties 
lieten zich raden: ‘dialect is iets voor thuis, daar val je niemand mee lastig’, en 
‘buitenshuis heb je er niks aan, integendeel: je creëert een extra achterstand’. 
Met als afsluiter een advies van columnist/hoofdredacteur Wido Smeets van het 
cultuurmaandblad ZOUT (voorheen Zuiderlucht): ‘Laat de kids lekker experi-
menteren met het Engels en het Nederlands. En later het Duits, het Frans, het 
Spaans. Talen die ze slimmer maken, socialer en weerbaarder’. In tegenstelling tot 
het Limburgs, dus? 

Tja. Het laatste woord zal in deze discussie nog niet gesproken of geschreven 
zijn. En in dit jaarboek plakken we er, om de boel gaande te houden, weer een 
hoofdstukje aan vast… In ‘Limburgs in ’t onderwies: kwatsj of zjus nuudig’ – een 
bewerking van haar masterscriptie ‘general linguistics’ aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen – doet Lieke Huisman verslag van haar onderzoek naar de 
attitude tegenover het Limburgs van docenten in het basisonderwijs. Die blijkt 
in meerderheid positief te zijn. Maar de stap naar een plek voor het Limburgs in 
de klas blijkt in de praktijk toch een heel lastige. Een vergelijkbare vraag stellen 
Lotte van Loo en Ilse Keulers in hun bijdrage ‘Mot se de kinger plat liere?’, over 
het profielwerkstuk over taalontwikkeling bij kleuters dat ze maakten voor hun 
vwo-opleiding aan het Sophianum in Gulpen. Het werkstuk leverde behalve een 
10 ook een aanmoedigingsprijs van Levende Talen Limburg op. Wat maar weer 
eens bewijst dat het Limburgs ook bij de jongere generaties lééft.

Ook dit jaar is er in het jaarboek weer volop aandacht voor specifiek taalkundige 
onderwerpen. Pierre Bakkes laat zijn licht schijnen op werkwoorduitgangen (in 
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de tweede persoon enkelvoud en de tweede persoon meervoud) achter ándere 
woorden dan werkwoordsvormen. En Peter Klein ontrafelde het complexe sys-
teem van meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden in de Limburgse 
dialecten – met tal van voorbeelden uit met name Vaals, Lemiers en Vijlen – in 
relatie tot de standaardtalen Nederlands en Duits.

Voor een taalhistorische bijdrage zorgt Lou Spronck, die in het artikel ‘Limburgs 
dialect op schrift’ ingaat op het verleden, het heden en de toekomst van geschreven 
Limburgs. Dit naar aanleiding van de presentatie van de eerste deeltjes uit de 
nieuwe Nachtegaalreeks, een serie monografieën over literatuur in het Limburgs, 
een initiatief van de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG en Veldeke 
Limburg. Volgens Spronck, die over de toekomst van het geschreven Limburgs 
niet al te optimistisch is, vormt deze reeks ‘de concretisering van het respect dat 
literatuur in Limburgse dialecten in zijn beste vormen verdient’.

Taalhistorie op een ander vlak bieden de artikelen van Ton van de Wijngaard en 
Nantke Pecht. Van de Wijngaard besteedt in ‘Van aabouwe bis zenksjaat’ in histo-
risch perspectief aandacht aan de vaktaal van de Limburgse mijnwerker. Hij doet 
dat onder meer aan de hand van uiteenlopende publicaties die al sinds de jaren 
’40 van de vorige eeuw aan deze specifieke vaktaal gewijd werden. Nantke Pecht 
behandelt het Cité-Duits, een zwaar op het Duits leunend maar ook – bijvoor-
beeld in de zinsbouw – door het Vlaams-Nederlands en het Maaslandse dialect 
beïnvloed amalgaam dat zich in de loop van de jaren ’30 van de vorige eeuw 
ontwikkelde tot omgangstaal van de internationale mijnwerkersbevolking in het 
Belgisch-Limburgse Eisden. 

Voor het volkskundige element in het jaarboek zorgt deze keer Yvonne de 
Vries, die verhaalt over de grote stadsbrand die in 1665 een groot deel van 
de stad Roermond in de as legde, en over de demografische, planologische 
en sociale gevolgen daarvan. De brand mag dan inmiddels zo goed als uit het 
collectieve geheugen verdwenen zijn, in de religieuze traditie is de rampzalige 
gebeurtenis tot op de dag van vandaag een rol blijven spelen. Brand en weder-
opbouw worden nog steeds herdacht tijdens de jaarlijkse stadsprocessie naar de 
Kapel in ’t Zand.

Een combinatie van etymologie, ornithologie en volkskunde, dat is waarschijn-
lijk de beste omschrijving van de bijdrage van Guus Urlings. ‘Omdat vogels die 
geen naam hebben niet gezien zijn’ is een verhandeling over het hoe en waarom 
van vogelnamen in de Limburgse dialecten. Een uiteenzetting over de systema-
tiek achter die naamgeving wordt gevolgd door een elftal ‘talige portretten’ van 
vogels of vogelfamilies. Waarom heeft de koekoek bijna geen dialectbenamingen, 
en zijn die van de mus niet op de vingers van twee handen te tellen? 
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Voor de afdeling naamkunde tekent Gerard Bloothooft in een artikel over spe-
cifiek Limburgse voornamen, en de ontwikkelingen die zich daarbij in de afge-
lopen ruim twee eeuwen hebben voorgedaan. Een van de conclusies: de voor-
namen die vandaag de dag aan Limburgse kinderen worden gegeven, wijken, in 
tegenstelling tot vroeger, nauwelijks nog af van het landelijke patroon.

In ‘Wonen Limburgers binnenkort in Limbuch?’ spreekt Pierre Bakkes zijn bezorgd-
heid uit over de Hollandse dialectkenmerken die de laatste jaren steeds nadruk-
kelijker te horen zijn in het Nederlands, met name in het Nederlands dat op 
radio en televisie wordt gesproken. Hij doelt dan onder meer op de klank -ch 
die steeds vaker de -g vervangt, over de steeds vaker wegvallende -r (dwars wordt 
dwas, dorp klinkt als dop) en over de -ee die nadrukkelijker als -eej gaat klin-
ken (’t strand van de zeej). Vraag van Bakkes: moeten wij de strijd aangaan om 
onze Limburgse (en Brabantse en Vlaamse) uitspraak van het Nederlands, waarin 
deze klankveranderingen niet spelen, meer recht te geven? Al is het maar om te 
voorkomen dat we binnenkort in Limbuch wonen en dat ook nog zo moeten 
uitspreken…

Er is dus weer volop interessant leesvoer te vinden in het jaarboek 2021. En volop 
voer voor discussie. Tel daarbij op de vaste rubrieken – de fotorubriek Limburgs 
op straat, het Signalement van recent verschenen boeken over of in het Limburgs, 
de jaarverslagen van Veldeke en de Veldekekringen – en het zal duidelijk zijn dat 
er weer een aardige staalkaart op tafel ligt van wat er met het Limburgs gaande is 
en wat de sprekers/schrijvers in en over het Limburgs bezighoudt.

De redactie
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OMDAT VOGELS DIE GEEN NAAM 

HEBBEN NIET GEZIEN ZIJN

Een verkenning van het hoe en waarom 

van vogelnamen in de Limburgse dialecten

Guus Urlings

Het is moeilijk praten over wat geen naam heeft. Vandaar dat 
de mens, communicatief wezen pur sang, van meet af aan 
alles in zijn omgeving, zowel het levende als het levenloze, 
zowel het fysieke als het spirituele, heeft willen benoemen. 
Ook vogels. Het hoe en waarom van de namen die aan vo-
gels werden toebedeeld, specifiek in de Limburgse dialecten, 
is het onderwerp van deze verkenning. Hoe werden ze ge-
vormd, wat betekenen ze? Centraal staat de methodiek ach-
ter de vorming van vogelnamen. Ornithologie, etymologie 
en volkscultuur spelen daarbij een gelijkwaardige rol. 

Koekoek Eenzang
Het ligt niet voor de hand om een verhaal over Limburgse vogelnamen te be-
ginnen met een citaat uit het noorden van het land. Maar misschien is het juist 
daarom wel zo aardig. In het boek ‘Texel. Het Vogeleiland’ (1934) schreef Jan 
Drijver (1886-1963), Texelaar van geboorte en lange tijd directeur van Natuur-
monumenten: ‘Het heeft mij steeds getroffen, dat de koekoek zo weinig in het 
volksleven betekend heeft; hij moet zich tevredenstellen met de naam noorde-
wienskreeuwer, al gelooft niemand meer dat het drukke roepen van deze vogel 
inderdaad de noordenwind voorspelt.’
Het is de vraag of het aantal volksnamen dat een vogel met zich meedraagt iets 
zegt over de betekenis van die vogel in ‘het volksleven’. Maar het is een feit dat 
de koekoek weinig andere namen kent dan de naam die hij – nadrukkelijk ‘hij’, 
want het wijfje koekoekt niet… – voortdurend zelf roept. Dat geldt zowel voor 
het Nederlands als voor de dialecten. 



10

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

Afbeelding 1: De koekoek. Foto: Theo Zelen.

De naam koekoek is een klanknabootsing, een onomatopee. Dat benadrukte de 
dichter Nicolaas Beets al in zijn gedicht ‘Koekoek’ (1905). 

Zeer zelden is ons de eer beschoren,
dat iemands oog u ziet;
Maar des te meer vervult ge onze ooren
Met uw eentonig lied.
En wij – wij willen ’t altijd hooren
Al zingt gij anders niet
Dan Koekoek, Koekoek! 
Koekoek Eenzang!

Maar die ‘eenzang’ blijft een nabootsing, een benadering. Vogels ‘spreken’ niet in 
klinkers en medeklinkers. Wie het geluid van een roepende koekoek exact zou 
willen weergeven, zou eerder bij woe-koe uitkomen, schrijft Dick de Vos in de 
KNNV-Veldgids ‘Vogelzang’ (2017). En zelfs dat is niet meer dan ongeveer. Wie 
de sonogrammen van een roepende koekoek en een ‘koekoek’ roepende mens 
naast elkaar legt, ontdekt meteen de grote verschillen. En toch… Toch heeft het 
Nederlandse koekoek – in de middeleeuwen cockuut, coccuuc – tal van pendanten 
in andere talen: Kuckuck (Duits), cuckoo (Engels), coucou (Frans), cuco (Spaans), 
cúculo (Italiaans), kukulka (Pools), koekoevitsa (Bulgaars), koukos (Grieks), kukushka 
(Russisch), kok-ko (Japans).
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Afbeelding 2: De sperwer. Foto: Pierre Cilissen.

Een van de weinige echt afwijkende benamingen voor de koekoek in de 
Nederlandse dialecten blijft beperkt tot Limburg en gedeelten van Overijssel. In 
Overijssel heet de koekoek ook wel klemmer, in Limburg – vooral in Klimmen 
en omgeving – wrekel/vrekel of wreker/vreker. Namen die eigenlijk de sperwer 
toebehoren. In Beringe en Koningslust wordt de koekoek volgens het WLD zelfs 
gewoon sperwer genoemd. Daar zit een verhaal achter. 
Wie afbeeldingen van de sperwer en de koekoek naast elkaar legt, ontdekt heel 
wat overeenkomsten, met name in de overdwars gestreepte borstveren en de 
lange staart. In de vlucht lijken de vogels sterk op elkaar. Bovendien: de koekoek 
vertrekt in het najaar naar tropisch Afrika, terwijl dan vanuit het koude noorden 
en oosten juist veel sperwers naar onze omgeving afzakken. Wie één en één bij 
elkaar optelt, komt – bij gebrek aan wetenschappelijk tegenvuur – al snel tot 
het volksverhaal dat tot ver in de vorige eeuw aanhangers kende: in het najaar 
verandert de koekoek in een sperwer. Of in een iets aangepaste vorm, zoals het 
blad ‘Ons Volksleven’ in 1899 wist te melden uit de volksmond in de Luikse wijk 
Sclessin: ‘In den ouderdom van twee jaar verandert de jonge koekoek in eenen sperwer.’ 

Het koekoek/sperwer-misverstand kent trouwens een tegenhanger in de omge-
keerde richting. In onder meer Haarlem en omgeving kreeg de sperwer ook de 
naam koekoeksveren, en in Friesland koekútsfear(en). Het WLD meldt koekoeksvaer 
voor Nederweert en Heythuysen.

Spraakverwarring
Alles moet een naam hebben. Of zoals de dichter en literair criticus T. van Deel 
(1945-2019) het proces in 1997 omschreef in een ‘literaire kanselrede’ die in het 
dagblad Trouw werd gepubliceerd: ‘Het goddelijke scheppen en het benoemen 



12

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

van die schepping door de mens zijn min of meer van dezelfde orde, alleen heeft 
het eerste het eerst, in den beginne, plaatsgegrepen en het tweede achteraf, op de 
achtste en nu nog aldoor voortdurende scheppingsdag.’
Elke nederzetting, elke regio, elk taal- of dialectgebied kweet zich van zijn ‘op-
dracht’ tot naamgeving, en ging daarbij naar eigen inzicht te werk. In de on-
derlinge communicatie binnen die groepen leverde dat weinig problemen op. 
Maar naarmate het maatschappelijk en cultureel isolement verbroken werd en 
de grenzen van plaats, regio, land en taalgebied vervaagden, groeide de spraak-
verwarring. Namen die in eigen kring heel gewoon en logisch klonken, stuitten 
op namen ‘van buiten’ en dus op onbegrip. Daarom klonk steeds frequenter de 
vraag: over welke vogel hebben we het eigenlijk?
Er zijn in de historie een paar bewegingen te onderscheiden die deze ornitholo-
gische Toren van Babel aan het wankelen brachten. Om te beginnen was er vanaf 
de 17de en 18de eeuw de opkomst van het nationalisme, het streven naar sterke 
staten met een nationale eenheidstaal. De promotie van die eenheidstaal ging 
vaak gepaard met onderdrukking van dialecten en minderheidstalen, en dus van 
het daarbij horende vocabulaire. Veel dialectbenamingen voor vogels maakten 
dan ook van lieverlee plaats voor (min of meer) officiële namen in de landstaal. 
In de voorbije eeuw is die tendens nog versterkt door een groeiende belang-
stelling voor vogels, met daaraan gekoppeld een vloed van vogelgidsen en -boe-
ken waarin per vogel doorgaans maar twee namen zijn opgenomen: de officiële 
wetenschappelijke – op basis van het Latijnse namensysteem van de Zweedse 
zoöloog Carl Linnaeus – en de officiële naam in de landstaal. Een naam die in 
Nederland wordt ‘bewaakt’ door de Commissie Systematiek Nederlandse Avi-
fauna. Er zal in dit land ook eens ergens géén commissie voor zijn…
Zijn dialectnamen daarmee verleden tijd? Het Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten (deel III, sectie 4, aflevering 1: Vogels) telt weliswaar ruim 200 pagina’s 
met vogelnamen, maar hoeveel van die namen worden nog dagelijks of op z’n 
minst met enige regelmaat gebruikt, en hoeveel zijn museumstukken? Daar staat 
tegenover dat al die namen iets zeggen over de manier waarop de Limburgers 
door de eeuwen heen keken naar hun omgeving, en over de rol die vogels in 
hun belevingswereld speelden. Uit puur ornithologisch oogpunt is het een goe-
de zaak dat vogelliefhebbers in Nederland op basis van de Nederlandse naam 
en wereldwijd op basis van de wetenschappelijke naam met elkaar over vogels 
kunnen praten zonder zich af te vragen of ze het wel over dezelfde vogel hebben. 
Taal- en cultuurhistorisch gezien is het echter jammer dat steeds meer vogelna-
men in dialect – vaak levendiger, niet zelden ook veelzeggender dan de officiële 
namen – alleen nog op papier overleven. 

Heel veel mussen
Wie de aflevering over vogels van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten 
(WLD) doorbladert, ontdekt al snel waaróm een zekere standaardisering van vo-
gelnamen op nationaal en wetenschappelijk niveau onvermijdelijk was. Kort sa-
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mengevat: voor veel vogels werden/worden in deze provincie en het aangrenzende 
Belgisch-Limburg heel veel verschillende dialectbenamingen gehanteerd en an-
dersom wordt een en dezelfde vogelnaam vaak op meerdere vogelsoorten geplakt. 
Opvallend is bijvoorbeeld het gebruik van ‘mus’, afgeleid van het Latijnse musca 
(vlieg) en langzamerhand in gebruik gekomen als algemene aanduiding voor 
kleine, soms ook brutale, opdringerige en nieuwsgierige vogeltjes. De naam 
‘mus’ wordt in het Nederlandse spraakgebruik én in de Limburgse dialecten dan 
ook niet alleen gehanteerd voor de vogel die wij kennen onder de officiële naam 
huismus, maar ook, voorzien van een onderscheidend voorvoegsel, voor nauwe 
verwanten uit de mussenfamilie zoals de ringmus, én voor vogels die wel wat op 
mussen lijken maar tot heel andere vogelfamilies behoren, zoals de grasmus en 
de heggenmus. 
In het Limburgs komen we dat verschijnsel onder meer tegen in termen als 
ovenmuske (Tegelen) voor zowel de tjiftjaf als de fitis, amenmuske (Swalmen) voor 
de fluiter, spotmösj (Peij) voor de spotvogel, grasmus (verspreid in Noord-Lim-
burg) voor de zwartkop, garemösj (Nieuwstadt) voor de braamsluiper, bijemus (Ell, 
Grathem) voor de winterkoning en spinmuske (Gennep) voor de grauwe vlie-
genvanger. 
Een typisch Limburgs voorbeeld van zo’n algemene, voor vogels van allerlei plui-
mage gebruikte vogelbenaming is taats(j). Die naam, afgeleid van het werkwoord 
tateren (levendig, vaak ook onaangenaam hard en veel kletsen), wordt volgens 
het WLD onder meer gebruikt voor de tjiftjaf en de fitis (Kerkrade), de fluiter 
(Tegelen), de tuinfluiter (Tegelen, Itteren, Houthem), de braamsluiper (grote de-

Afbeelding 3: De heggenmus, een van de vele ‘taatsje’. Foto: Theo Zelen.
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len van Zuid-Limburg), de heggenmus (Maastricht), de nachtegaal (Heerlen), de 
koolmees (Eupen), de groenling (Lanaken) en de graspieper (Venray, Tegelen). 
Met voorvoegsels als bramen-, heggen- en eiken- kan dat lijstje nog uitgebreid 
worden. Een vergelijkbare opsomming is te maken met verwante termen als 
teut(sj) of täöt. 
Het hanteren van algemene, niet aan specifieke soorten gebonden benamingen 
voor vogels is ook vandaag de dag nog wel in zwang bij mensen die weinig van 
vogels weten. Mensen die – ik citeer een geoefende vogelaar – ‘alles wat kleiner 
is dan een merel een mösj noemen, alles wat groter is een krej en alles wat in het 
water drijft een aend’. 

De vorming van namen

‘Soms heb ik het gevoel dat ik bij een groot vogelfeest ben,
en wens ik dat ze een naamkaartje dragen met ‘Hallo, mijn naam is….’
Zodat ik het plezier mee kan beleven dat echte vogelaars hebben.
Zij die een vogel kunnen ontdekken op een tak
of vliegend, hoog tegen de hemel, 
en er, zoals God in de Tuin van Eden, naar kijken met liefde
en dan elk van hen een naam geven.’
(Uit het gedicht The Naming of Birds – Het Benoemen van Vogels – van de 
Amerikaanse dichter Edwin Romond, vrij vertaald)

Er zijn vele duizenden dialectnamen voor de ongeveer vierhonderd vogelsoor-
ten die in Nederland broeden, er als wintergast verblijven of er als doortrekker 
op weg naar het zuiden (en later terug) passeren. Vooral de Limburgse dialec-
ten scoren hoog. Hoe zijn al die vogelnamen tot stand gekomen? Waar hebben 
onze voorouders specifiek op gelet bij het benoemen van vogels? Valt daarin 
een bepaalde systematiek te ontdekken? Jos Swanenberg, bijzonder hoogleraar 
‘diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg en ge-
promoveerd op de vorming van volksnamen voor vogels, heeft daar uitvoerig 
onderzoek naar gedaan. Hij kwam daarbij tot vijf ‘benoemingsmotieven’:

1. Het geluid: de zang of de roep van de vogel.
2. De kleur van veren of van specifieke lichaamsdelen.
3. De grootte van de vogel als geheel of van een bepaald lichaamsdeel.
4. De leefomgeving waarin de vogel thuis is.
5. Het gedrag van de vogel.

Ik zou daar een zesde categorie aan toe willen voegen: de fantasienamen, namen 
die vaak niet zo zeer gebruikt werden voor ‘wilde’ vogels maar voor gevangen of 
uit het nest gehaalde en tam gemaakte exemplaren. 
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Niet alle bovengenoemde benoemingsmotieven zijn zo duidelijk en scherp af-
gebakend als ze op het eerste gezicht misschien lijken. Daarom per motief een 
toelichting aan de hand van voorbeelden uit de Limburgse dialectpraktijk.

1. Het geluid
De naam van de koekoek is een voorbeeld van de meest gebruikelijke construc-
tie van een vogelnaam op basis van het geluid: de onomatopee, de nabootsing van 
de roep of de zang van de vogel. Op die manier veronderstelt men dat ook vogels 
als de grutto, de kauw, de kievit, de kneu, de kluut, de raaf, de roek, de tjiftjaf en 
de vink aan hun naam zijn gekomen. Al moet er meteen bij gezegd worden dat 
het vaak enige moeite kost om uit de geluiden die de vogels ‘in het echt’ produ-
ceren die naam te destilleren. Bij sommige vogels is het een stuk duidelijker. In 
de Limburgse dialecten bijvoorbeeld bij de namen (veld)tjakker (Venray, Baexem), 
tjaklijster (Maaseik) en tsjaktsjak (Sint-Truiden) voor de kramsvogel, een winter-
gast uit de lijsterfamilie die inderdaad een karakteristiek kort tjak-geluid op zijn 
repertoire heeft.

Een tweede categorie van op geluid gebaseerde vogelnamen behelst niet zo zeer 
het zo goed mogelijk nabootsen van specifieke klanken, als wel het benoemen 
van meer algemene vormen van ‘geluid maken’. Daarbij worden termen van het 
genre babbelen, mauwen, schreeuwen, kwaken en krijsen van stal gehaald. In 
de Limburgse dialecten zijn de voorbeelden rijkelijk voorhanden, bijvoorbeeld 
kwaekert (Maasland) of kweekvink (van kweke – kwaken) voor de keep, waarvan de 
officiële Nederlandse naam trouwens gebaseerd is op een klanknabootsing van 
het typische schelle kèèp-kreetje van de vogel. Of haejmáwwerik (Venray) voor 
de inderdaad nogal zeurderige zingende (mauwende) kneu – met de verwijzing 

Afbeelding 4: De tjiftjaf, het ‘kapelmeisterke’. Foto: Theo Zelen.
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‘hei’ naar de biotoop waarin het vogeltje graag verblijft. Dat doet ook de naam 
dennesiepperke (Valkenburg) voor het graag in naaldhout opererende goudhaan-
tje met zijn ietwat tsjirpende liedje, enigszins vergelijkbaar met het ijle snerpen 
van de schieëresliep (scharenslijper) zoals de sprinkhaanrietzanger in Weert wordt 
genoemd. 
Speciale vermelding in deze categorie verdient de maotslieèger, de naam die in 
Weert en in delen van het aangrenzende Brabant is toebedacht aan de tjiftjaf: 
degene die de maat slaat, de dirigent. Dat slaat niet op het geluid dat de vogel 
maakt, maar op het ritme van dat geluid, het maatvaste tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf… 
In Roermond leidde dat tot de vergelijkbare naam kapelmeisterke. Ook benoemd 
op basis van het geluid dat hij produceert, maar dan weer vanuit een andere 
invalshoek, is de spotvogel, een weinig opvallende zomergast die vooral bekend 
staat als imitator. Het na-apen van de liedjes van andere vogels heeft hem (in on-
der andere Roermond, Houthem en Gronsveld) de dialectnaam allerleizängerke 
opgeleverd. 
En dan is er nog een categorie namen waarbij het verband met het door de vo-
gels geproduceerde geluid in de loop der tijd (nagenoeg) onzichtbaar is gewor-
den. Het bekendste voorbeeld in de Limburgse dialecten is de cluster wientapper(-
ke), wientep(per)(ke), wientemper(ke), wientsjeppertsje. Die wordt volgens het WLD in 
diverse dialecten gebruikt voor uiteenlopende vogelsoorten, van de fluiter en de 
tuinfluiter (onder andere in Nederweert en Meerssen) tot de heggenmus (Rim-
burg, Sittard), de tapuit (Kerkrade), de roodborsttapuit (Weert), het roodborstje 
(Geleen, Tungelroy), de graspieper (Venray), de gekraagde roodstaart (Cadier en 
Keer) en de zwarte roodstaart (Valkenburg). 
Heel lang is de oorsprong van die naam gezocht bij de ‘wijntapper’, iemand die 
wijn uit een vat tapt en daarbij de bukkende bewegingen maakt die ook - met 
enige fantasie - de genoemde druk bewegende vogeltjes kenmerken. Inmiddels 
zijn de meeste etymologen het erover eens dat wientep(per)(ke) een half-ono-
matopee is. Het naamdeel wien zou ontleend zijn aan winne, een oude term 
voor gras- of weiland (het favoriete woongebied van een deel van de genoem-
de vogels). Terwijl het element tap(per) of tep(per) niets anders zou zijn dan een 
klanknabootsing van het tikkende – tappende, teppende – geluid van met name 
de tapuit, en in iets mindere mate de andere vogeltjes. Oorzaak van alle misver-
standen: toen de volksmond het in onbruik geraakte winne eenmaal vervormd 
had tot wien ín de betekenis van wijn, lag de stap naar de tap waaruit die wijn 
stroomde natuurlijk wel voor de hand…

2. De kleur van veren of lichaamsdelen
Het benoemingsmotief ‘kleur’ ligt misschien nog meer voor de hand dan ‘geluid’. 
In de lijst met Nederlandse vogelnamen kennen we onder meer de blauwe rei-
ger, de geelgors, de witte kwikstaart, de grauwe gors, de groene specht, de zwarte 
specht, de roodborst en zelfs – een dwaalgast die hier slechts zelden opduikt – de 
roze spreeuw. Ook bonte specht en goudhaantje zijn kleuraanduidingen.
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De Limburgse dialecten doen daar niet voor onder. Zo is er bijvoorbeeld de 
naam blauwmu(t)ske voor de pimpelmees in onder andere Limbricht, Middelaar, 
Maasbree en Valkenburg, waarbij de toevoeging muske gezien moet worden als 
‘klein vogeltje’, terwijl mutske specifiek op het blauwe ‘petje’ van de vogel slaat. 
Maar er zijn ook het blauwpieperke (Meerlo) en het blauwvinkske (Panningen) 
voor de heggenmus, wat voor de blauwgrijze borst van het vogeltje net iets 
te veel blauw lijkt. Passender is blauwspechske (Weertlands, Houthem) voor de 
boomklever, die inderdaad net iets blauwer blauwgrijs van boven is. 
We kennen natuurlijk het gael akkermenneke (Nuth, de gele kwikstaart) maar 
noemen de koolmees (in Wanssum en America) ook gaelborsje. De kraai die in 
het Nederlands ‘bont’ heet, wordt bij ons vooral gries genoemd. De grasmus is 
in Houthem een greunmösj, en in Weert hebben ze voor de keep ooit de naam 
oranjevînk bedacht. In het noorden van de provincie willen ze de huiszwaluw nog 
wel eens witpenske (Weert) of witvot noemen. En zwa(r)tkop of zjwartköpke kan in 
Limburg zowel voor de echte zwartkop (dat is de officiële naam van het beestje) 
staan als voor de heggenmus, de koolmees, de grauwe vliegenvanger, de nachte-
gaal, de zwarte roodstaart en de keep. Een raadseltje tot slot van dit kleurige be-
toog: waarom heet de zwarte specht – althans volgens het WLD – in Sittard ook 
wel de blauwsjpech of de blauwe sjpech? Is het omdat zwart bij invallend zonlicht 
wel eens een wat metaalachtig blauwe glans krijgt, of is er een andere verklaring? 
Nader onderzoek is gewenst…

Afbeelding 5: De pimpelmees, het ‘blauwmutske’. Foto: Guus Eijssen.
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3. De grootte van de vogel of een onderdeel daarvan
De omvang van een vogel wordt, als het om het onderscheid tussen verwante 
en (min of meer) op elkaar lijkende vogels gaat, in de officiële namen doorgaans 
aangegeven met de toevoeging ‘grote’ of ‘kleine’. In de lijst van Nederlandse 
vogelnamen staan bijvoorbeeld de kleine en de grote zilverreiger, de grote en 
de kleine mantelmeeuw. Maar ook de grote, de kleine en (!) de kleinste jager, de 
grote, de kleine en (!) de middelste bonte specht. Of het waterhoen, het klein 
waterhoen en (!) het kleinst waterhoen. De Limburgse dialecten sluiten daar 
nauw bij aan, zij het met wat eigen accenten. Zo wordt de ringmus lokaal ook 
wel de klein mösj genoemd, omdat ze inderdaad iets kleiner is dan de huismus, en 
heet de zanglijster in grote delen van Limburg de kling liester of kleine klijster, om 
het verschil met de grote lijster aan te geven. In Hasselt en Bilzen is het kauwtje, 
de kleinste uit de zwarte tak van de kraaienfamilie, het klee kraajke. 

Er zijn in de Limburgse dialecten ook enkele specifieke maataanduidingen die 
elders in Nederland niet of veel minder gehanteerd worden. Zo heet de koolmees 
in Maastricht dobbel mieske (in Brabant: dubbelmees) en de kleinere pimpelmees 
eenkel mieske, en wordt de grote lijster in delen van Noord- en Midden-Limburg 
dubbele/döbbele lijster/liester genoemd, maar ook dikke (k)lijster (als onderscheid 
met de kleinere zanglijster). Dat de houtduif in bijna de hele provincie ook be-
kend staat als dikke doef mag weinig verwondering wekken. 
Als het om de omvang van bepaalde lichaamsdelen gaat, zijn de bek en de staart 
in de Limburgse vogelnamen het best vertegenwoordigd. Verspreid over de pro-
vincie – onder meer in Nederweert, Houthem en Gronsveld – noteert het WLD 
de naam dikbek voor de inderdaad met een bijzonder zware en krachtige bek 
uitgeruste appelvink. Vergelijkbaar: de naam dikkop (Nieuwenhagen) voor de 

Afbeelding 6: De houtduif, ook ‘dikke doef’ genoemd. Foto: Theo Zelen.
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groenling. In het Belgisch-Limburgse Herk-de-Stad heet de heggenmus scherp 
bekske, wat haarfijn het verschil aangeeft met de dikkere zaadetersbek van de 
échte mussen. Langpoot (Gennep) mag als naam voor de blauwe reiger ook geen 
verrassing heten. Langstertsje (vrij algemeen) voor zowel de gele als de witte 
kwikstaart evenmin. 

4. De leefomgeving van de vogel
Bij het benoemen van vogels keken onze voorouders opvallend vaak naar de 
biotoop, de leefomgeving van de dieren. Er werd veelal duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen vogels die zich vooral op het boerenland thuis voelen, vogels die 
graag de omgeving van de mens opzoeken, vogels die de voorkeur geven aan 
bos, hei of moeras en vogels van de waterkant. Dat komt tot uiting in een reeks 
voorvoegels.
Voor de vogels van het boerenland zijn dat bijvoorbeeld akker-, bouw-, boe-
ren- en veld-, voor meer op de bebouwde omgeving georiënteerde vogels huis-, 
steen-, kerk-, toren- en tuin-. Nergens wordt het onderscheid zo aardig bena-
drukt als in Weert, waar de boeren- en de huiszwaluw respectievelijk als borezwâlf 
en börgerzwâlf te boek staan. Al is de wat algemener verbreide tegenstelling veldj-
mösj - hoesmösj (voor de ringmus, inderdaad vooral een mus van het platteland, 
en de huismus) een goede tweede.
Er zijn in de Limburgse dialecten ook biotoop-aanduidingen die, in ieder geval 
op het eerste gehoor, wat minder vanzelfsprekend zijn. Voor wie het Kerkraadse 
luusj niet herkent als ‘riet’ zal de naam luusjhönsje voor het waterhoentje een 
raadsel zijn. Ook het voorvoegsel braam- kan aanleiding zijn tot verkeerde con-
clusies, tot het van zijn enge betekenis ‘braamstruik’ ontdaan wordt en in alge-
mene zin wordt opgevat als moeilijk doordringbaar (soms inderdaad doornig of 
stekelig) struikgewas. Dat maakt zowel de Nederlandse naam braamsluiper als het 
Kerkraadse equivalent brieëmtaatsj een stuk duidelijker. Want de braamsluiper eet 
geen bramen, maar insecten…
De zwarte roodstaart is een typisch voorbeeld van een vogel met een duidelijke 
hang naar de menselijke leefomgeving. Hij wordt in grote delen van Belgisch- en 
Zuid-Limburg sjouwevaegerke genoemd, wat een voorliefde voor het nestelen in 
of bij (woon)gebouwen verraadt. Waarbij de overwegend donkere kleur voor een 
schoorsteenvegertje natuurlijk mooi meegenomen is. Dat het vogeltje in de ogen 
van sommige waarnemers bovendien met zijn staart bewegingen maakt die met 
een beetje fantasie op vegen lijken, ach ja… 
Om dit onderwerp af te ronden: de oeverzwaluw heet in grote delen van Lim-
burg bergzwalm of bergzwalg, waarbij het voorvoegsel berg- staat voor helling, 
steilte. Logisch, want de oeverzwaluw graaft zijn nest bij voorkeur uit in steile 
oevers of in de wanden van afgravingen. Maar zou het Kerkraadse bergzwalber 
wellicht ook iets te maken kunnen hebben met de mijn, met het werk van de 
mijnwerker – de bergmann – die net als de zwaluw een gravend bestaan leidt? Het 
is op z’n minst een aardige gedachte…
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5. Het gedrag van de vogels
Het meest gevarieerde, en daarmee ook het meest complexe benoemingsmo-
tief voor vogels is het gedrag. Een veelomvattende term. Een kleine greep: hoe 
vliegen vogels, hoe veroveren ze een partner, hoe komen ze aan voedsel, hoe 
verzorgen ze hun jongen, hoe misleiden of ontwijken ze hun vijanden? Het 
grote aantal vogelnamen dat op dit soort factoren gebaseerd is, bewijst dat men-
sen vroeger met meer dan gemiddelde aandacht naar hun natuurlijke omgeving 
keken en beduidend meer wisten – soms ook dáchten te weten…– over wat daar 
speelde dan het gros van de hedendaagse samenleving. 
Om het verhaal een beetje overzichtelijk te houden, beperk ik me hier tot een 
aantal hoofdlijnen: het foerageren, het broed- en nestelgedrag en de vogeltrek.

5.1 Eten en jagen
Wat eten vogels? Zo’n beetje alles wat eetbaar is… Dat kom je dan ook tegen 
in allerlei vogelnamen, van appeldief (voor de appelvink) in Afferden, tot ertesjelm 
(erwtenschooier, voor de huismus) in Rothem, van kersespraan (spreeuw) in Kes-
sel tot mögkevenger (muggenvanger, voor de grauwe vliegenvanger) in Mheer en 
sjpènnejaeger (spinnenjager, voor hetzelfde vogeltje) in Sittard, van koregiets (voor 
de graan pikkende mus) in Venlo en mespelevenger (voor de grauwe klauwier 
die ook wespen pakt) in Kerkrade tot moezevenger (muizenvanger) voor diverse 
roofvogels in bijna alle Limburgse dialecten. En dan is er ook nog het elzesijske 
(Nederweert), voor het sijsje dat zijn voedsel vergaart door de zaadjes uit elzen-
proppen te peuteren. Of de disselvink (de putter), dol op distelzaden, waarover de 
Vlaamse dichter Jacob van Maerlant rond 1266 al in zijn ‘Der naturen bloeme’ 
wist te melden:

‘Carduelis es een clene dinc,
Ende bediet een distelvinc,
Om dat in distelen, na sire wise,
Gherne soeket sine spise…’

(Heel vrij vertaald: carduelis (de wetenschappelijke familienaam van de putter) 
is een kleine vogel, die distelvink wordt genoemd omdat hij in distels graag zijn 
voedsel zoekt). 
Hoe komen vogels aan hun voedsel? Een aantal namen in de voorgaande alinea 
verraadt het al: door te stelen (meestal van akker- en tuinbouwgewassen), door 
te jagen, of door gewoon goed te zoeken (naar zaden).
Roofvogels zijn natuurlijk de jagers bij uitstek. Maar ook de grauwe klauwier – 
een vrij zeldzame zomergast – kan er wat van. Die vogel heeft de gewoonte zijn 
prooi – insecten maar ook muizen, kikkers en jonge vogeltjes – vast te spietsen 
op doorns, soms op prikkeldraad, als een soort voorraadkamer. Dat heeft hem 
een serie weinig vleiende dialectnamen opgeleverd: moordaester of moordegerst 
(moordekster), doörendrejjer (Ospel, omdat de vogel zijn prooi met een draaiende 
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beweging op doorns zou spietsen) en negendoder (Maaseik). Die laatste naam be-
rust op een volksoverlevering die de Nederlandse arts/natuuronderzoeker Maar-
ten Houttuyn (1720-1798) al optekende: ‘om dat men meende, dat zy, ieder dag, wel 
negen Vogelen om ’t leven brachten.’

Tot slot nog een opmerkelijk misverstand. 
De nachtzwaluw – geen echte zwaluw, zelfs geen verre verwant – wordt op di-
verse plaatsen in Limburg geitemèlleker (Cadier en Keer) of jetemelker (Kerkrade) 
genoemd. Opmerkelijk: deze volksnaam is niet typisch Limburgs, maar kent een 
internationale verspreiding: Ziegenmelker (Duits), goatsucker (Engels), chotacabras 
(Spaans, cabras = geiten), succia capre (Italiaans, succhiare = zuigen, capre = geiten), 
tète chêvre (Frans, téter = zuigen, chêvre = geit). Dat duidt op een oud en wijd-
verbreid verhaal. De basis is een Griekse volksmythe die door onder anderen de 
Romeinse schrijver/wetenschapper Plinius de Oudere (23/24 tot 79 na Chris-
tus) werd opgetekend en daarna ondanks alle tegenbewijzen een hardnekkig 
‘broodje aap’ bleef. Waarschijnlijk wortelt het verhaal in het feit dat de nacht-
zwaluw tijdens zijn nachtelijke jacht werd aangelokt door insecten die rond de 
uitwerpselen van geiten zwermden. Werd dan ’s ochtends een geit gevonden met 
een uitgedroogde uier, of een geit die plotseling blind was geworden, dan moest 
daarvoor een schuldige worden aangewezen. De geheimzinnige nachtzwaluw 
met zijn rare brede bek – breed genoeg om een geitentepel te omvatten… – was 
een dankbaar slachtoffer…

Afbeelding 7: De sijs, het ‘elzesieske’. Foto: Theo Zelen.
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5.2 Nestelen en broeden
Genoeg over eten, stelen, jagen, moorden en pikken. Over naar (dialect)namen 
die afgeleid zijn van die andere belangrijke bezigheid in een vogelleven: nestelen, 
broeden, voortplanten.
De plaats en de vorm van het nest zijn van oudsher een populaire bron van volks-
namen voor vogels. De dialectnamen sjrankkrao (Sittard) en vörkkrauw (Houthem) 
voor de zwarte kraai, bijvoorbeeld, zijn ontleend aan de veronderstelde gewoon-
te van die vogel om zijn nest bij voorkeur te bouwen in de sjrank (oksel) of vörk 
(vork) van een boom, de plek waar een tak aan de stam vastzit. De naam garemösj 
(Nieuwstadt) of – verspreid in Limburg – garedeefke (garenmus, garendiefje) voor 
de braamsluiper zou kunnen duiden op het feit dat het vogeltje graag garen, ve-
zels en draadjes als nestmateriaal gebruikt.
Ook namen als ove-mekerke (Valkenburg) voor de tjiftjaf, oeëvebekkerke (Weert) 
voor de fitis, ovemuske (Swalmen) voor de fluiter, ovemaekerke (Thorn) voor het 
winterkoninkje en ovemakerke (Meeswijk, Belgisch-Limburg) voor de staartmees 
vertellen iets over nestelgedrag, in dit geval over de vorm van het nest. Dat is bij 

al deze vogels nagenoeg bolrond, een gesloten kom, met ergens opzij een invlieg-
gat, met een beetje fantasie te vergelijken met een ouderwetse oven (sjansenaove). 

5.3 Zomer- en wintergasten
Tot slot van dit hoofdstuk: de vogeltrek. Een verschijnsel dat, zoals het verhaal 
over de koekoek aan het begin van dit verhaal al bewees, nogal eens voor verwar-
ring zorgde. Plotseling opduikende en na een tijd weer even plotseling verdwij-
nende zomer- en wintergasten plaatsten de mensen voor raadsels: waar kwamen 
die ‘vreemdelingen’ vandaan, en waar gingen ze na een tijdje weer heen?

Afbeelding 8: De winterkoning, een van de ‘ovemaekerkes’. Foto: Theo Zelen.
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Die verwarring is vaak terug te vinden in de namen van die trekvogels. In veel 
gevallen werd de vraag ‘waar komt die vogel zo plotseling vandaan?’ beant-
woord door vrij willekeurig een land – liefst ver weg – van herkomst te kiezen. 
Een voorbeeld is de keep, wintergast en doortrekker uit Scandinavië, die in de 
Limburgse dialecten namen kreeg als Ardense bookvink (Zuid-Limburg), Noorse 
vink (Beringe, Koningslust), Russische vink (Venray), Franse bookvink (Houthem), 
Spaanse bókvînk (Weert) en Turksje (Kerkrade) of Turkse bookvink (Heerlen). 
Wat voor de goede verstaander aangeeft dat de keuze van het (veronderstel-
de) land van herkomst misschien toch niet helemáál toeval was. De genoemde 
landen liggen immers allemaal op de noord-zuidas. En trekvogels komen in de 
herfst uit het noorden en noordoosten (Noorwegen, Rusland) of vertrekken naar 
het zuiden, om in het voorjaar vanuit het zuiden (Ardennen, Frankrijk, Span-
je, eventueel Turkije) de omgekeerde weg af te leggen. Volksnamen zijn zelden 
totaal onzinnig. Nou ja, dat de keep volgens het WLD in Velden ook wel Ameri-
kaanse vink wordt genoemd, is misschien net een beetje té…
Ook andere trekvogels kregen in de volksmond zo’n behandeling. De zanglijster 
– de meeste trekken in het najaar weg naar het zuiden om in het voorjaar weer 
terug te keren – kreeg in Sittard de naam Fransmenneke. Terwijl de barmsijs, die 
elk jaar vanuit Scandinavië hier komt overwinteren, in Sittard ook wel – heel 
terecht – noordsijske wordt genoemd.
Kleine kanttekening: bij de Turkse tortel – Turks duifke in Gronsveld – is het 
gebruik van de landsnaam juist heel precies. Die vogel startte begin vorige eeuw 
vanuit Turkije zijn opmars in Europa, een opmars die hem in de jaren ’50 ook 
naar Nederland voerde. Een trekvogel is het al lang niet meer. De Turkse tortel 
blijft het hele jaar door hier, en is er inmiddels ‘een van ons’. Alleen zijn naam is 
nog vreemd.

Afbeelding 9: De zanglijster, in Sittard ’Fransmenneke’. Foto: Theo Zelen.
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6. De fantasie wil ook wat…
Een kleine persoonlijke bespiegeling. Een aantal jaren geleden brachten we onze 
vakantie door op Aruba. Een van de grote attracties voor mij – als vogelliefheb-
ber – waren de pelikanen die elke dag kwamen vissen in de kleine baai bij het 
strandje waar wij in de zon lagen. Ze stortten zich met veel lawaai en een opmer-
kelijk gebrek aan elegantie in de zee om even later met een bek vol vis weer op 
te duiken. Van zwemmers trokken ze zich niets aan. Soms doken ze op nog geen 
twee meter afstand van mijn hoofd het water in.
Ik weet niet meer wie op het idee kwam, mijn vrouw of ik, maar op een gege-
ven moment werd de pelikaan voor ons Ome Joop. Dat is zo gebleven. Waarom 
Ome Joop? Dat zou, beredeneerden we achteraf, te maken kunnen hebben met 
de gelijknamige figuur uit het destijds roemruchte radioprogramma ‘De Dik 
Voormekaar Show’. Het type ruwe bolster, blanke pit, recht door zee, nogal grof 
in de mond, wars van alles wat naar elegantie zweemde. Op de een of andere 
manier moet er bij het zien van de pelikanen een klik zijn geweest met dat beeld. 
Zou zoiets vaker gebeuren? Blijkbaar wel. In Midsland (Terschelling) wordt de 
blauwe reiger Ome Kees genoemd, en in West-Friesland Blauwe Jaap. Het visdiefje 
heet in die omgeving Kobus. En de naam Klein Jantje voor het winterkoninkje is 
wijd verbreid, ook in Limburg. 

Afbeelding 10: De blauwe reiger, op Terschelling ‘Ome Kees’. Foto: Guus Eijssen.
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Toch is het geven van persoonsnamen aan ‘wilde’ dieren eerder uitzondering dan 
regel. Bij vogels blijven dergelijke namen doorgaans beperkt tot tamme exempla-
ren, dieren die vroeger vaak als jong uit het nest werden gehaald en verder door 
mensen werden opgevoed. Dat schept een band die vaak tot uitdrukking komt 
in een (koos)naam. De vogels waarbij dat het vaakst gebeurde, maken vrijwel al-
lemaal deel uit van een van de meest intelligente vogelfamilies: de kraaiachtigen.

Jonghen opghehouden leert men wale
Spreken menigerhande tale
Ende hoeren nauwe na die wort
Ende pinen hoe sise bringhen vort.

Dat schreef de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant rond 1266 in zijn ‘Der na-
turen bloeme’ over de ekster, een van de kraaiachtigen. Vrij vertaald: ‘Jongen die 
uit het nest zijn gehaald, leert men talen spreken. Ze luisteren aandachtig naar de 
woorden en doen hun best die weer te geven.’ Met dat spreken viel het overi-
gens wel mee, of tegen, al naar gelang de toehoorder bereid was zijn fantasie los 
te laten op de klanken die de vogels voortbrachten. Behalve eksters werden ook 
kauwtjes en kraaien, soms gaaien, met wisselend succes aan dat regime onder-
worpen. Met roeken was dat moeilijker. Die lieten zich niet zoveel aanleunen.
De meest algemene persoonsnamen die aan tamme kraaiachtigen werden toe-
bedeeld, waren afleidingen van Johannes. In Maastricht en Panningen kregen 
kauwtjes vaak de naam Hannik, in Venray en Grathem werd dezelfde naam toe-
bedeeld aan de ekster, die in Valkenburg weer Hannetje werd genoemd en in 
Belgisch-Limburg Hanno. Die laatste naam, soms uitgebreid tot blauwe Hanno 
kreeg ook de gaai in de regio Sint-Truiden. Verwant daaraan zijn de namen Hans 
(Kelmis), Hanskaak (Echt) en Janne (Sittard) voor het kauwtje. De enige volks-
naam in deze categorie voor de moeilijk tam te krijgen roek is Jan (Ospel). Al 
die Hans-namen kunnen beschouwd worden als troetelnaampjes, maar er zit ook 
een spottende, soms ietwat denigrerende ondertoon in. De naam Hanne kwam al 
in middeleeuwse geschriften voor in de betekenis van sukkel, onnozele hals. En 
in het huidige taalgebruik zijn het werkwoord ‘hannesen’ – treuzelen, beuzelen, 
knoeien – en het scheldwoord hansworst ook niet erg positief. 
Andere persoonsnamen voor dezelfde kraaiachtigen zijn moeilijker te duiden. 
Sjaak(ske) of Zjaak (Hunsel, Echt, Valkenburg, Zutendaal) en dolle Sjaak (Me-
chelen aan de Maas) voor het kauwtje lijken op een kruising tussen een troe-
telnaam en een nabootsing van het geluid van de vogel. Maar waarom in het 
Belgisch-Limburgse ’s Herenhelderen diezelfde kauw Zjuulke heet? 

Portretten van vogels
Tot zover de benoemingsmotieven die onderscheiden kunnen worden bij het tot 
stand komen van vogelnamen in de Limburgse dialecten. In de praktijk blijkt dat 
deze motieven elkaar vaak overlappen. Bovendien werden vogels niet door ie-
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dereen vanuit dezelfde invalshoek bekeken en benoemd, waardoor veel vogels in 
de loop van de tijd op basis van twee, drie, vier, vijf, zelfs zes uiteenlopende mo-
tieven evenveel (of nog meer) verschillende namen kregen. Voeg dat bij de nogal 
eens gebrekkige vogelkennis van onze voorouders, en er ontstaat een wirwar van 
namen – voor een groot deel bij de huidige generaties bovendien nauwelijks nog 
bekend – die soms moeilijk te overzien valt.
In een poging dit proces te duiden, volgt nu een reeks portretten van individuele 
vogelsoorten en een aantal vogelfamilies, waarbij geprobeerd wordt enige orde 
te scheppen in de veelheid van namen waarmee ze door de volksmond zijn op-
gezadeld. Ik heb gekozen voor ‘vogels van de straat’, vogels (en vogelfamilies) die 
bijna iedereen kent. 

1. Gekwetter en gekwebbel

‘Geen vogel is by ons gemeener, dan de Huis-Musch, alzoo genaemd, omdat hy of 
omtrent de huizen, zoo in de steden als ten platten lande, zyn verblyf houdt (…) Het 
voornaemste onderhoud hunnes levens vinden de Huis-Muschen uit de dagelyksche 
wegwerpselen van de huishouding en hiervan is het niet te verwonderen, dat deeze 
vogels het gantse jaer door by ons blyven.’
(Uit ‘Nederlandsche Vogelen’, Cornelius Nozeman en Martinus Houttuyn, 
1770/1829). 

Een ‘gemeen’ – lees: gewoon – vogeltje dat het hele jaar in onze directe omge-
ving verkeert, daar voedsel zoekt, paart en zijn jongen grootbrengt. Iedereen kent 
de huismus. Misschien komt het juist door het ‘gewone’ dat de huismus in de 
Limburgse dialecten zo’n grote variatie aan volksnamen kent.

Afbeelding 11: Badderende huismussen of ‘flotse’. Foto: Theo Zelen.
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Voor veel Limburgers is de huismus gewoon de mus/mösj. Punt. Maar daarnaast 
is ze ook (al dan niet met het voorvoegsel huis- of hoes-) een kets (delen van 
Noord en Midden-Limburg), een klut (Gennep, Stein), een kwakel, een kwak 
(Venlo), een flo(o)ts (Venlo), een paai (Venlo), een kretser (Haelen), een piemel 
(Venlo), een jieter (Stein), een joerds (Lottum), een guuts (Swalmen, Maasbracht), 
een guule (Swalmen), een keggel (Baexem, Maasniel), een kek (Nederweert), een 
kwekkel (Roermond), een feep, een uts (Brunssum). En het lijstje is dan niet eens 
compleet.
De namen opsommen is één, de namen verklaren is twee. Een groot deel ervan 
kan ongetwijfeld geschaard worden onder wat Jos Swanenberg (Universiteit Til-
burg) ‘affectieve benamingen’ noemt, koosnaampjes eigenlijk, gebaseerd op de 
gezellige ‘kwetter- en kwebbelzucht’ die huismussen eigen is. Maar hij geeft zelf 
al toe dat klanknabootsing als herkomst van de namen niet in alle gevallen even 
duidelijk is.
Bij een aantal dialectnamen ligt een andere, minder vriendelijke verklaring meer 
voor de hand. Namen als kets, flo(o)ts, paai en piemel klinken bepaald minder vlei-
end, zijn rechtuit denigrerend, scheldwoorden. Kets(j) heeft in diverse dialecten 
als oorspronkelijke betekenis ‘lichtzinnig meisje of straathoertje’, en flo(o)ts staat 
op veel plaatsen voor ‘manzieke vrouw’. Trouwens: het is niet ondenkbaar dat er 
een verband bestaat tussen het simpele mösj en het Duitse Musche (straatmeid). 
Om nog maar te zwijgen van het feit dat in veel Limburgse dialecten ‘de mösj’ 
wordt gebruikt als aanduiding voor het vrouwelijke geslachtsorgaan. 
Deze namen komen niet uit de lucht vallen. Ze komen voort uit het gedrag van 
de huismussen, vooral uit het feit dat ze vaak voor iedereen zichtbaar en volko-
men ongegeneerd paren, soms tientallen keren achtereen. Losbandigheid troef, 
in de ogen van het volk, en ooit ook van wetenschappers. Volgens het ‘Woorden-
boek der Nederlandsche Taal’ (in een beschrijving uit de periode 1904-1913) 
staan huismussen bekend als gulzig, uitgelaten, brutaal, niet slim en ‘zeer gesteld 
op het wijfje’. De Vlaamse dichter Jacob van Maerlant (1230/35-1288/1300) be-
weerde in zijn ‘Der naturen bloeme’ over de huismus: ‘De heetste vogel is het 
van naturen’. En de Duitse wetenschapper Konrad von Megenberg (1309-1374) 
schreef in ‘Das Buch der Natur’ over huismussen dat ze ‘sind mêr hitziger nâtúr 
denn all andere vogel, un dar umb enzündert si das pluot…’ Vrij vertaald: ze zijn van 
hetere natuur dan alle andere vogels, en daarom ontsteekt hen het bloed. 
Helemaal verdiend is die reputatie niet. Inderdaad, mussen houden er een weinig 
verhullend voortplantingsgedrag op na, wat deels te verklaren is uit het chroni-
sche mannenoverschot in de mussenwereld. Maar losbandig zijn mussen zeker 
niet. Integendeel. Als er eenmaal een paar gevormd is – en het zijn de wijfjes die 
dat bepalen – is dat voor het leven. 
Er is nóg een categorie namen die laat zien dat mussen niet altijd en overal even 
geliefd waren (en soms nog steeds zijn). Zeker in het agrarische deel van de 
provincie komen veel namen voor met de voorvoegsels kor- of -k(a)ore: kaoredief 
(Horst), kaorejood (Horst), korepikker (Stein), kaorevraeter, kaorezeiker (delen van 
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Noord-Limburg), kaorerakker (Tegelen, Kessel, Beesel), kaoregiets (Venlo), kaore-
schroeb (Venlo), kaorejaats (Well), korejoeter (Stein), kaorepik (Gennep). Als het nog 
niet duidelijk zou zijn: de gewoonte van mussen – vaak trouwens vooral ring-
mussen – om zich te vergrijpen aan het graan op de akkers was in de ogen van 
de boeren op z’n zachtst gezegd onhebbelijk.

2. Stoters en klampers

‘En in september zal ik je behagen
met buizerd, havik, sperwer en smerlijn,
slechtvalken op de hand en aan de lijn,
en brakken die het bange wild opjagen.’
(Gedeelte van ‘September’ uit de maandencyclus van de Italiaanse dichter 
Falgóre da San Gimignano, 1270-1332. Vertaling Frans van Dooren)

Deze dichtregels maken meteen de speciale band duidelijk die al eeuwenlang 
bestaat tussen ons en roofvogels (of, iets minder met menselijke vooroordelen 
belast: stootvogels). Van oudsher heeft de mens dankbaar gebruik gemaakt van 
het jachtinstinct, de scherpe blik en de al even scherpe snavels en klauwen van 
valken, haviken en aanverwante vogels om hun eigen tafel met wildbraad en 
gevogelte te vullen. 
De Limburgse dialecten kennen een aantal algemene termen voor roof- of stoot-
vogels. Roufvogel en sjtoeëtvogel worden provinciebreed gebruikt om alles aan te 
duiden wat op valk of havik lijkt. Een afgeleide van die laatste benaming is 
bijvoorbeeld stoeëtkop (Weertlands). Ook klamper en klampvoeëgel (verspreid in 
Noord-Limburg en het Maasland) zijn algemene termen voor stootvogels, af-
geleid van het Middelnederlandse clampe (haak) en verwijzend naar de klauwen 
waarmee de prooi vastgeklemd of -gegrepen wordt. 

Afbeelding 12: De buizerd of ‘boetsaard’. Foto: Theo Zelen.
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Voor zover er dialectnamen bestaan voor specifieke soorten stootvogels, zijn die 
vooral ontleend aan hun manier van jagen. De buizerd, die urenlang op een uit-
kijkpost kan zitten – in Twente wordt de vogel poalzitter genoemd – om vervolgens 
in glijvlucht en met gestrekte klauwen op zijn prooi neer te duiken, heet in grote 
delen van zuidelijk Belgisch-Limburg blotsel of blotser. Dat is een afleiding van blut-
sen of deuken (door de kracht van de botsing), net als boetsaard (Ospel). 
De sperwer, een jager die het vooral van zijn grote snelheid, wendbaarheid en 
verrassingsaanvallen moet hebben, wordt in Belgisch-Limburg ook wel stuiker ge-
noemd, van stuiken (plotseling neervallen). Wie wel eens een sperwer op bezoek 
heeft gehad in de tuin, weet hoe dat gaat: vanuit een hinderlaag ploft de sperwer 
plotseling, als uit het niets, midden in een groep nietsvermoedende mussen. Of 
vinken, zoals de Roermondse benaming vinkevalk aanduidt. Datzelfde gedrag heeft 
de sperwer in Middelaar de naam stortvalk opgeleverd, in Echt afgekort tot stor. 
Het beeld van een ‘biddende’ torenvalk kent iedereen. De Nederlandse arts en 
natuuronderzoeker Martinus Houttuyn schreef in 1762: ‘Hy maakt een zonder-
linghe beweeging met zyne Vleugelen in de Lugt, of hij aan het wannen ware…’ Bidden 
of wannen, het past allebei bij een torenvalkje dat met slaande vleugels op één 
punt in de lucht stil blijft hangen om beter in te kunnen zoomen op zijn prooi 
beneden. Dat de vogel in grote delen van Limburg bidder of beijer wordt genoemd 
en in Cadier en Keer beijvoeëgel (bidvogel) ligt dan ook voor de hand. 
Dat stootvogels bij jagers en bij duivenliefhebbers – omdat ze duiven als prooi 
zien – niet geliefd waren, vaak nog steeds niet zijn, mag weinig verwondering 
wekken. Vrijwel alle stootvogels worden wel ergens in Limburg aangeduid met 
een naam die bestaat uit het voorvoegsel doeve-, gevolgd door een weinig com-
plimenteuze omschrijving van hun ‘valse’ karakter. De sperwer is een doevesjtuter 
of doevesjtoater (Maastricht), de havik krijgt die naam in Nederweert, de buizerd 
in Heerlen, de slechtvalk in Nederweert, Sittard en Klimmen, de boomvalk in 
Grevenbicht en Mheer. Tel daar de doevesjutter (Wijlre) maar bij op. 
Dat veel stootvogels door de eeuwen heen door de mens ‘tam’ zijn gemaakt en 
gebruikt zijn als jachtwapen, heeft her en der tot dialectnamen geleid die terug 
te voeren zijn op de taal van de valkeniers. Benamingen als zwijmelke (voor de 
kiekendief, in Meijel), zwijmelaer (voor de sperwer, verspreid in Limburg) en 
zweimer (voor de havik, in Tungelroy) zijn afgeleid van het werkwoord zwijmen 
of zwijmelen (Middelnederlands sweimen = zweven). Dat is te duiden als een ge-
drags- en – vanuit het oogpunt van de valkenier – kwaliteitsaanduiding. Het gaat 
dan om vogels die minder of helemaal niet bruikbaar zijn in de valkerij omdat 
ze, eenmaal door de valkenier losgelaten, sterk geneigd zijn om maar wat rond te 
lummelen, hun eigen plan te trekken. Ze doen dus niet wat de valkenier wil: snel 
en recht op de prooi afgaan. 
Tot slot nog even terug naar het verhaal over de gelijkenis van de koekoek en de 
sperwer, een gelijkenis die ertoe leidde dat de koekoek onder meer in Klimmen 
en omgeving de sperwernaam wrekel/wreker of vrekel/vreker kreeg. Waar komt 
die naam vandaan? Er is wel eens gespeculeerd over een verband met wreken of 
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wreed. De vogelnaam dan zoveel beteken als wraakzuchtige, wellicht ook wreed- 
aard. Erg waarschijnlijk is dat niet. Wraak is een bij uitstek menselijke drijfveer, 
net als wreedheid. De sperwer jaagt om te overleven. De meest gevolgde ver-
klaring is tegenwoordig dat wreker/vreker of wrekel/vrekel is afgeleid van het na-
genoeg vergeten werkwoord ‘wrikkelen’ (in het Nederduits wriggeln), dat zoveel 
betekent als wringen, wurgen. Geen koosnaampje, maar dat zou ook niet bij de 
sperwer passen…

3. Zo zwart als (houts)kool

‘Op zoek naar een gebeurtenis
genoeg voor een gedicht
kwam ik een koolmees tegen…’
(Uit het gedicht ‘Boven de koude steen’, T. van Deel, 2007) 

Er zijn onder de vogels beslist mindere inspiratiebronnen voor dichters dan de 
koolmees. Kleurig, beweeglijk en snel vertrouwd met de aanwezigheid van men-
sen, het zijn allemaal kenmerken die zich lenen voor poëzie. Kenmerken, boven-
dien, die ervoor zorgen dat iedereen het vogeltje kent. 
Het overgrote deel van de Limburgse dialectbenamingen voor de koolmees heeft 
te maken met bijen: biemösj (Bemelen), béjjemieëske (Meijel), beejevraeter (Ven-
ray), biëmös (Roermond), biejmeis (Valkenburg), beijmösj (Maastricht), bijentiets en 

Afbeelding 13: De slechtvalk, een gevreesde ‘doevesjtaoter’. Foto: Theo Zelen.
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bijepik(ker) (Noord-Limburg), beejepiet(er) (Bergen, Well, Gennep). En niet alleen 
in de Limburgse dialecten zijn dergelijke namen terug te vinden. In Groningen 
heet de koolmees ook wel iembieter of iempikkertje (een ieme is een honingbij), en 
in Engeland heeft het vogeltje de volksnamen bee-biter en bee-eater. 

Die ‘bijennamen’ zijn gebaseerd op het verhaal dat koolmezen ’s winters regel-
matig in bijenschuren te vinden zijn, waar ze azen op de dode bijen die door 
werksters buiten de korf worden gebracht. Ze zouden zelfs levende bijen als 
prooi naar buiten lokken door met de snavel in de buurt van het vlieggat op 
de korf of de kast te tikken. Ik heb het zelf nooit waargenomen, maar het is me 
door imkers bevestigd. Bovendien zie je koolmezen regelmatig rondhangen bij 
‘insectenhotels’, waar ze de larven uit hun holletjes proberen te peuteren. 
Een tweede serie verwante dialectnamen voor de koolmees is minder duidelijk: 
kieësmoets (Kerkrade), kiêsmeijske (Cadier en Keer), kezenmeeske, keesmuske, keeskeit 
en keesket (Belgisch-Limburg). De meeste verklaringen voor het voorvoegsel 
kees- of kie(ë)s – ook in hedendaagse vogelboeken – refereren aan ‘kaas’. Soms 
wordt daarbij verwezen naar de kaas-gele kleur van de borst van de koolmees. 
De Nederlandse arts en natuuronderzoeker Martinus Houttuyn (1762) schreef 
dat gevangen jonge koolmezen (destijds nog populair als kooivogel) met kaas 
gevoerd en grootgebracht konden worden, en dat ze daar hun naam ‘kaasmees’ 
aan danken. Een theorie die lange tijd algemeen werd aangenomen. 
Tot dialectoloog Joep Kruijsen – onder (veel) meer betrokken bij het WLD – het 
verhaal onderuithaalde. Hij wees er onder andere op dat de gele borst van de 
koolmees moeilijk tot een naam als ‘kaasmees’ kon leiden, omdat kaas vroeger 
niet geel maar wit was. Hij zocht de verklaring voor de naam vooral in het oor-
spronkelijke broedgebied van de koolmees: het eikenbos. De broedtijd van de 
koolmees valt – al dreigt de klimaatverandering daarbij roet in het eten te gooien 

Afbeelding 14: De koolmees, het ‘béjjemieëske’. Foto: Theo Zelen.
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– samen met de ontwikkeling van de groene eikenbladroller, een kleine rups, een 
voorname voedselbron voor mezenjongen. Dat patroon is al oeroud. Kruijsen 
verwijst naar een passage in de ‘Lex Salica’ (het wetboek dat begin 6de eeuw 
werd ingevoerd door de Merovingische koning Clovis) waarin jagen op mezen 
in de broedtijd strafbaar werd gesteld, omdat die vogels de voor eiken schadelij-
ke insecten opruimden. Een oude geromaniseerde Keltische naam voor de eik 
is cassanus. In het Duitse Rijnland is onderzoek gedaan naar de ‘nakomelingen’ 
van de term cassanus, en daarbij is een vogelbenaming met kues (eik) gevonden: 
kuesläferchen (voor de boomklever). Diezelfde stam ligt volgens Kruijsen ook ten 
grondslag aan het Limburgse kees-/kie(ë)s- voor de koolmees.
Een derde reeks verwante volksnamen voor de koolmees heeft direct te ma-
ken met hun aanwezigheid in de menselijke omgeving: spekvraeterke (Broek-
huizen), peesderikpikker (Ell) en mogelijk ook sjaele biemösj (Geulle, Munsterge-
leen, Nieuwstadt, Koningsbosch), sjael heks (Geulle) en sjaelke (Uikhoven). Het 
voorvoegsel spek- verwijst naar de gretigheid waarmee koolmezen afkomen op 
spek(zwoerd). In Groningen heet de koolmees spekmaiske, in Duitsland Speck-
meise en Schinkenmeise. Pezerik of peesderik, de benaming voor de penis van een 
stier of varken, vet genoeg om door timmerlui gebruikt te worden om zagen te 
smeren, verwijst naar eenzelfde voedselvoorkeur. Bij het voorvoegsel sjael- is de 
verklaring lastiger. Jos Swanenberg ziet er een mogelijke verwijzing in naar scheil, 
een oude benaming voor het darmvlies, en dus wellicht naar slachtafval. Maar hij 
houdt een flinke slag om de arm.
Een volgende reeks volksnamen is ontleend aan het zwarte ‘petje’ van de vogel. 
Een verwijzing naar de kleur van kool, specifiek houtskool. Martinus Houttuyn 
had het in 1763 over de ‘Kole-mees, wegens zyn kop, zo zwart als Houtskolen’. Ook 
in Limburg is de naam koeëlmieës (Venlo) in alle mogelijke lexicale varianten wijd 
verbreid. De herkomst van z(j)wartköpke (onder meer Haelen, Mheer en plaatse-
lijk in Belgisch-Limburg) zal evenmin een raadsel zijn.
Namen als tietemeeske (Bilzen, Tongeren, Genk), tietijt (Borgloon), tietelke (Rijk-
hoven) en dikke tietemus (Beverst) zijn wellicht iets minder voor de hand liggend. 
Tot het (te) voor de hand liggende verband met ‘borsten’ wordt losgelaten en de 
gedachten worden verlegd naar het werkwoord tieteren – een hoog, slijpend en 
repeterend geluid maken – of de in Limburg niet onbekende benaming tieterke 
voor een klein ventje. Dan staat er plotseling: klein vogeltje dat een hoog slij-
pend geluid maakt. Klopt als een bus. Het Engels heeft de namen titmouse (met 
mouse/muis als algemene aanduiding voor ‘klein diertje’) voor de pimpelmees en 
big tit voor de grotere koolmees. Ook daar wordt uitgegaan van twee mogelijke 
verklaringen: het werkwoord to titter – vergelijkbaar met tieteren – en de bena-
ming tit voor een klein ventje of kind. Maar voordat in Engeland big tit – in het 
Engels letterlijk te vertalen als ‘grote tiet’ – de officiële naam voor de koolmees 
werd, heeft de voor de hand liggende dubbelzinnigheid wel tot een breedvoerige 
discussie geleid...
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4. Hoor wie klopt daar…

‘…also sterc es hi ghebect
dat hi die bome dore pect 
(…) onder die scorse na sire wise
soeket hi worme te sire spise.
In olen bomen maect s’ine nest
dar broeti sine jonghe best.’
(Uit ‘Der naturen bloeme’, Jacob van Maerlant, ca. 1266)

De 13de-eeuwse Vlaamse dichter Jacob van Maerlant kende zijn spechten. Vogels 
met een snavel die sterk genoeg is om bomen te doorboren, die onder de schors 
naar ‘wormen’ zoeken om zich te voeden, en in holle (of uitgeholde) bomen 
nestelen om hun jongen groot te brengen. 

De herkomst van de naam ‘specht’ is niet helemaal duidelijk. De meeste ety-
mologen gaan uit van een verband met het Latijnse picus, dat ook aan de wortel 
ligt van de term ‘spijker’ – waarschijnlijk via het Germaanse spixta – en zoveel 
betekent als puntig, spits. In het geval van de specht zou dat neerkomen op ‘spits-
snavelige’, vogel met een spitse bek. In de Limburgse dialecten is ‘specht’ over-
genomen in een aantal varianten: sjpech, sjpeet(s), sjpaat en (in Waubach) gesjpech.

Er komen in Nederland – dwaalgasten niet meegeteld – zes leden van de spech-
tenfamilie voor: de zwarte, de grote, middelste en kleine bonte, de groene en 
de zeldzame draaihals. Voor al die spechten samen is maar een klein aantal Lim-
burgse dialectnamen beschikbaar. Misschien heeft dat te maken met het feit dat 
het vogels zijn die je vaker hoort dan ziet. Dat maakt het hanteren van uiterlijke 
kenmerken, altijd een belangrijke inspiratiebron voor naamgeving, tamelijk las-
tig. Het WLD maakt bijvoorbeeld weinig onderscheid tussen de drie soorten 
bonte spechten. 
Bo(o)nte sjpech/sjpeet is in vrijwel heel Limburg de meest gangbare benaming 
voor de bonte specht in het algemeen. Verder zijn er wat namen die vooral op het 
timmerwerk van de bonte spechten duiden: houtspaat/houtspech (Haspengouw), 
houthakker (Rosmeer), timmer/tummerman (Nederweert, Roggel, Maasniel, Leve- 
roy) en klopper (Hunsel, Ell). De benoemingsgrond ‘kleur’ komt enkel tot uiting 
in egerstespecht (eksterspecht, Weert, Meeswijk), gebaseerd op het grotendeels ek-
sterachtig zwart-witte verenkleed van de bonte spechten. Het meest gehoorde 
geluid van de bonte spechten, een luid en schel kikikikiki of tjitjitjitjitji – ook wel 
kijten genoemd – heeft de naam kijtsjpech (Swalmen, Boukoul) opgeleverd.
Het verhaal van de zwarte specht is evenmin ingewikkeld. Arts/natuurvorser 
Martinus Houttuyn schreef in de 18de eeuw: ‘Bij de Ouden heet deeze de zwarte en 
ook wel de allergrootste Specht, de Duitschers noemen hem Holz-Kraka en Krah-Specht, 
de Engelschen great black woodpecker.’ De kleur – op het vuurrode petje na – van 
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deze specht is zwart. Gekoppeld aan het formaat van de vogel, ongeveer dat van 
een kraai, ligt de naam krejspecht (kraaispecht, omgeving Weert) nogal voor de 
hand. 
De groene specht – in Oirsbeek heel nuchter de gewoon sjpech - is inderdaad op 
een rode kruin en een zwart ‘masker’ na helemaal groen. Hoewel deze specht 
graag op de grond naar mierennesten zoekt, heeft hij ook als houthakker een 
geduchte reputatie. In het Luikse land kreeg hij de bijnaam betch’fier, wat zoveel 
betekent als ‘ijzeren snavel’. Maar het is het geluid van de groene specht dat hem 
zijn opvallendste dialectnaam heeft opgeleverd: miërtsveule (Valkenburg), mierts-
vuële (Cadier en Keer) en vergelijkbare varianten van ‘maarts veulen’, verspreid 
over de beide Limburgen. Het schelle kluukluukluukluukluu, de territoriumzang 
van de groene specht, lijkt voor wie het horen wil inderdaad wel wat op het hin-
niken van een paard. Of een veulen… In Haelen en Heerlen hebben ze bij dat 
geluid, te oordelen naar de naam meiveule, een iets latere periode in het jaar voor 
ogen. In Duitsland heet de groene specht Lachspecht, in Engeland laughing wood-
pecker (put in uw geheugen voor de triomfantelijke kreet van de Amerikaanse 
tekenfilmspecht Woody Woodpecker…). De grens tussen hinniken en lachen is 
blijkbaar nogal wazig. De Franse natuurvorser Georges-Louis Lecerc de Buffon 
(1707-1788) noteerde in zijn ‘Histoire naturelle des oiseaux’ (Natuurlijke histo-
rie van de vogels) over het geluid van de groene specht: ‘Un appel d’amour qui 
ressemble en quelque manière à un éclat de rire.’ Vrij vertaald: een roep om liefde die 
wat wegheeft van een schaterlach.

Afbeelding 15: De grote bonte specht of ‘kijtsjpech’. Foto: Theo Zelen.
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5. De zang van de smaerling

‘De algemeen bekende zang, of liever, het gefluit van het mannetje wordt reeds vroeg 
in het voorjaar en meestal reeds vóór zonsopgang gehoord. (…) Door zijn zang, zijne 
wijze van bewegen en zijn uiterlijk heeft hij iets melancholieks, te meer daar hij bij 
voorkeur sombere streken bewoont; daarbij is hij schuw en wantrouwend.’
(Uit ‘Onze Vogels in Huis en Tuin’, John Gerrard Keulemans, 1869)

Melancholiek, schuw, wantrouwend… De omschrijving van Keulemans laat zien 
welke gedaanteverandering de merel in de afgelopen anderhalve eeuw heeft on-
dergaan: van schuwe bosvogel tot brutale en alom aanwezige stads- en tuinbe-
woner. 
Uit het oogpunt van naamgeving is een ander aspect van de tekst van Keulemans 
over de merel belangrijk: het stuk draagt de titel ‘De zwarte lijster’. Dat was in zijn 
tijd niet ongewoon. Natuuronderzoeker Hermann Schlegel voerde de naam zwar-
te lijster in 1852 en 1858 nog op als officiële naam voor de vogel die wetenschap-
pelijk Turdus merula heet. Het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ meldde in 
1905 bij het lemma ‘merel’: ‘Eigenlijk de zwarte lijster.’ En de bekende vogelkundige 
Eduard Daniël van Oort noemde in zijn ‘Ornithologica Neerlandica; De Vogels 
van Nederland’ (1930) de naam ‘merel’ nog nadrukkelijk een volksnaam voor de 
vogel die zijns inziens eigenlijk zwarte lijster zou moeten heten.
Wat was er het eerste, de merel of de zwarte lijster? Lange tijd werd merel, via 
het Middelnederlandse merle en merlink afgeleid van het Latijnse merula, als de 
oorspronkelijke vorm gezien. Jos Swanenberg (Universiteit Tilburg) oppert een 
andere ontwikkeling. Hij verwijst naar het feit dat alle grote lijsterachtigen – 

Afbeelding 16: De groene specht, ook wel ‘miërtsveule’ genoemd. Foto: Guus Eijssen.
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naast de merel onder meer de zanglijster, de grote lijster, de koperwiek en de 
kramsvogel – wel érgens een volksnaam hebben waarin het element ‘lijster’ voor-
komt. Volgens hem een teken dat ‘het volk’ wist dat al deze vogels familie van el-
kaar waren. Dat duidt er weer op dat de naam zwarte lijster waarschijnlijk ouder 
is dan het exotische ‘leenwoord’ merula. De merel heette volgens deze theorie 
oorspronkelijk in Nederland dus zwarte lijster, en die naam is vanuit het zuiden 
langzaam maar zeker verdrongen door het ‘modernere’ merel. Tot het Fries is dat 
niet doorgedrongen. Daar heet de merel officieel nog steeds swarte lyster. 
Is van die ontwikkeling in de Limburgse merelnamen nog iets terug te vinden? 
Veruit de meeste Limburgers gebruiken voor de merel standaard een lexica-
le variant van die Nederlandse naam. Een willekeurige greep: mélder (Meijel), 
maerel (Roermond, Venlo), merling (Venray), meële (Kerkrade), meelder(t) (Valken-
burg), melder (Velden), maelder (Maasland, Ransdaal), melser (Limbricht), smaerling 
(Weert). Alleen het Maastrichtse dialect kent (of kende) voor de merel de be-
naming zwarte liester. Een handjevol andere dialectnamen zit tussen die uitersten 
in, en pikt elementen van beide kanten: merel-liester (Bergen, Well), zwarte meel-
der/mellever (het oostelijk deel van Belgisch-Limburg), zjwartmaelder (Maasland), 
zwerte smaerling (regio Weert). 

Dat alle grote lijsterachtigen wel ergens een volksnaam hebben met het element 
‘lijster’ erin, zoals Swanenberg aanvoert, klopt inderdaad. Maar in de Limburgse 
dialecten is soms ook een omgekeerde beweging te zien: namen voor andere 
lijsterachtigen met het element ‘merel’ erin. Zo vermeldt het WLD in Meijel, 
Nederweert en Ospel de naam greezje smaerling (eigenlijk dus: grijze merel) en 
in Sittard grieze maelder voor de (zang)lijster, en noemt men in Meijel de grote 
lijster ook wel de grote smaerling. De koperwiek kreeg in Roermond ook de naam 
goltmaerel (goudmerel, vanwege de koperkleurig/oranje ondervleugels). Die laat-
ste naam wordt overigens in een veelheid van varianten – goltmaerel, goldsmaerel, 

Afbeelding 17: De merel, de ‘zwarte smaerling’. Foto: Theo Zelen.



37

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

goudmjalling, gulden maerelink – in heel Zuid- en Midden-Limburg en in Bel-
gisch-Limburg ook toegekend aan een vogel die helemaal niets met de lijsterfa-
milie te maken heeft: de wielewaal. Een opvallende verschijning in exotisch geel 
(vandaar: goud) en zwart, die hoogstens qua formaat en lichaamshouding een 
beetje op een merel lijkt. 

6. Zwenken en zwalken

‘De zwaluw die in tempels huist, bewijst
door hier ’t verblijf te minnen, hoe aanlokkelijk
er ’s hemels adem geurt. Geen uitstek, fries,
geen pijler, aardig hoekje, of die vogel
heeft er zijn hangend bed en vruchtbare wieg.’
(Uit ‘Macbeth’, William Shakespeare, 1603/1607)

Vraag: welke zwaluw bedoelde Shakespeare hier? ‘De zwaluw die in tempels huist’ 
wijst op een vogel die binnenshuis nestelt, dus de boerenzwaluw. Maar dat geen 
uitstek – uitstekende (dak)rand – onbenut blijft, lijkt eerder te duiden op de huis-
zwaluw, die zijn nest graag onder overstekende dakranden metselt. Twijfel, dus. 

Dat is kenmerkend voor de namen van onze twee bekendste zwaluwen. Tot ver 
in de 18de eeuw werden de namen ‘boerenzwaluw’ en ‘huiszwaluw’ in Neder-
land precies andersom gebruikt. De arts en natuuronderzoeker Martinus Hout-
tuyn noemde in zijn ‘Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, 
Planten en Mineralen’ (1763) de boerenzwaluw nog huiszwaluw, en andersom. 
De boerenzwaluw was volgens hem de zwaluw die zijn nest ‘dikwils maakt onder 
de uitsteekende rand der Rieten Daken van Boeren Huizen’. Wat in de praktijk de fa-
voriete plek is van nestelende huiszwaluwen… Maar de naam huiszwaluw vond 

Afbeelding 18: De boerenzwaluw of ‘bloodzjwalber’. Foto: Theo Zelen.
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men toch iets beter passen bij zwaluwen die binnenshuis – lees: in stallen en 
schuren – huisden. Enfin… Ongeveer een eeuw later kwamen de juiste namen 
alsnog bij de juiste vogels terecht. 
De naweeën van die naamsverwisseling zijn ook in de Limburgse dialectnamen 
terug te vinden. De boerenzwaluw, op veel plaatsen in Limburg stalzwaluw – 
s(j)talzwalg, s(j)talzwalber – genoemd, heet in onder meer Mechelen aan de Maas, 
Spaubeek en Berg en Terblijt ook wel hoeszjwalber en hooszwelmerke. En de huis-
zwaluw – in Limburg ook burgerzwalf (Nederweert), herenzwelver (Diepenbeek) 
en steînzwâlf (Weert) – wordt in Amby en Spekholzerheide gewoon boerenzwa-
luw genoemd, in Spaubeek en Oirsbeek sjtalzjwarbel. 
Natuurlijk bestaan er ook specifieke dialectbenamingen voor de verschillen-
de zwaluwsoorten. De boerenzwaluw met zijn opvallende (bloed)rode keel en 
voorhoofd kreeg vooral in Zuid-Limburg volksnamen als bloodzjwerbelke (Oirs-
beek) en bloodzjwalg (Nieuwstadt). De spierwitte onderkant van de huiszwaluw 
leidde tot namen als witpenske (Weert), witkont (Beverst in Belgisch-Limburg), 
witte zjwalber (Gronsveld) en mêlkstèrtje (Weert). In nonnekeszwalft (Overpelt) 
en nonneke (Kwaadmechelen, Stevoort) wordt het contrast tussen de donkere 
bovenkant en de witte onderkant van de huiszwaluw benadrukt, naar de vaak 
zwart-met-witte nonnenkleding.
De herkomst van de algemene term ‘zwaluw’ is wazig. Sommigen zien er een 
verwijzing in naar werkwoorden als zwenken, zwalken en zwaaien, en dus naar 
de manier van vliegen. Het Indo-Germaanse (s)uel – voor ‘zich golvend bewe-
gen’ – zou dan het grondwoord kunnen zijn. Andere taalkundigen zoeken de 
bron bij de proto-Germaanse – en hypothetische, puur op taalkundige theorie 
gebaseerde – term swalwo, die zoveel zou betekenen als ‘gespleten stokje’, een 
verwijzing naar de gevorkte staart van de echte zwaluwen. 
Iets minder bekend is de oeverzwaluw, een bruinachtige vogel – in Neder-
weert en Maasniel broenzwalf/zwalg – die zijn nest bij voorkeur uitgraaft in steile 
beek- of rivieroevers en in de wanden van (zand- of klei)afgravingen. Dat heeft 
voor de hand liggende volksnamen opgeleverd als schoorzwelf (langs de Maas in 
Midden-Limburg; schoor = steile wand of rand in het landschap), zandzjwerbelke 
(Oirsbeek), grondzwelf (Geijsteren), bergzwalm (regio Venlo), kleizjwarbel (Bruns-
sum), aerdzwarbel (Waubach) en aardzwelf (Gennep). Het Spaans heeft de mooie 
volksnaam avión sappador, sappeursvogel, naar de soldaten die belast waren met 
het graven van loopgraven en – in de middeleeuwen – het ondermijnen van 
stadsmuren.
Tot slot nog even aandacht voor een vogel die wel op een zwaluw lijkt, ook 
zo genoemd wordt, maar helemaal niet tot de zwaluwfamilie hoort, zelfs niet 
in de verte verwant is: de gierzwaluw. Een echte stadsvogel, vooral bekend van 
zijn scherp afgetekende sikkelvormige silhouet en het luide krijsen als hij door 
de lucht zwiert op zoek naar insecten. Apus, de wetenschappelijke naam van de 
gierzwaluw, afgeleid van het Griekse apous, betekent zoveel als ‘zonder poten’. 
Ietwat overdreven, want gierzwaluwen hébben wel poten, maar die zijn zo klein 
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dat ze er nauwelijks op kunnen lopen. Gierzwaluwen doen alles – eten, paren, 
slapen – vliegend, en komen alleen naar beneden om te nestelen en hun jongen 
te voeden. 
De naam gierzwaluw, afgeleid van gieren – naar het gierende, krijsende schreeu-
wen – is ook in de Limburgse dialecten wijd verbreid. Namen als groeëte zjwalber 
(Schmmert) en grote zwelf (Afferden) duiden op het formaat van de vogel, die een 
stuk groter is dan de huis- en de boerenzwaluw. Rookzwelf (Gennep, Middelaar) 
is afgeleid van de overheersend donkere (gerookte) kleur van de gierzwaluw, de 
kleur die in Zweden leidde tot de naam tjärsvala (teerzwaluw). De naam sjteinbok 
(Valkenburg, Klimmen, Gronsveld) wijst op de bebouwde omgeving waarin de 
gierzwaluw zich thuis voelt, en op de manier waarop hij zich met zijn korte 
pootjes als een klimgeit aan stenen muren kan vastklampen. 
Dan is er nog scheerzwalg, door het WLD opgevoerd als dialectnaam voor de 
gierzwaluw in Stevensweert, Echt en Montfort. De herkomst lijkt zonneklaar: 
het werkwoord scheren, als in ‘tussen de gebouwen door scheren’. Maar er is ook 
een andere optie. Die gaat uit van de term schier, die in de middeleeuwen lang 
in gebruik was voor grijs of grauw, en dus een verwijzing zou kunnen zijn naar 
de donkere kleur van de gierzwaluw. De term is in die zin ook terug te vinden 
in de naam van het eiland Schiermonnikoog, die zoveel betekent als ‘eiland van 
de schiere (grijze) monniken’. Een verwijzing naar de grijze kleur van de habijten 
van de broeders uit de kloosterorde der cisterciënzers. 

7. De schreeuwlelijk 

‘Garrulus is eens voghels name
die in busschen ende in brame
voor allen voglen die leven
meeste ghecrijs ende luuts utegheven.
(…)
Van bome tot bome vliecht hi ende sprinct
ende criscelt meer dan sinct
noch gheduer in ghene stede.’
(Uit ‘Der natueren bloeme’, Jacob van Maerlant, ca. 1266)

Vrij vertaald: de vogel Garrulus produceert in bossen en struikgewas het mees-
te en luidste gekrijs van alle vogels. Hij vliegt en springt van boom tot boom, 
schreeuwt meer dan hij zingt, en blijft geen moment stil zitten. Een handza-
me omschrijving van de gaai, die de wetenschappelijke naam Garullus glandarius 
draagt, wat zoveel betekent als ‘voortdurend krassende eikelzoeker’. Want de gaai 
is gek op eikels, die hij onder meer verzamelt (en begraaft) als wintervoorraad.
Gaai, afgeleid van het Latijnse gaius – dat onder meer verbonden is met de per-
soonsnaam Gaius, voor iemand die veel (na)praat of schreeuwt – is in Nederland 
de officiële naam van de vogel. Die naam vinden we ook terug in bijvoorbeeld 
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het Catalaanse gaig, het Portugese gaio, het Spaanse gayo, het Engelse jay en het 
Roemeense gaitâ. Toch kennen de meeste Nederlanders de vogel vooral als de 
Vlaamse gaai, een naam die in 1999 door de Commissie Systematiek Nederlandse 
Vogelnamen werd geschrapt ten faveure van het ‘kale’ gaai, omdat de toevoeging 
‘Vlaams’ eigenlijk nergens op gebaseerd is. Al trekken ze zich daar in Blerick, 
Maaseik, Stein, Maastricht – Vlaamse gèj – en Houthem – Vlaams gaaike – weinig 
van aan. En in de rest van Limburg, behalve in vogelaarskringen, evenmin. 
Veruit de meeste Limburgse dialectnamen voor de gaai zitten echter in de ca-
tegorie merkef (Kerkrade, Sittard, Valkenburg), metkolf (Venray), merrekof/merret-
körf (Maastricht), mêrkof (Weert), mêrrekef (Cadier en Keer), markèùref/matkèuref 
(Meijel), merkut (Geleen). Allemaal – net als het Middelnederlandse markolf – na-
men die afgeleid zijn van de legendarische figuur Marcolphus. 
De oorsprong van die Marcolphus is moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk is het 
een afgeleide van de oude Oosterse god Marcolis, die in de Byzantijnse verhaal-
traditie optrad als de duivelse tegenspeler van de wijze koning Salomon. De oud-
ste Germaanse verhalen met Marcolphus in de hoofdrol dateren uit de periode 
rond 1100. Zijn vaste vorm krijgt hij in 1501, als er een werk in druk verschijnt 
met de wijdlopige titel ‘Dat dyalogus of twistsprake tusschen den wisen coninck 
Salomon ende Marcolphus’. Daarin gaat Marcolphus, die wordt omschreven als 
‘van aensichte seer mismaeckt ende lelijck, nochtans in den tonghen seer wel geraect ende 
utermaten gespraecsam’ (mismaakt en lelijk, maar goed van de tongriem gesne-
den) met Salomon in discussie over het uit de Bijbel bekende Salomonsoordeel. 
In latere versies kreeg het verhaal steeds meer een kluchtige inslag, en werd 

Afbeelding 19: De (niet meer Vlaamse) gaai of ‘merkof’. Foto: Theo Zelen.
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Marcolphus gedegradeerd tot een boerse spotter die luidkeels obscene grappen 
maakt. De reputatie van Marcolfus als boertige, onnozele dwaas, schreeuwend en 
krijsend, ruw in de mond, dwaze sprongen makend, ging in de volksmond al snel 
over op de gaai. De vogel die immers ook gekenmerkt wordt door luidruchtig 
en ruzieachtig krijsen, het onvermogen om stil te zitten, storend gedrag. Als sym-
bool van dronkenschap en bandeloosheid is de gaai ook te zien in het schilderij 
‘De Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch (1450-1516). 
In de regio Venlo wordt vaak de term blauw- als voorvoegsel aan mark(olf) toe-
gevoegd, of wordt de gaai blauwmark genoemd. Tegelen kent de naam blauwmark-
doef. Een verwijzing naar de opvallende blauwe kleuraccenten op de vleugels van 
de gaai. Opmerkelijk: de toevoeging ‘blauw’ komt verder nergens in Europa voor 
in volksnamen voor de gaai. 
Nog een paar woorden over een andere categorie namen waarmee de gaai her 
en der wordt opgezadeld, namen die verwijzen naar zijn gekrijs. De kwaakekster 
(Blitterswijck) of sjreek/schreek (diverse plaatsen in met name Noord-Limburg) 
heeft die namen zeker niet gestolen. 

8. Krasse kraaien

‘Is ’t alleen te doen met praaten?
(Zei hierop de Nachtegaal:)
Die zig altyd hooren laaten
Voeren meest een’ zotte taal.
Gy weet niet van pas te zwygen,
Maar relt stadig éénen toon;
En dit kan geen lof verkrygen
Niemand vindt uw’ klanken schoon’.
(Gedeelte van ‘De kraai en de nachtegaal’, uit de bundel ‘Kinderliedjes’ van 
Hendrik Riemsnijder, 1781) 

‘Niemand vindt uw’ klanken schoon’, antwoordt de nachtegaal op de vraag van de 
kraai: waarom kan ik ‘geen mensch bewegen om te pryzen myn gesnap?’ Tja. Je zult 
officieel tot de zangvogels behoren, en niets anders uit je strot kunnen krijgen 
dan krassen en kraaien. 
Er is geen andere vogelfamilie waarbij de naamgeving zo nadrukkelijk bepaald 
wordt door onomatopeeën (klanknabootsingen) dan die van de kraaiachtigen. 
Kraai – in Limburg onder meer krei, kraa, kroa, krao, krèj, kriej, kra(u)w, kraon – 
heeft dezelfde wortels als het werkwoord kraaien, al is de band tussen die twee 
verloren gegaan en is kraaien tegenwoordig expliciet gereserveerd voor het ge-
luid dat hanen maken. Roek is een afgeleide van het Frankische hrôc/hrôk – in 
het Middelnederlands maakte de hr plaats voor een r – dat verwant is aan het 
Latijnse crôcio (ik kras) en het Griekse kraugé (geschreeuw). En kauw komt van 
het Middelnederlandse ca of kâ. Dat werd kauw langs de weg die bijvoorbeeld 



42

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

het Middelnederlandse blâ en grâ ook naar blauw en grauw leidde. In het Fries is 
ka nog altijd de officiële naam van de kauw, die inderdaad vaak een geluid maakt 
dat op ka-kelen lijkt.
Ook het Limburgse daol of däölke voor de kauw is op z’n minst een halve 
onomatopee. De naam is afgeleid van het Duitse Dohle (nog iets ouder: Tole) en 
verwant aan ‘vergeten’ werkwoorden als dolen, tallen en tullen (zwetsen, babbelen). 
Wie wel eens onder een kerktoren heeft gestaan waar kauwtjes een groepsont-
moeting hebben, kan zich daar alles bij voorstellen. Dat je kauwtjes kunt leren 
‘praten’ zal ongetwijfeld aan de naamvorming daol/däöl hebben bijgedragen. 
Het onderscheid tussen de ‘zwarte’ leden van de kraaienfamilie is niet voor ieder-
een even duidelijk. Daarom in het kort: de roek is de grootste (de zeldzame raaf 
laten we even buiten beschouwing) en heeft een opvallende lichtgrijze snavelba-
sis, alsof er bij de afwerking papier-maché is gebruikt. Dat heeft de vogel in het 
Weertlands de naam schörftkrej (schurftkraai) opgeleverd en in Venray schurftebek 
(in Noord-Holland schimmelbek). De kraai, die officieel zwarte kraai heet om het 
onderscheid te maken met wintergast bonte kraai, is wat kleiner, en helemaal 
zwart (inclusief de snavel). De kauw is de kleinste – vandaar in Belgisch-Limburg 
(onder andere Hasselt en Bilzen) de naam klee kraaike – en herkenbaar aan de 
grijze kap in de nek. 
Ook de benamingscategorieën biotoop – waar houden de vogels zich het liefst 
op? – en gedrag komen bij de zwarte kraaiachtigen ruimschoots aan hun trek-
ken. De roek staat bekend om het afschuimen van akkers op zoek naar iets 
eetbaars, wat in Limburg tot namen als korekraan, zaodkraan, zaodzak en veldkraa 
heeft geleid. In ‘Nederlandsche Vogelen’ (1770/1829) beschrijven Nozeman en 
Houyttuyn in kleurige taal hoeveel moeite de boeren moeten doen om roeken 
van hun akkers weg te houden: ‘Niet alleen, gelyk de Engelschen, met Geschreeuw, 
Geratel, en met het slaan op Ketels of Trommen, zo veel gerugt maakende als doenlyk is; 

Afbeelding 20: De zwarte kraai of sjrankkrao. Foto: Theo Zelen.
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maar inzonderheid Klappermolens en Molukken daartoe uitzettende, doch met dat alles 
is de stoutheid van de Roeken en derzelver vraatzugt zo groot, dat zy den Landman 
onophoudelyk veel schade doen, indien hy ze niet met den Snaphaan weet te treffen.’ 
(Molukken = vogelverschrikkers; Snaphaan = geweer).
De zwarte kraai staat – niet helemaal terecht – bekend als nestrover, vandaar 
namen als kuukekr(i)èj (Gronsveld, Houthem), kuukedeef (Meerssen) en kuukeraaf 
(Maastricht). De kauw, het däölke, houdt zich graag op in de omgeving van kerk-
torens of andere hoge gebouwen. Martinus Houttuyn schreef daar in 1763 al 
over: ‘De Woonplaats is in Toorens of oude Kasteelen, die dikwils van Kaauwen grimme-
len’. De kauw kreeg daarom volksnamen als tórrekrèèj (Meijel), kaerkkaow (Venray), 
kèrkdaol (Amby) en toeërekrej (Weert). Aardig bedachte namen als zwart pestoerke 
(zwart pastoortje, Molenbeersel) en doeve van pestoer (Venlo) duiden eveneens op 
de nauwe band tussen kauw en kerk.
Tot slot is er ook nog een kraaiachtige – naast de eerder behandelde gaai – die 
niet tot de ‘zwarte brigade’ behoort: de ekster. De naam ekster is afgeleid van het 
Oudhoogduitse agalstra, in hedendaags Duits Elster, met als stamwoord ago, een 
term die ‘de puntige’ of ‘de scherpe’ betekent. Dat agalstra staat, via het Middelne-
derlandse egestre, ook aan de basis van de vooral Noord- en Midden-Limburgse 
eksternaam (a)egerst. Het element ‘ek’ in de naam van de ekster – in Limburg 
ook aekster, h(a)ekster, j(a)ekster, soms zonder de k: (a)ester – is verwant met het 
Franse aigu (scherp, puntig) dat eveneens terugwijst naar het proto-Germaanse 
stamwoord ago. Naar algemeen wordt aangenomen duiden de (h)ek-namen niet 
zo zeer op de snavel, als wel op de lange, puntige staart van de ekster. 
Verder zijn er niet veel dialectbenamingen voor de ekster, maar er is er nog één 
die zeker vermelding verdient: het Weertse kruûshieër. Een verwijzing naar het 
zwart-witte habijt van de kloosterorde der kruisheren.

Afbeelding 21: De kauw, in grote delen van Limburg ‘däölke’. Foto: Theo Zelen.



44

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

9. Hoe rijk is Huuskes Marie?

‘Ik stond vanmorgen op de spoorwegbrug,
een vogel floot, een vink. Zijn geestig lied
voerde mij jaren en nog jaren t’rug:
ik was een knaap toen en ik wist het niet.
Waarom sinds eeuwen is die prille stem
nog steeds dezelfde?
(Uit het gedicht ‘De spoorwegbrug’ van Jan van Nijlen, 1884-1965)

Het specifieke geluid van de vink is ook de bron van zijn naam. Het Oud-
hoogduits kende finko, het Oudengels finc, beide afgeleid van het proto-Ger-
maanse finka(n). In een 12de-eeuwse tekst uit Brabant komt het woord finkanbusk 
(vinkenbos) voor, met finke als (afgeleide) vorm van de vogelnaam. Waarschijnlijk 
zijn al deze namen nauw verwant met namen als het Franse pinson, het Welshe 
pinc, het Russische pénka, wat zou wijzen op het grondwoord pinc, waarmee de 
roep van de vink inderdaad vrij nauwkeurig weer wordt gegeven. Waarmee met-
een ook de Sittards/Maaslandse dialectnaam pinkerd verklaard is.

In het hoofdstuk over de vogelvangerstaal in zijn ‘Handboek der Nederlandsche 
Taal’ (1913/1914) omschrijft de taalkundige Jac. van Ginneken de term pinkerd 
als ‘vogel die men zoo even gevangen heeft en die men buiten aard- en steekvogels op den 
aard zet om te pinken’. Op de aard – de plaats die de vogelvanger had gekozen 

Afbeelding 22: De vink, vaak ‘bookvink’ of ‘bokesvènk’. (Foto: Theo Zelen.
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om vogels, specifiek vinken, te ‘snappen’ – werden aard- of steekvogels geplaatst, 
die wel konden fladderen maar niet konden vliegen, om zo ‘wilde’ vinken in de 
val te lokken. ‘Daarvoor doet de vogelevanger er eenige een gareelke aan langs onder de 
vleugels weg. Aan dat tuig is een koordeken dat zelf aan een houten steksken vast is. Dit 
steksken steekt men in den grond.’ En dan maar pinken.
Voor het merendeel zijn de Limburgse dialectnamen voor de vink gebaseerd 
op combinaties met de stam vink, veenk, fink, vènk of vînk. Bloodvink (bloedvink, 
Nunhem) verwijst bijvoorbeeld naar de roodachtige borst van de vogel. De be-
kendste combinatie is echter die met het voorvoegsel book-, bouk-, bók- of bóch-. 
Die namen zijn afgeleid van het Middelnederlandse boec, voorloper van beuk, 
de boom waarvan de nootjes door vinken zeer geapprecieerd worden. Ook de 
naam bokesvènk (Maasland in beide Limburgen) wijst naar een favoriet item op 
het menu van de vink: boekweit. Botvink, een naam die vooral in het Zuid-Lim-
burgse heuvelland en in Belgisch-Limburg vaak opduikt, verwijst naar het aan-
pikken van de knoppen van uitbottende bomen en struiken. Iets waaraan zich 
overigens vooral appel- en goudvinken bezondigen.
Hun typische liedje was heel lang de voornaamste reden om vinken te vangen 
en ze voor wedstrijden in te zetten. Zo’n ‘vinkenzetting’ hield in grote lijnen in 
dat de vinkeniers (vinkenhouders) zich met hun gekooide vogels opstelden in 
een rij langs een weg of op een plein, en dan turfden hoeveel liedjes hun vogels 
binnen een uur produceerden. De kooien waren geblindeerd, zodat de vogels 
niet afgeleid werden. De vinken moesten hun correcte, volledige liedje zingen, 
telkens afgesloten met de typische ‘vinkenslag’. Winnaar was degene wiens vink 
binnen het uur de meeste liedjes zong. De ‘vinkenslag’, weergegeven als distrewiet 
(Maastricht, Gronsveld), tistruwiet (Maasland) of siestrewiet (Nieuwenhagen), werd 
op een gegeven moment plaatselijk ook een gangbare dialectnaam voor de vogel. 
In Noord-Limburg werd voor het volledige liedje van de vink, inclusief de ‘slag’ 
op het einde, ook wel het ezelsbruggetje ‘Zeen d’r nog rieker minse als Huuskes 
Merie?’ gebruikt.

10. Hemelse zangers

‘Aloëtte, voghel clein, 
dyn nature es zoete ende rein.
So es dyn edel sanc,
daer dienstu met den Here allein
te loven om sinen danc.
(Anonieme dichter, 14de eeuw)

Als er uit de poëzie van de afgelopen eeuwen een alternatieve naam gedestilleerd 
zou moeten worden voor leeuweriken, dan zou ‘hemelse zangers’ een goede 
kans maken. De leeuweriken, alouettes in het Frans, zijn van oudsher geliefd om 
hun zangkunst. De naam leeuwerik – in Limburg le(e)werk, lieëver, lièverik, lieëwêrk, 
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leverik – is afgeleid van het proto-Germaanse laiw(a)riko, waarin de stam laiwaz- 
of laiwar- schuilt, verwant aan het Griekse laiein (klinken, schreeuwen). Een niet 
bepaald muzikale verwijzing naar het gezang van de vogel.

In onze omgeving komen drie soorten leeuweriken voor: de veldleeuwerik, de 
boomleeuwerik en de kuifleeuwerik. De veldleeuwerik is de bekendste. Wie 
heeft nog nooit in de voorzomer omhoog staan te turen om de veldleeuwerik 
te volgen op zijn jubelende vlucht naar de hemel? Van alle leeuweriken is deze 
het meest aan akker- en weiland gebonden, vandaar naast alle samenstellingen 
met veld- een reeks Limburgse volksnamen als akkerliewerik (Amby), graaslieëwêrk 
(Weert) en grondlie(ë)werk (Belgisch-Limburg).

Veruit de meeste Limburgse benamingen voor de veldleeuwerik hebben echter 
te maken met zijn typische zangvlucht: spiraalsgewijs en voortdurend zingend 
omhoog, op grote hoogte een paar minuten blijven ‘bidden’, en dan weer zin-
gend afdalen, met een steile ‘val’ in de laatste meters. ‘Een blijde geest die de aarde 
besproeit met een regen van klanken’, zo beschreef de Engelse dichter Percy Bysshe 
Shelley (1792-1822) de veldleeuwerik. Gelovigen zagen in de vlucht van de 
sjtiegliewerik (stijgleeuwerik) vooral een zingend eerbetoon aan God, de Schep-
per. Een oud en ietwat kreupel Hollands ezelsbruggetje voor de zang van de 
veldleeuwerik tijdens de vlucht omhoog luidt: ‘Jeseken, Jeseken, open de Hemel en 
laat mij in! ’k Zal van mijn leven niet meer vloeken en zweren!’ In Sittard werd de 
veldleeuwerik ook vidieu genoemd, volgens Jos Swanenberg vermoedelijk een 
klanknabootsing. Ik ben echter zo vrij om het eerder te zoeken in een combi-
natie van vi- (afgeleid van videre, Latijn voor zien, aanschouwen) en dieu (Frans 
voor God): de vogel die hoog genoeg komt om God te aanschouwen. Ook het 
Kerkraadse laudie(t) zou zo verklaard kunnen worden, namelijk als afgeleide van 
het Latijnse laudare (prijzen, loven, eren).

Afbeelding 23: De veldleeuwerik of ‘sjtiegliewerik’. Foto: Theo Zelen.
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Ondanks alle lofprijzingen is de veldleeuwerik niet de beste zanger van zijn fa-
milie. Die eer valt te beurt aan de boomleeuwerik, die vroeger dan ook een po-
pulaire kooivogel was. De dichter Frederik van Eeden (1860-1932) schreef over 
zijn liedje: ‘Het klinkt vanuit de vage verte alsof hij midden in ‘t gesternte zijn zilvren 
klokjes luidt’. Het romantische zoetelief, een oude Nederlandse naam die volgens 
het WLD ook in Venray en Weert bekend is (of was?) verwijst eveneens naar het 
zoetgevooisde lied van deze vogel. Boomleeuwerik is – net als zijn andere Lim-
burgse dialectnamen met hout- of bos- als voorvoegsel – een wat misleidende 
naam. De boomleeuwerik houdt zich bij voorkeur juist niet op in het bos, maar 
in heidegebieden, en nestelt ook op de grond. De naam hejlieëwêrk (heileeuwerik, 
onder andere in Weert) zou beter passen. 

Tot slot: de kuifleeuwerik. Eigenlijk hebben álle leeuweriken een kuifje dat 
bij opwinding of onraad rechtop gaat staan, maar de kuifleeuwerik – in Meijel 
pruukléwwerik, elders in Limburg vooral koefl(i)ewer(i)k – heeft het meest opval-
lende. In ‘Zien is kennen’ (1937) schreven Nol Binsbergen en Dirk Mooij: ‘In 
de winter algemeen op straten van steden en dorpen, waar ze zaadjes uit de uitwerpselen 
van de paarden pikken.’ Die gewoonte heeft de kuifleeuwerik met weinig vleiende 
volksnamen als strontlieëwêrk Weert, Afferden), s(j)trontpioen (Urmond), mèslieëwe-
rik (mestleeuwerik, Klimmen) en strontpikker (Nederweert, Pey) opgezadeld. 
En dan is er nog kokkelevie (Maastricht) – elders ook konkelevie, koekeloere (Wijl-
re), kokkelevienus (Meerssen), roekelevie (Tongeren). Een naam die de kuifleeuwe-
rik op sommige plaatsen moet delen met de boomleeuwerik. De meest gang-
bare verklaring: kokkelevie is afgeleid van het Franse cochevis (eigenlijk ‘vinkje’), 
volgens het bekende Franse woordenboek Le Petit Robert oorspronkelijk een 
samensmelting van coq (haan) en visage (gezicht). Dat zou een verwijzing zijn naar 
het ‘hanenkopje’ van een kuifleeuwerik die zijn kuif opzet. 

Afbeelding 24: De boomleeuwerik die beter ‘hejlieëwêrk’ zou kunnen heten. Foto: Theo Zelen.
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11. Gevleugelde schrijvertjes

‘Overal des Zomers vindt men, zoo in onze weiden als in ‘t hangen van onze Dyken, 
de Haverkneuen, gemeenlyk ook Geelgersten of, gelyk sommigen spreeken, Gorsen en 
Geelgorsen geheeten. (…) Zy zoeken hun voedsel uit de mest der paerden, en aezen 
meest voorts, het geheele jaar door, op allerhande graenen en zaeden. Haver, inzonder-
heid, en Gerst, zyn hunne geliefde voedsel.’
(Uit ‘Nederlandsche Vogelen’, Cornelius Nozeman en Martinus Houttuyn, 
1770/1829). 

Het moge duidelijk zijn: de geelgors is een liefhebber van graantje-pik. Een van 
de meest gebruikelijke verklaringen van de naam ‘gors’ is dan ook een verwant-
schap met ‘gerst’, gebaseerd op het proto-Germaanse gursto of gersto. In dat geval 
zou de vogel dus vernoemd zijn naar zijn meest geliefde voedsel. De Meijelse 
benaming gééle gierst duidt eveneens op een voorliefde voor graan. Een andere 
verklaring: gors is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord garren of gerren, 
gebaseerd op het Latijnse garrire (snateren, kakelen, voortdurend krassen). Dat 
komt overeen met het Duitse girren of gurren (kirren), wat daar onder meer tot de 
dialectnamen Gurse en Gürsche heeft geleid.

Wie de Limburgse dialectnamen voor de geelgors in het WLD bekijkt, ziet dat 
die vooral het plattelandskarakter van de vogel benadrukken: korengos (Sint-Trui-
den), graasvènk (Neeritter, Sint-Odiliënberg), graasteut (Venlo), korevors (verspreid 
in Belgisch-Limburg). Daarnaast zijn er – natuurlijk – veel namen die naar 
het grotendeels gele verenkleed verwijzen: gaelververke (Weert), gaelgór (Sittard, 
Maasland), gaelgoers (Roermond). Namen die bovendien, omdat gorzen veel lij-
ken op vinkachtigen, nogal eens de elementen -vink of -kneu(terd) bevatten, 
bijvoorbeeld gieëlveenk (Cadier en Keer) en haverkneuterd (Nederweert). Ook 
duiken regelmatig het element mus- (in de algemene betekenis van klein vo-
geltje) en dialectvormen daarvan (täöt, jiets, juutsj) op: graastäöt (Venlo), jeëljuets 
(Kerkrade), gaelguedsj (Ransdaal).
Een apart verhaal zijn de dialectnamen die gebaseerd zijn op het werkwoord 
‘schrijven’ (sjrieve, schrieve). Dat heeft niet zo zeer te maken met de vogel zelf, als 
wel met de eieren. In ‘Onze Vogels in Huis en Tuin’ (1869) schrijft John Gerrard 
Keulemans: ‘De eyeren (…) hebben over de geheele schaal, maar voornamelijk aan het 
stompe einde, ongelijkmatige, rosse en grijze vlekjes, die echter door eene menigte donker 
purperkleurige en bruinachtig zwarte, dunne strepen bijna onzichtbaar worden gemaakt. 
De smalle streepjes (…) zijn gemarmerd, als waren zij er met de pen op geteekend. Men 
vindt althans op zulk een ei altijd een aantal figuren, naar het cijfer 3, als mede naar 
komma’s, vraagteekens en punten gelijkende, waarom dan ook sommigen dezen vogel 
‘Schrijver’ noemen.’ 
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Geheimtaal op de eierschalen, dus. Vandaar Limburgse dialectnamen als (gaele) 
schriever (Midden-Limburg, Weert), gaelsjriever (Stein, Brunssum), sjrieverke (Horn) 
en gaele schrijverik (Gennep, Middelaar). Als het geheimschrift meer rood dan 
bruinachtig zwart oogde, werd ook wel bloodsjriever (onder meer in het Maasland) 
gebruikt. De ‘schrijver’-namen voor de geelgors zijn niet typisch voor Limburg 
of Nederland. Het Portugees heeft bijvoorbeeld escrevedeira en het Spaans escriba-
no, beide letterlijk te vertalen als ‘schrijver’. 

Afbeelding 25: De geelgors of ‘gaele schriever’. Foto: Theo Zelen. 

Afbeelding 25A: Het ‘beschreven’ eitje van de geelgors. Foto: Didier Descouens.
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OVER MUIZEN, MUUS EN MÄUSE

De meervoudsvorming van zelfstandige 

naamwoorden in de Limburgse dialecten 

van Vaals, Lemiers en Vijlen in relatie tot 

de standaardtalen Nederlands en Duits

Peter Klein

In dit artikel wil ik ingaan op de eigen ontwikkeling van de 
Limburgse dialecten die geleid heeft tot een complex sys-
teem van meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden.
 
Muis-muizen, moes-muus, Maus-Mäuse
 
Het is evident dat we in de genoemde voorbeelden te ma-
ken hebben met verwante talen. De oorsprong van deze drie 
varianten ligt bij het West-Germaanse mûs, waarbij de û die 
uitgesproken werd als oe zich in het Nederlands via uu tot 
de tweeklank ui ontwikkelde. Deze spontane palatalisatie 
vond in het midden en zuiden van Limburg niet plaats. In 
het Duits trad ook diftongering op van û naar au, maar in 
het Limburgs bleef de û gehandhaafd.
Verder constateren we dat er naast deze structurele verschil-
len op klankniveau ook verschillen op morfologisch gebied 
optreden. In het Nederlands wordt het meervoud van muis 
gevormd door de toevoeging van en, waardoor de s tussen 
klinkers komt te staan en verandert in z. In het Duits wordt 
er aan Maus een e toegevoegd en krijgt de tweeklank au 
umlaut: äu. Ook in het Limburgs is er sprake van umlaut: oe 
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wordt uu; bovendien wordt de sleeptoon van moes [moe.s] 
een stoottoon [muu:s]. Dat betekent overigens niet dat deze 
meervoudsvorming standaard is bij elk woord met een oe-
klank, want bij een vergelijkbaar geval als hoes uit hûs is 
de meervoudsvorm hoezer of huzer, vergelijkbaar met het 
Duitse Häuser. Dat brengt ons op de voor de hand liggende 
vraag: welke meervoudsvormingen kennen we eigenlijk in 
het Limburgs, het Nederlands en het Duits? Daarnaast wil 
ik onderzoeken welke klankwetten hierbij een rol spelen. 
Welke eigen ontwikkelingen hebben de dialecten van Vaals, 
Lemiers en Vijlen doorgemaakt, rekening houdend met de 
oorspronkelijke klassen der substantieven? 
En tenslotte: welke invloed hebben de standaardtalen Ne-
derlands en Duits?1 

Meervoudsvormen in het Limburgs
Om te onderzoeken hoe de meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden 
in de Zuid-Oost-Limburgse dialecten plaatsvindt heb ik eerst 250 woorden at 
random uit het woordenboek van de dialecten van de gemeente Vaals, Ós Mod-
dersjproach, onderzocht. Er blijkt tussen het Ripuarisch dat in Vaals en Lemiers 
gesproken wordt en het Oost-Limburgs overgangsdialect van Vijlen een hoge 
mate van overeenkomst in het systeem van meervoudsvorming te bestaan. Er is 
in de drie dialecten sprake van de meervoudsuitgangen of numerusmerken -e, 
-er of -s. Soms ontbreekt er een uitgang: numerusmerk (0). Dat betekent dat er 
op basis van deze criteria 4 groepen zijn. Bovendien speelt in de groepen 2 en 3 
soms umlaut en/of verandering van toon een rol, zoals het voorbeeld moes-muus 
laat zien. Uit onderzoek blijkt dat in Noord-Limburg sprake is van een verge-
lijkbare situatie.2

Als we kijken naar de frequentie komen we voor de drie zuidelijke dialecten 
Vaals, Lemiers en Vijlen tot de volgende verdeling:

1 -e 137

2 0 63

3 -er 31

4 -s 19

250
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Dat betekent dat in het uiterste zuiden van Limburg de e-groep verreweg de grootste 
is. Dit wijkt niet substantieel af van de situatie in Noord-Limburg. Dit mag ons ech-
ter niet verbazen want hieronder vallen de woorden die zowel in het Nederlands als 
in het Duits het meervoud vormen met e(n). Historisch gezien vormt deze groep een 
verzameling van verscheidene Germaanse substantiefklassen. Hier kom ik later nog 
op terug. Bij de meervouden met -s zien we echter een groot verschil tussen Noord 
en Zuid: in Gennep staat het s-meervoud op plaats 2. Hier is blijkbaar de invloed 
van het Standaardnederlands veel groter dan in Zuid-Limburg. Ook de groep met 
meervoud op -er is in het noorden even marginaal als in het Nederlands.

Gennep:

In het zuiden is de situatie bij de numerusmerk 0 complex. Slechts een klein aantal 
woorden (5) uit de groep 2 blijft onveranderd. Bij 58 woorden komt umlaut voor 
of oppositie van sleeptoon en stoottoon; soms ook beide. Bij umlaut gaat het om 
de klankwet die inhoudt dat klinkers onder invloed van een -i of -j in de volgende 
lettergreep in het Oudwestgermaans veranderden: de volgende vormen van umlaut 
komen in de dialecten van Vaals, Lemiers en Vijlen voor: a>(a)e, o(o)>ö, o(o)>u, oo>eu, 
oa>öa, ao>äö, oe>uu, ou>ui. Er is binnen de dialecten in deze groep zelden sprake van 
dubbele vormen – een variant met umlaut en een zonder – zodat we kunnen stellen 
dat de umlaut in deze regio niet op z’n retour is. Dit geldt ook voor de oppositie 
sleeptoon-stoottoon die in alle 3 de dialecten voorkomt, b.v. sjeerm-sjerm ‘paraplu’, 
soms in combinatie met umlaut: boom-beum ‘boom-bomen’.
Bij groep 3 zien we in het Vaalser dialect een aantal gevallen (9) met umlaut. Hier 
betreft het woorden die ook in het Duits -er en umlaut hebben. In het dialect staat 
bij deze woorden de umlaut echter onder druk. Naast meervouden als huzer ‘huizen’ 
en jlaezer ‘glazen’ komen steeds vaker vormen zonder umlaut voor: hoezer, jlazer.3

De geschiedenis
In hoeverre spelen klankwetten als n-apocope, syncope, i-umlaut, reductie en 
tonaliteit bij de vorming van de meervouden een rol?

De Oergermaanse zelfstandige naamwoorden konden oorspronkelijk ingedeeld 
worden in een 8-tal groepen die vernoemd werden naar de laatste letter van hun 
stam. Zo waren er a-stammen, o-stammen, n-stammen enz. Alle groepen ken-

1 -e 142

2 -s 48

3 umlaut 25

4 0 11

5 -er 5

uitzonderingen 2

233
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den 4 of meer naamvallen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Deze 
vormverschillen zijn in de loop van de eeuwen grotendeels verdwenen doordat 
de klemtoon op de stam van het woord kwam te liggen en de klinkers in niet 
beklemtoonde lettergrepen gereduceerd werden tot een toonloze e, de zogenaam-
de reductievocaal of sjwa. Zo kent Gotisch dags ‘dag’ de volgende vormen: dags, 
dagis, daga, dag in het enkelvoud en dagos, dage, dagam, dagans in het meervoud. In 
het Middelnederlands zien we slechts 4 gereduceerde vormen in het enkelvoud: 
die dach, des daghes, dien daghe, dien dach, en in het meervoud: die daghe, der daghe, 
dien daghen, die daghe. Om duidelijk te maken met welke naamval we te maken 
hebben, met andere woorden, welke functie het woord in een zin heeft, werd er 
gebruik gemaakt van een lidwoord, dat wel nog naamvallen kende. De tweede 
naamval enkelvoud dagis zien we in het Middelnederlands terug als daghes en in 
het hedendaagse dialect als dages, in een samenstelling als dageslit ‘daglicht’, letterlijk 
‘licht van de dag’: Dat kènt ’t dageslit nit verdrage (Vij). Het woord daag is een voor-
beeld voor de sterke verbuiging of flexie, die gekenmerkt wordt door een -s in de 
tweede naamval bij mannelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden. Daarnaast 
hebben we voor de vorming van het meervoud vooral te maken met de zwakke 
flexie bij woorden als haan-hane ‘haan-hanen’, tsong-tsonge (Le) ‘tong-tongen’ en 
vrauw-vrauwe ‘vrouw-vrouwen’. De zwakke flexie wordt gekenmerkt door een -n 
in de tweede naamval enkelvoud en in het meervoud, die in het Limburgs geapo-
copeerd, weggelaten, wordt. In de volgende samenstellingen zien we voorbeelden 
van de zwakke tweede naamval: hanesjreej ‘schreeuw van de haan’ in de uitdrukking 
mit Dreejkönninge zunt de daag ’ne hanesjreej gelengd (Vij). Tsongesjlaach (Le) ‘slag van 
de tong’, een techniek bij het spelen van blaasinstrumenten. Vrauwehank ‘de hand 
van een vrouw’, in het Bocholtzer spreekwoord ’ne peeëds-tsank en ’n vrauwehank 
darve noeëts sjtil sjtoa ‘er moet altijd gewerkt worden.’4

Groep 1: enkel numerusmerk: -e
Zoals ik in de inleiding al memoreerde vormt de grootste groep zelfstandige 
naamwoorden dus in de hedendaagse dialecten het meervoud met een -e. Deze 
groep is ontstaan door het samenvallen van stammen die oorspronkelijk een 
meervoud op -e hadden, zoals sjproach-sjproache (Va/Le), sjpraok-sjpraoke (Vij) ‘taal’ 
en sjtond-sjtonde ‘uur’ en de woorden die zwak verbogen worden. Daardoor nam 
het aantal woorden dat een meervoud op -n had toe en werd de -n steeds meer 
als meervoudskenmerk gezien. Deze is in de Limburgse dialecten weggevallen, 
zodat deze groep wordt gekenmerkt door de meervoudsuitgang -e.

In het West-Germaans ontstonden onder invloed van het Latijn nieuwe man-
nelijke zelfstandige naamwoorden die door middel van de achtervoegsels -er en 
-aar afgeleid werden van werkwoorden. Deze nomina agentis geven mannelijke 
personen aan die de door het betreffende werkwoord uitgedrukte handeling 
verrichten. Zo wordt van het werkwoord bakke ‘bakken’ het zelfstandig naam-
woord bèkker ‘bakker’ afgeleid, meervoud bèkkere ‘bakkers’, van sjnieje ‘snijden’ 
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hoarsjniejer-hoarsjniejere ‘kapper’, van sjiese ‘schijten’ bóksesjieser-bóksesjiesere ‘angst-
haas’ enz. Maar ook voorwerpen waarmee de handeling kan worden uitgevoerd, 
zoals aatrèkker-aatrèkkere ‘schoenlepel’ en ópnemmer-ópnemmere (Va/Le) ‘dweil’. 
Deze meervoudsvorming is typisch Limburgs, want deze woorden hebben in 
het Standaardnederlands een meervoud op -s, zoals ‘bakkers’, ‘schilders’, ‘schoen-
lepels’, ‘schroevendraaiers’, enz. In het Duits hebben mannelijke en onzijdige 
woorden die eindigen op -er, -en en -el een meervoudsvorm die identiek is aan 
het enkelvoud, soms met umlaut, b.v. Deckel-Deckel ‘deksel-deksels’, Faden-Fä-
den ‘draad’. In het dialect horen alleen de vormen zonder umlaut in groep 1: 
dèkkel-dèkkele (Va/Le), diksel-diksele (Vij); met umlaut in groep 2c vaam-vaem. 

Daarnaast horen ook onzijdige, zwak verbogen woorden tot deze groep, zoals 
ouw-ouwe ‘oog-ogen’, oer-oere ‘oor-oren’, hoar-hoare. Vrouwelijke woorden die oor-
spronkelijk op een a eindigden, die gereduceerd werd tot -e, werden net als de 
mannelijke zwak verbogen en kenden dus de meervoudsuitgang -en, waarvan de -n 
wegviel: Oudhoogduits zunga-zungūn, Middelnederlands tonghe-tonghen, tong-ton-
ge (Vij), tsong-tsonge (Va/Le). Andere voorbeelden zijn doef-doeve ‘duif-duiven’, 
blom-blomme (Va/Le), bloom-blome (Vij) ‘bloem-bloemen’, sjweijel-sjweijele (Va), 
sjwaejel-sjwaejele (Le), sjwaegel-sjwaegele ‘lucifer’ en leenwoorden als plants-plantse 
(Va/Le) ‘plant-planten’ en kèresj-keresje (Va), deze laatste vorm met svarabhakti (pro-
ces van sjwa-invoeging tussen twee medeklinkers): ‘kerk-kerken’5. 

Numerusmerk: -e

aatrèkker-aatrèkkere ‘schoenlepel’

aierdöpsje-aierdöpsjere (Va), aierdöpche-aierdöpchere (Le), eierdupke-eierdupkere (Vij) ‘eierdopje-eierdopjes’

bats-batse ‘bil’

bèkker-bèkkere ‘bakker’

blom-blomme (Va/Le), bloom-blome (Vij) ‘bloem-bloemen’

blomkoeël-blomkoeële (Vij) ‘bloemkool-bloemkolen’ 

bóksesjieser-bóksesjiesere (Va/Le), bóksesjieter (Vij) ‘angsthaas’

doef-doeve ‘duif-duiven’

doem-doeme ‘duim-duimen’

èlber-èlbere ‘aardbei’

fag-fagke ‘bundel takken’

fenniksvutser-fenniksvutsere (Le) ‘gierigaard’, ‘penningmeester’ (ironisch)

haffel-haffele ‘handjevol’

hoar-hoare (Va/Le), haor-haore (Vij) ‘haar-haren’

hoarsjniejer-hoarsjniejere ‘kapper’

keresj-keresje (Va), kèrch-kèrche (Le), kèrk-kèrke (Vij) ‘kerk-kerken’

kóffer-kóffere ‘koffer-koffers’

kroek-kroeke (Vij) ‘kruik-kruiken’

loemel-loemele ‘lap’, ‘vod’

maatskrieëmer-maatskrieëmere ‘marktkoopman’
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Groep 2
Deze groep, die gekenmerkt wordt door het ontbreken van een meervoudsuit-
gang, bestaat eigenlijk uit 4 subgroepen: a. geen numerusmerk, b. zonder uitgang 
maar met oppositie sleeptoon-stoottoon, c. zonder uitgang maar met umlaut, d. 
zonder uitgang maar met umlaut en oppositie sleeptoon-stoottoon.

Groep 2a: geen numerusmerk: 0
Onzijdige sterk verbogen woorden hebben oorspronkelijk een meervoud dat 
identiek is aan het enkelvoud. Tegenwoordig komen er nog maar weinig woor-
den zonder numerusmerk voor. Bovendien is er vaak sprake van dubbele vor-
men. Zo is het meervoud van bee ‘been-benen’ bee of bèng (zie groep 2b), het 
meervoud van peëd ‘paard-paarden’ is in Vaals peëd en Lemiers en Vijlen peëd/
peëder. Kink-kènger ‘kind-kinderen’ (zie groep 3) kent in Vaals de variant kink-kink, 
wellicht ontleend aan het Akens: Me schleät enge Düvel uus de Kenk än zeng dren. 
(Akense spelling). De 0-vorm wordt gebruikt als een groep, bepaald aantal of 
koppel bedoeld wordt.
Ook enkele mannelijke en vrouwelijke woorden horen bij deze groep: sjong-
sjong (Va/Le), sjoon-sjoon (Vij) ‘schoen-schoenen’, sjneë-sjneë (Va/Le), sjnae-sjnae 
(Vij) ‘snee, plak’: Heë it jèddere morje tswei sjneë broeëd mit sjink (Le). Dubbele vor-
men ook bij maan-maan/mansluuj ‘man-mannen’. 
De vorm murer-murer ‘metselaar’ is waarschijnlijk een leenvertaling van het Duit-
se Maurer-Maurer conform de Duitse meervoudsregel.6

naat-nate ‘nacht-nachten’

ópnemmer-ópnemmere (Va/Le) ‘dweil’

plants-plantse (Va/Le), plant-plante (Vij) ‘plant-planten’

póls-pólse (Vij/Le) ‘pols-polsen’

priej-prieje ‘kreng’

roazeknuis-je-roazeknuis-jere (Va), roazeknäös-je-roazeknäös-jere (Le), roeëzeknökske-roeëzeknökskere 
‘gevoelige plek aan de elleboog’, ‘telefoonbotje’

sjroef-sjroeve ‘schroef-schroeven’

sjroet-sjroete ‘kalkoen’, ‘onaangename vrouwelijke persoon’

sjtegel-sjtegele (Vij) ‘draaihekje’

sjweijel-sjweijele (Va), sjwaejel-sjwaejele (Le), sjwaegel-sjwaegele (Vij) ‘lucifer’

sjweinerei-sjweinereie ‘viezigheid’

träöt-träöte ‘trompet’

tsiedoeng-tsiedoenge (Va), tsiedong-tsiedonge (Le), siedong-siedonge (Vij) ‘krant’ Du. ‘Zeitung-Zeitungen’

tsong-tsonge (Le), tong-tonge (Vij) ‘tong-tongen’

vaas-vaze ‘vaas-vazen’

vläöjel-vläöjele (Va/Le), vläögel-vläögele (Vij) ‘vleugel-vleugels’ Du. ‘Flügel-Flügel’

vrundschaft-vrundschafte ‘vriendschap-vriendschappen’

Tabel 1: Numerusmerk -e.
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Tabel 2a: Geen numerusmerk: 0.

Groep 2b: uitgang 0 + oppositie sg. sleeptoon - pl. stoottoon
Deze groep kent ook geen meervoudsuitgang maar in tegenstelling tot groep 
2a zijn enkelvoud en meervoud niet identiek. Hier speelt namelijk de typisch 
Limburgse betoningswet een rol. Een woord als ‘dag’ wordt in het Vijlens dialect 
als daag uitgesproken, met een sleeptoon. Nu houdt de betoningswet in dat die 
sleeptonige aa [daa.g] verandert in een stoottoon [daa:g] wanneer er een stem-
hebbende medeklinker (b.v. g) op volgt en een sjwa wordt geapocopeerd. Het 
meervoud van dag luidde in het Middelnederlands daghe, Middelhoogduits tage, 
de e viel weg en de lange a werd een stoottoon. Dat betekent dat een woord als 
dag in Limburg niet in groep 1 hoort maar na sjwa-apocope tot groep 2b. Dit 
in tegenstelling tot het Standaardnederlands en -Duits waar -en, respectievelijk -e 
gehandhaafd bleven als numerusmerk. Bij bee-bèng is sprake van apocope van de 
-n bij been nadat deze in het meervoud veranderd is in -ng. Dit laatste verschijn-
sel heet velarisering en komt zowel in het enkelvoud als in het meervoud voor, 
zodat het geen numerusmerk is. Een ander voorbeeld is knien-knieng ‘konijn’. Bij 
rink-rèng wordt in het enkelvoud -ng gevelariseerd tot -nk, in het meervoud niet.7

Tabel 2b: Uitgang 0 + oppositie sg. sleeptoon – pl. stoottoon.

Geen numerusmerk: 0

bee-bee/bèng (Va/Le), bee-bee (Vij) ‘been-benen’

kink-kink/kènger (Va) ‘kind-kinderen’

murer-murer (Va/Le) ‘metselaar’

peëd-peëd/peëder ‘paard-paarden’

sjneë-sjneë (Va/Le), sjnae-sjnae (Vij) ‘plak’

sjong-sjong (Va/Le), sjoon-sjoon (Vij) ‘schoen’

zöng-zöng (Vij) ‘zonde-zonden’

Uitgang 0 + oppositie sg. sleeptoon – pl. stoottoon

bee-bèng/bee (Va/Le) ‘been-benen’

berg-berg (Vij) ‘berg-bergen’

breel-brèl ‘bril-brillen’

daach-daach (Va/Le), daag-daag (Vij) ‘dag-dagen’

deerm-derm (Va/Le) ‘darm-darmen’

eerm-erm (Va/Le) ‘arm-armen’

knien-knieng ‘konijn-konijnen’

plantspeen-plantspèn (Va/Le) ‘pootstok-pootstokken’

pries-pries ‘prijs-prijzen’

rink-rèng ‘ring-ringen’

sjeerm-sjerm (Va/Le) ‘paraplu’

sjtee-sjtèng ‘steen-stenen’

sjteel-sjtèl (Le/Vij) in bèssemsjteel-bèssemsjtèl ‘bezemsteel-bezemstelen’

weisj-weësj (Va), waeg-weëg (Le/Vij) ‘weg-wegen’



58

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

Groep 2c: uitgang 0 + umlaut
Tot deze groep horen alleen mannelijke en vrouwelijke, sterk verbogen woorden.
Bij mannelijke woorden als appel, sjlaach, narel is het meervoud met umlaut: èppel, 
sjlaech, naejel. Dit wordt veroorzaakt door een -i in de oorspronkelijk onbeklem-
toonde lettergreep die volgt op de stam van het woord. Zo is het meervoud van 
apful in het Oudhoogduits epfuli. Soms ook woorden die in het dialect umlaut 
hebben maar in het Duits niet: hónk-höng, Du. Hund-Hunde ‘hond-honden’ en 
tsong-tsöng (Va) ‘tong’, Du. Zunge-Zungen. De umlaut in weulef en naejel is niet 
klankwettig maar moet door analogie ontstaan zijn.
Veel vrouwelijke woorden die op een medeklinker eindigen zoals sjtad, kouw, 
hoed, moes, nós, voes hadden oorspronkelijk een meervoud op -i, waardoor umlaut 
ontstond. De i werd gereduceerd tot e, die vervolgens geapocopeerd werd: hank-
heng, in het Duits nog Hand-Hände. Andere voorbeelden: nus Du. Nüsse, ‘noten’, 
kui Du. Kühe, ‘koeien’.
Een uitzondering vormt naat-nate: de oorspronkelijk klankcombinatie -cht ver-
hinderde de umlaut, zodat de e niet wegviel en naat verbogen wordt volgens 
groep 1. Naast reductie en apocope speelt bij sommige meervouden ook syn-
cope een rol. Het meervoud van broer (Va/Le) is bruur en van broor (Vij) breur. In 
beide gevallen is de intervocalische -d geapocopeerd. In het Nederlands kwamen 
al in een vroeg stadium beide varianten, broer en broeder voor, maar het Stan-
daardduits kent uitsluitend de vorm met -d-, Bruder-Brüder.8

Numerusmerk 0 + umlaut

aantsooch-aantsusj (Va), aantsóch-aantsuch (Le), aansóg-aansug (Vij) ‘pak’, ‘kostuum’ 

blommekoeël-blommekuel (Va/Le), ‘bloemkool-bloemkolen’

boach-böasj (Va), boach-böach (Le), baog-bäög (Vij) ‘boog-bogen’ 

boam-böam (Va/Le), baom-bäöm (Vij) ‘vloer’, ‘achterwerk’, ‘bodem-bodems’

boech-buusj (Va), boech-buuch (Le), boek-buuk (Vij) ‘buik-buiken’

broer-bruur (Va/Le), broor-breur (Vij) ‘broer-broers’

doan-döan ‘doorn-doornen/doorns’

droad-dröad (Va/Le), draod-dräöd (Vij) ‘draad-draden’ (metaal)

hank-heng (Va/Le), hand-heng (Vij) ‘hand-handen’

hód-hud (Va/Le), hood-heud (Vij) ‘hoed-hoeden’

hónk-höng (Va/Le), hónd-hön (Vij) ‘hond-honden’

kammezoal-kammezöal (Va) ‘gilet’

kèrktoan-kèrktöan (Vij) ‘kerktoren’

knouch-knuisj (Va), knaoch-knäöch (Le), knoak-knöak (Vij) ‘bot’

kóch-kusj (Va), kóch-kuch (Le), kook-keuk (Vij) ‘koek-koeken’, ‘taart’

koeël-kuuël ‘kool-kolen’ (groente)

koomp-kump (Va/Le), kómp-kump (Vij) ‘kom-kommen’

kouw-kui (Va/Le), koo-keu (Vij) ‘koe-koeien’

kroech-kruusj (Va), kroech-kruuch (Le) ‘kruik-kruiken’

kroechesjtóp-kroechesjtup (Va/Le) ‘klein persoon’
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Tabel 2c: Numerusmerk 0 + umlaut.

Groep 2d: uitgang 0 + umlaut + oppositie sg. sleeptoon – pl. stoottoon
Bij sommige woorden die het numerusmerk 0+oppositie sleeptoon-stoottoon 
hebben treedt bovendien umlaut op bij “umlautfähige” klinkers a, o, u of twee-
klanken au, oe, oa, zoals bij kaamp-kem ‘kam-kammen’, Du. Kamm-Kämme of 
moes-muus ‘muis-muizen’, Du. Maus-Mäuse, zodat hier een drievoudig nume-
rusmerk optreedt.9

lampepoal-lampepöal (Va/Le), lampepaol-lampepäöl (Vij) ‘lantaarnpaal’

lieverkóch-lieverkusj (Va), lieverkóch-lieverkuch (Le), lieverkook-lieverkeuk (Vij) ‘ontbijtkoek’

mèshoof-mèsheuf (Va/Le), meeshoop-meesheup (Vij) ‘mesthoop’

moef-muuf ‘mof-moffen’ (om handen te warmen)

mónk-möng (Va/Le), mónd-möng (Vij) ‘mond-monden’

narel-naejel (Va/Le), nagel-naegel (Vij) ‘nagel-nagels’, ‘spijker’

nós-nus (Va/Le), noat-nöat (Vij) ‘noot-noten’ (vrucht)

oas-öas (Va), aos-äös (Le), oos-eus (Vij) ‘os-ossen’

óptsooch-óptsusj (Va), óptsóch-óptsuch (Le), opsóg-ópsuch (Vij) ‘optocht-optochten’ 

poal-pöal (Va/Le), paol-päöl (Vij) ‘paal-palen’

póls-puls (Va) ‘pols-polsen’

pool-peul ‘poel-poelen’

pot-pöt (Va/Le), pót-put (Vij) ‘pot-potten’

potdooch-potdusj (Va) ‘theedoek’

sjoaf-sjöaf (Va/Le) ‘schaap-schapen’

sjroam-sjröam (Va/Le), sjraom-sjräöm (Vij) ‘streep’, lijn’

sjtool-sjteul ‘stoel-stoelen’

sjtóp-sjtup ‘stop-stoppen’

sjtrous-sjtruis (Va), sjtraos-sjträös (Le) ‘strot-strotten’

sjtroech-sjtruusj (Va), sjtroech-sjtruuch (Le), sjtroek-sjtruuk (Vij) ‘struik-struiken’

sjtuutbroer-sjtuutbruur (Va/Vij), sjtuutbroor-sjtuutbreur (Vij) ‘opschepper’

tand-teng (Vij) ‘tand-tanden’

tsong-tsöng (Va) ‘tong-tongen’

tsooch-tsusj (Va), tsóch-tsuch (Le), sóg-sug (Vij) ‘trein’

vloeë-vlue ‘vlo-vlooien’

voes-vuus ‘vuist-vuisten’ 

vós-vus (Va/Le), voot-veut (Vij) ‘voet-voeten’

vouwel-vuijel (Va/Le), vaogel-väögel (Vij) ‘vogel-vogels’

wassersjloech-wassersjluusj (Va), wassersjloech-wassersjluuch (Le), watersjloeg-watersjluug (Vij) ‘waterslang’

winkvouwel-winkvuijel (Va/Le), winkvaogel-winkväögel (Vij) ‘vlieger’

woasj-wöasj ‘worst-worsten’

woolf-weulef (Va/Le), wolf-wölf (Vij) ‘wolf-wolven’

woof-weuf (Va) ‘hard stukje snot’
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Tabel 2d: Numerusmerk 0 + umlaut + oppositie sg. sleeptoon – pl. stoottoon.

Groep 3 : enkel numerusmerk -er, soms gecombineerd met umlaut en/of oppositie 
sleeptoon – stoottoon
Meervoud op -er komt niet alleen in Limburgse dialecten maar ook in het Stan-
daardnederlands en -Duits voor. Het betreft uitsluitend onzijdige substantiva die 
hun wortel hebben in het Indogermaans. De oudste Duitse meervoudsvormen 
van Kalb ‘kalf-kalveren’ zijn chalbir en al met umlaut Oudfrankisch kelbir. De 
vormen met umlaut komen in het hedendaagse Duits nog steeds voor: Kälber, 
Bücher, Häuser, enz. In het Middelnederlands is de umlaut al analogisch aan het 
enkelvoud hersteld: calver. In het dialect komen meervouden met umlaut vaker 
voor in Vaals dan in Lemiers en Vijlen. Zo is het meervoud van hoes ‘huis’, naast 
de Vaalser variant huzer, in de twee andere dialecten hoezer. Het meervoud van 
bóch (Va/Le), book (Vij) ‘boek’ heeft altijd umlaut: busjer (Va), bucher (Le) en beuker 
(Vij). Umlaut komt in het dialect voor, maar staat onder druk.

In het Nederlands zijn enkele gevallen bekend zoals kalf-kalveren, lam-lamme-
ren, rund-runderen, kind-kinderen, ei-eieren, waarbij de umlaut dus ontbreekt 
en naast de meervoudsuitgang -er in een later stadium nog -en is toegevoegd, 
waardoor zogenaamde stapelmeervouden zijn ontstaan. Ook in het dialect zien 
we een stapelvorm bij bakke-bakkens ‘wang’. Een vorm van syncope heeft plaats 
gevonden bij de meervoudsvorming van kleed-kleier ‘jurk’ waar, de -d- is wegge-
vallen en bovendien een ‘glide’ of glijklank, in dit geval een -j- tot ontwikkeling 
is gekomen. Een ander geval is het meervoud van brèt ‘plank’. Hier is sprake van 
syncope van de -t-: breer, Du. Bretter. De t is in het enkelvoud geapocopeerd bij 
gezich ‘gezicht’, Du. Gesicht. In het meervoud heeft ze zich kunnen handhaven: 
gezichter. Bij het woord kink, ‘kind’, Du. Kind, is de lettercombinatie -nd in het 
enkelvoud gevelariseerd tot -nk en in het meervoud tot -ng .10

Numerusmerk 0 + umlaut + oppositie sg. sleeptoon – pl. stoottoon

boom-beum ‘boom-bomen’

broeëdskurf-broeëedskörf ‘broodmandje’

hèmpskraach-hèmpskraesj (Va), hèmpskraach-hèmpskraech (Le), hèmpskraag-hèmpskraeg (Vij) ‘kraag van hemd’

joemieboom-joemiebeum (Va/Le), goemieboom-goemiebeum (Vij) ‘ficus’

keresjetoerm-keresjetuurm (Va), kèrchetoerm-kèrchtuurm (Le) ‘kerktoren’

loes-luus ‘luis-luizen’

moes-muus ‘muis-muizen’

sjtaal-sjtel ‘stal-stallen’

sjwaam-sjwem ‘spons’

toerm-tuurm (Va/Le) ‘toren-torens’

tsaank-tseng (Va/Le), ‘tand-tanden’

vlaam-vlaem ‘vlaai-vlaaien’

vouwelskurf-vouwelskörf (Va/Le) ‘vogelkooi’

woad-wöad ‘woord-woorden’

zoow-zui (Va/Le) ‘zeug-zeugen’
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Tabel 3: Numerusmerk -er.

Numerusmerk -er

bèd-bedder (Va/Le), bèd-bèdder (Vij) ‘bed-bedden’

beeld-bèlder ‘beeld-beelden’, ‘foto’

bieës-bieëster (Va/Le) ‘beest-beesten’

blad-bleer (Va), blad-blaar (Le/Vij) ‘blad-bladeren’

bóch-bucher (Va/Le), book-beuker (Vij) ‘boek-boeken’ 

brèt-breer (Va/Le), brèt-braer (Vij) ‘plank’

broeëd-broeëder (Va/Le) ‘brood-broden’

daach-daesjer (Va), daach-daecher (Le), daak-daker (Vij) ‘dak-daken’

dooch-dusjer (Va), dóch-ducher (Le), dook-deuker (Vij) ‘doek-doeken’

durp-durper ‘dorp-dorpen’

ei-aier (Va/Le), ei-eier (Vij) ‘ei-eieren’, ‘bult’

hats-hatser ‘hart-harten’

hèmp-hèmder ‘hemd-hemden’

hoan-höaner (Va/Le) ‘horen-horens’

hoes-huzer (Va), hoes-hoezer (Le/Vij) ‘huis-huizen’

hon-honder/hoon-hoonder (Vij) ‘kip’, ‘hoen-hoenderen’

hoolts-heultser (Va), hoolts-hooltser (Le), hoot(s)-hoter/hootser (Vij) ‘hout’

jebis-jebisser (Va/Le), gebit-gebitter (Vij) ‘gebit-gebitten’

jebön-jebönner (Va/Le), gebön-gebönner (Vij) ‘vloer’

jesjèf-jesjèfter (Va/Le) ‘winkel’

jewieët-jewieëter ‘gewicht-gewichten’

jezisj-jezisjter (Va), jezich-jezlichter (Le), gezich-gezichter (Vij) ‘gezicht-gezichten’

jlaas-jlaezer (Va), jlaas-jlazer (Le), glaas-glazer (Vij) ‘glas-glazen’

kaof-kaover ‘kalf-kalveren’

kink-kènger (in Va ook kink) ‘kind-kinderen’

kleed-kleier (Va/Le), kleed-klèjer (Vij) ‘jurk’

kruuts-kruutser ‘kruis-kruisen’

lief-liever ‘lichaam’

louch-luisjer (Va), laoch-läöcher (Le), loak-löaker (Vij) ‘gat’ 

masjien-masjienger (Va/Le), mesjieng-mesjienger (Vij) ‘machine-machines’

mèts-mètser ‘mes-messen’

peëd-peëder (Vij/Le), peëd-peëd (Va) ‘paard-paarden’

rad-raar (Va/Le) ‘rad-raderen’, ‘wiel’, ‘fiets’

rink-rènger ‘rund-runderen’

sjaaf-sjafer (Va/Le) ‘kast’, verwant met ‘schap’

sjous-sjuiser (Va), sjaos-sjäöser/sjaoser (Le), sjót-sjótter (Vij) ‘la-la’s’

sjrif-sjrifter ‘schrift-schriften’

vaas-vaser (Va/Le), vaat-vater (Vij) ‘vat-vaten’ 

vèl-veller (Va/Le), vael-velder (Vij) ‘vel-vellen’
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Groep 4 : enkel numerusmerk -s
De meervouden op -s komen in de zuidelijke dialecten veel minder voor dan in 
de westelijke en het Standaardnederlands. Dit heeft verschillende oorzaken. His-
torisch gezien hoort deze meervoudsvorm bij de sterke verbuiging zoals bij het 
Gotische woord voor ‘dag’: dags waarvan de eerste naamval meervoud dagos was 
en de vierde dagans. Deze meervoudsvorm zien we vooral in de kustdialecten 
van Holland en Vlaanderen, het Noordzeegermaans, en in het Engels, terwijl het 
Oudhoogduits het meervoud taga, later tage kende. In de Westgermaanse sterke 
verbuiging kwamen dus twee meervoudsvormen voor, waarvan de e(n) in Lim-
burg dominant was. De Franse invloed in later eeuwen heeft wellicht ook de op-
mars van de s begunstigd in het Standaardnederlands en -Duits, bij woorden als 
hotels, paraplu’s, maar ook in het dialect: auto’s, hotels, plafongs, rodongs ‘tulband’, 
perreplu’s (Vij), enz.
Hoewel voornamelijk mannelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden een 
s-meervoud hebben, zijn er in tegenstelling tot het Nederlands ook vrouwelij-
ke woorden met een meervoud op -s, zoals dèkke-dèkkens (Va/Le), dikke-dikkes 
‘deken’, doater-döatesj ‘dochter’, kroa-kröats (Va), kroa-kroas (Le), krao-kraos (Vij) 
‘kraai’, kusje-kusjens (Va), kuche-kuchens (Le), kuche-kuches (Vij) ‘keuken’. De in-
druk bestaat dat ook bij deze groep stapelmeervouden voorkomen. Zo heeft 
doater oorspronkelijk een meervoud met umlaut, zie Du. Töchter, waar vervol-
gens nog een -s is aan toegevoegd. Ook bij kuchens en dèkkens kan de -s later 
toegevoegd zijn als numerusmerk omdat bij woorden die eindigen op -e geen 
vormverschil bestaat met woorden die in het meervoud eindigen op -en waarbij 
de -n klankwettig geapocopeerd wordt.
Tot slot zijn daar de verkleinwoorden op -je en -ke, die in het Vijlens dialect twee 
meervoudsvormingen kennen: -s en -re: klèdje-klèdjes naast klèdje-klèdjere ‘jurkjes’, 
tèlderke-tèlderkes en tèlderke-tèlderkere. De varianten op -s komen in Vaals en Le-
miers niet voor: tellersje (Va), tellerche (Le).11

Numerusmerk -s

abeets (Va), abees (Le) ‘wc’s’

auto-autos

bakke-bakkens (Va/Le), bakke-bakkes (Vij) ‘wang’

dèkke-dèkkens (Va/Le), dikke-dikkes (Vij) ‘deken-dekens’

doater-döatesj ‘dochter-dochters’

hotel-hotels

jade-jadens ‘tuin’

joemie-joemis (Va/Le), goemie-goemis (Vij) ‘elastiekje’

keël-keëls ‘kerel-kerels’

klèdje-klèdjes (Vij) ‘jurkje’

klóster-klustesj ‘klooster-kloosters’

kroa-kröats (Va), kroa-kroas (Le), krao-kraos (Vij) ‘kraai’

kusje-kusjens (Va), kuche-kuchens (Le), kuche-kuches (Vij) ‘keuken’
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Tabel 4: Numerusmerk -s.

Tot slot
In dit artikel heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de indirecte vraag: hoe 
kan het dat in verwante talen een basiswoord zoals mûs zo verschillende vormen 
ontwikkelt? Bij het beantwoorden van die vraag kwamen taalkundige aspecten 
aan de orde als a. genus: is het een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig woord, b. 
numerus: is het woord enkelvoud of meervoud en in mindere mate c. casus: 
welke naamvalsverschillen zijn nog zichtbaar? Daarnaast zijn ook klankwetten 
aan de orde geweest zoals reductie van volle klinkers als a, o, u, i tot toonloze e, 
de sjwa; apocope en syncope, het wegvallen van de sjwa en de -n op het einde 
van het woord en het wegvallen van een -d- tussen twee klinkers in het midden 
van een woord. 

In het kader van dit artikel ben ik niet ingegaan op de vele uitzonderingen op 
deze wetten. Ik heb ook de relevante meervouden in het Standaardnederlands 
en -Duits erbij betrokken. Daarbij is gebleken dat in deze dialecten, wellicht 
begunstigd door hun orale karakter, geen verregaande vereenvoudiging van de 
meervoudsvormen heeft plaatsgevonden, zoals in het Standaardnederlands wel 
het geval is. In het Standaardduits heeft die ontwikkeling tot vereenvoudiging 
zich minder gemanifesteerd. Daar zijn de uitgangen -e en -en niet samengevallen 
en de umlaut is nog duidelijk aanwezig. 

De conclusie uit deze verkenning van het meervoudssysteem van de dialecten 
in Zuid-Oost-Limburg is dat hier het meest complexe systeem tot ontwikkeling 
is gekomen, niet op de laatste plaats door de oppositie van sleep- en stoottonen.

Tot slot is hier een woord van dank op zijn plaats aan mijn collega’s van de 
redactie van het Veldeke Jaarboek, Pierre Bakkes, Guus Urlings en Ton van de 
Wijngaard voor hun kritische blik en aan Lei Heijenrath voor zijn waardevolle 
suggesties.

lake-lakes (Vij) ‘laken-lakens’

oma-oma’s

pastoer-pastuuesj ‘pastoor-pastoors’

perreplu-perrepluus (Vij) ‘paraplu-paraplu’s’

plafong-plafongs ‘plafond-plafonds’

putje-putjes (Vij) ‘potje-potjes’

rodong-rodongs ‘tulband’ (taart)

tèlderke-tèlderkes (Vij) ‘bordje’

veerke-veerkens (Va/Le) ‘varken-varkens’

zaal-zaels ‘zaal-zalen’
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Noten

1 Draye (2007: 26-28): diftongering van West-Germaanse ie, uu en oe. 
2  Erven (2017) Ós Moddersjproach. Bij dialectwoorden die zowel in Vaals als in Lemiers en Vijlen 

gebruikt worden staat geen plaatsaanduiding. In andere gevallen worden de afkortingen (Va), 

(Le) of (Vij) gebruikt; Cornelissen (2007: 150): onderzoek op basis van 200 woorden uit het 

Genneps woordenboek.

3  Cornelissen (2007: 151): invloed Standaardnederlands op dialect van Gennep; Goossens (1988) 

hanteert niet het frequentiecriterium, maar het geografische criterium en het numerusmerk, 

en komt daarom tot een andere indeling; Ibid: 5 “De dialecten die overblijven, kunnen we als 

continentaal of als Frankisch karakteriseren. Zij verenigen de kenmerken secundaire umlaut 

en apocope; anderzijds zullen zij aanvankelijk nauwelijks -s-meervouden hebben gehad.” Zie 

voor umlaut ook: van der Sijs (2019: 60). Van de dialectwoorden wordt in dit artikel het equi-

valent in de standaardtaal in enkelvoud en meervoud tussen enkele aanhalingstekens gegeven. 

Als het equivalent ontbreekt, dan alleen de vertaling tussen ‘...’

4  Zie voor de Oergermaanse klasse-indeling en de daarbij horende terminologie: van Bree 

(2007: 42); Ibid: 237 voor de toestand in het Middelnederlands.

5  Bij de behandeling van de groepen en in de daarbij horende tabellen heb ik me niet beperkt 

tot het corpus van ós Moddersjproach, Erven (2017), maar ook gebruik gemaakt van: e-WLD 

https://e-wld.nl, D’r nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer (2016), Woadbook Heëlesj-Hollendsj 

(2000), Diksjonäär van et Jömmelejer Plat (2003) en Aachener Sprachschatz Band 1 (1970); 

zie voor de zwakke flexie in het Middelnederlands: van Bree (2007: 237, 238); voor de ont-

wikkeling van nieuwe achtervoegsels er/aar: van der Sijs (2019: 49 en 50); Ibid: 89-91 over 

de oorsprong van de n-apocope; sjproach en sjtond werden oorspronkelijk volgens de o-de-

clinatie verbogen. Middelhoogduits sprâche, stunde. Zie voor de declinatie van de substantiva 

in het Middelhoogduits: Paul/Mitzka (1966: §117-139). Voor de meervoudsvorming in het 

Hoogduits zie Duden (20169: 182-184).

6  Citaat uit Hermanns (1970: 285). Meervoudsregel Duitse woorden op -el,-en,-er, zie: Duden 

(20169: 182).

7  Zie voor de hier gebruikte definitie van de betoningswet: Goossens (1988: 8). Verder: Cajot 

(1979: 163, 164) § 2.8. Die Rheinische Akzentuierung; Velarisering, verandering van -n(d) in 

-ng of -nk kan in Vaals en Lemiers na alle klinkers voorkomen, in Vijlen niet na a en o: tand, 

hond. Zie voor velarisering: Crompvoets (2007: 69-72) en Bloemhoff (2015: 109).

8  Duden (20169: 184). Voor umlaut, zie Bloemhoff (2015: 108); van Bree (1977: 240-243); syn-

cope intervocalische -d-: Goossens (1988: 8).

9 Zie voor de verandering van de Germaanse lange u via uu in ui van der Sijs (2019: 62 en 121).

10 Voor het verschijnsel ‘stapelmeervoud’, zie Bloemhoff (2015: 155, 156).

11 Zie van Bree (2015: 239); van der Sijs (2019: 96).
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VOORNAMEN IN LIMBURG

Gerrit Bloothooft1

De voornamen die tegenwoordig aan kinderen in Limburg 
worden gegeven wijken niet erg af van de landelijke patro-
nen. Noah, Sem, Liam, Daan, Finn voor jongens en Liv, Saar, 
Emma, Zoë, Mila staan aan de top. Als we op zoek gaan naar 
voornamen die kenmerkend zijn voor Limburg dan kunnen 
we beter eerst naar het verleden kijken. 

Wanneer voor namen officieel geregistreerd werden dan zijn dat doopnamen, 
die na 1811 ook in de burgelijke stand werden aangegeven. Maar die vorm zegt 
weinig over het gebruik als roepnaam. De lokale dialectwoordenboeken geven 
bijvoorbeeld voor Catharina de vormen Ketrien, Trien, Keto, To, Toke, Teuke (Venlo), 
Kaat, Triene, Trinèt, Nèt, Nètta (Maastricht), Katrien sl, Katrieng, Keet, Ketie, Net, 
Netta, Trien sl, Trienet, Trieng (Kerkrade, met sl voor sleeptoon). In de spelling 
wordt hier een poging gedaan de uitspraak weer te geven, maar in die vorm 
komen ze officieel niet veel voor. En als ze zo al gegeven worden dan zijn het 
vaak de meer gangbare namen die niet alleen in Limburg gegeven worden. Zoals 
Kaat en Keet die tot 1995 niet officieel gegeven werden maar daarna landelijk 
populair zijn geworden met de mode van korte, krachtige namen. Omdat ouders 
de laatste decennia de doopnamen in gelatiniseerde vorm achter zich hebben ge-
laten en gewoon een roepnaam als Sjuul en Funs bij de burgerlijke stand opgeven 
kan voor de moderne naamgeving worden onderzocht welke typisch Limburgse 
namen daar te vinden zijn. 

De officiële voornamen van alle geboren Limburgers zijn voor onderzoek be-
schikbaar uit de basisregistratie personen die in 1994 is gedigitaliseerd. Dat wil 
zeggen dat de voornamen bekend zijn van iedereen die in 1994 leefde of daarna 
geboren is, evenals die van hun mogelijk al overleden ouders. Dat geeft een goe-
de indruk van naamgeving vanaf 1880 tot 2017 toen de laatste gegevensselectie 
is gevraagd. Omdat inmiddels door vrijwilligers de meeste huwelijksakten over 
de periode 1811-1930 gedigitaliseerd zijn (in te zien via www.wiewaswie.nl), 
kunnen daaruit ook de voornamen en geboortejaar van gehuwden vanaf 1790 
afgeleid worden. Samen hebben we tegenwoordig een goed beeld van de popu-
lariteit van voornamen in de periode 1790-2017, te vinden op de Nederlandse 
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Voornamenbank, in meest recente vorm op www.meertens.knaw.nl/nvbnew. 
Daar zijn ook jaarlijkse populariteitslijsten voor (grotere) gemeenten, regio’s 
(Zuid-, Midden- en Noord-Limburg) en de provincie zelf te vinden.

Voornamen in de 19e eeuw

We beginnen met de top-20 van de (eerste) voornamen die in de 19e eeuw in 
Limburg aan kinderen zijn gegeven. Daarbij onderscheiden we in rood namen 
waarvan het merendeel (meer dan 50%) binnen een straal van 50 km van een 
Limburgse gemeente zijn gegeven. Die namen hebben een duidelijk Limburgse 
voorkeur. Zonder dat ze overigens Limburgse namen, in de zin van oorspronke-
lijk afkomstig uit Limburg, genoemd kunnen worden. De 19e-eeuwse topnamen 
in Limburg zijn voor het overgrote deel algemeen Nederlands en in gelatiniseer-
de vorm van katholieken huize. Maar met Peter en Hubert, en Marie, Gertrudis, 
Hubertina en Anne zijn er ook namen die regionaal genoemd kunnen worden. 
Waarbij met Hubert, Marie en Anne (naast het meer algemene Jean en Jeanne) de 
invloed van het Frans in Limburg zichtbaar is.

We kunnen de selectie van voornamen specifieker maken door namen te kiezen 
waarvoor de gemeente waar de naam het meest voor komt in Limburg ligt. De 
top-50 voor de 19e eeuw staat in tabel 2, met daarbij de centrale gemeente (met 

Mannen Vrouwen

1 Jan Maria

2 Joannes Anna

3 Johannes Johanna

4 Peter Marie

5 Pieter Elisabeth

6 Hendrik Petronella

7 Petrus Catharina

8 Willem Joanna

9 Jean Helena

10 Jacobus Wilhelmina

11 Gerardus Gertrudis

12 Wilhelmus Hubertina

13 Hubertus Anne

14 Joseph Cornelia

15 Henricus Margaretha

16 Gerard Josephina

17 Johan Jeanne

18 Franciscus Hendrina

19 Hendrikus Barbara

20 Hubert Agnes

Tabel 1: Top-20 van eerste voornamen 
die in de 19e eeuw in Limburg zijn 
gegeven. In rood de voornamen waarvan 
het merendeel binnen 50 km rond een 
Limburgse gemeente is gegeven.
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gemeentenaam zoals die in 2007 gebruikt werd). Het zijn vaak de grotere ge-
meenten, en ze zijn vooral indicatief voor het onderscheid tussen Zuid-Limburg, 
en Midden- en Noord-Limburg. Ook hier zijn namen in rood het meest regi-
onaal en dat zijn er al heel wat meer dan in tabel 1. Er zijn verschillende naam-
varianten bij zoals Servaas, het gelatiniseerde Servatius en het Franse Servais. De 
invloed van de kerk, het Frans en soms het Duits is in de lijst duidelijk zichtbaar. 

Mannen Rond Vrouwen Rond

1 Peter Leudal Marie Maastricht

2 Hubertus Maastricht Gertrudis Leudal

3 Hubert Heerlen Hubertina Maastricht

4 Mathijs Maastricht Anne Maastricht

5 Leonard Kerkrade Josephina Maastricht

6 Pierre Maastricht Barbara Maastricht

7 Mathias Maastricht Gertruda Venlo

8 Jozef Maastricht Aldegonda Venlo

9 Martin Horst aan de Maas Mechtildis Roermond

10 Guillaume Maastricht Elisa Maastricht

11 Mathieu Maastricht Gertrude Maastricht

12 Ludovicus Maastricht Sibilla Venlo

13 Nicolas Kerkrade Petronelle Horst aan de Maas

14 Theodor Horst aan de Maas Gertrud Kerkrade

15 Renier Leudal Catherine Sittard-Geleen

16 Egidius Maastricht Helene Leudal

17 Maria Sittard-Geleen Elisabetha Kerkrade

18 Caspar Maastricht Odilia Roerdalen

19 Mathis Leudal Josepha Kerkrade

20 Matheus Maastricht Jozefina Heerlen

21 Laurentius Maastricht Joanne Weert

22 Michael Maastricht Mathea Nederweert

23 Antoine Maastricht Mechteldis Maasgouw

24 Servaas Meerssen Mechtilde Roermond

25 Peeter Meerlo-Wanssum Gertruid Vaals

26 Servatius Maastricht Marguerite Leudal

27 Theodore Weert Aldegonde Leudal

28 Winand Kerkrade Barbe Maastricht

29 Chretien Maastricht Geertrudis Nederweert

30 Winandus Maastricht Gertruidis Arcen en Velden

31 Nicolaus Maastricht Lambertina Horst aan de Maas

32 Josef Maastricht Gertruij Maasbree

33 Laurent Maastricht Ide Stein

34 Gillis Maastricht Petronel Meijel
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Limburgse voornamen nu
Maar vinden we deze 19e-eeuwse voorkeuren nog bij de tegenwoordige bevol-
king terug? Daarvoor selecteren we de huidige regionale voornamen van gebo-
ren Limburgers. Tabel 3 geeft de top-20. 

Mannen Rond Vrouwen Rond

35 Conrardus Leudal Aldegondis Leudal

36 Kaspar Maastricht Mechtild Stein

37 Jules Maastricht Hubertine Maastricht

38 Alphonse Maastricht Gertrudus Maasgouw

39 Silvester Helden Jeane Heerlen

40 Conrard Venlo Mathia Leudal

41 Eugène Maastricht Trinette Maastricht

42 Werner Kerkrade Jozefa Kerkrade

43 Servais Maastricht Joséphine Maastricht

44 Runerus Maastricht Franciska Horst aan de Maas

45 Guilliaume Leudal Hélène Maastricht

46 Gisbert Sevenum Catherina Leudal

47 Godefroid Leudal Gertrui Sevenum

48 Gaspar Maastricht Marij Nuth

49 Antoin Leudal Sibille Leudal

50 Tossanus Maastricht Henrina Leudal

Mannen Rond Aantal Vrouwen Rond Aantal

1 Roger Heerlen 4527 Gertruda Venlo 10136

2 Matheus Weert 3755 Hubertina Heerlen 6593

3 Mathias Heerlen 3344 Gertrudis Roermond 3216

4 Hubert Heerlen 3024 Aldegonda Venlo 1613

5 Guillaume Maastricht 1449 Jozefina Kerkrade 1171

6 Renier Weert 850 Mechtilda Echt-Susteren 665

7 Godfried Sittard-Geleen 810 Janou Roermond 393

8 Servatius Maastricht 480 Mechtildis Echt-Susteren 390

9 Tren Roermond 347 Philomina Heerlen 243

10 Lodevicus Weert 343 Mechtilde Sittard-Geleen 162

11 Sjuul Venlo 239 Rafke Sittard-Geleen 122

12 Winand Kerkrade 226 Philomène Maastricht 82

13 Chrétien Maastricht 170 Juulke Venlo 81

14 Fer Venlo 165 Adeleida Venray 74

15 Winandus Maastricht 146 Sjuulke Venlo 47

Tabel 2: Top-50 van voornamen die in de 19e eeuw vooral in Limburg werden gegeven, met in 
rood voornamen waarvan het merendeel binnen 50 km is gegeven rond de aangegeven gemeente 
(gemeentenaam als in 2007).
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Deze top-20 deelt voor de mannen Mathias, Hubert, Renier, Servatius, Chrétien, Wi-
nand, Winandus en Conrardus, en voor de vrouwen Gertruda, Hubertina, Gertrudis, Al-
degonda, Jozefina, Mechtildis en Mechtilde met de top-50 voor de 19e eeuw (tabel 2). 
Dit zijn voornamen die weliswaar langdurig Limburgs genoemd kunnen worden, 
maar nu meestal alleen nog door de oudere generaties worden gedragen. Figuur 
1 laat de geografische verspreiding zien van namen die voor vrouwen met Mech-
tild- en Gertrud-, en voor mannen met Conrard-, Hubert- en Serva- beginnen. Die 
is duidelijk Limburgs, maar strekt zich ook wel uit in Noord-Brabant en elders.

Daarnaast hebben bijvoorbeeld Peter, Leonard, Marie en Anne, die in de 19e eeuw 
voornamelijk Limburgs waren, in de 20e eeuw een landelijke verspreiding gekregen. 

Mannen Rond Aantal Vrouwen Rond Aantal

16 Matheas Weert 116 Bartholina Venlo 41

17 Conrardus Leudal 105 Uschi Heerlen 39

18 Cis Weert 92 Margariet Gulpen-Wittem 39

19 Funs Venlo 74 Aldagonda Echt-Susteren 37

20 Rim Heerlen 74 Dahnee Maastricht 30

Tabel 3: Top-20 van regionale voornamen van de bevolking in 2017 rond een Limburgse gemeente.

Figuur 1: Verspreiding van vrouwennamen die beginnen met Mechtild- en Gertrud- en 
mannennamen die beginnen met Conrard-, Hubert- en Serva-; percentage per gemeente.
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Roepnamen
Nieuwkomers zijn er ook. Voornamen die we officieel in de 19e eeuw niet zien 
maar wel in de huidige top-20, en gegeven zijn na 1960 of zelfs pas in de recente 
decennia. Het zijn veelal roepnamen: Roger, Tren (van Petrus-Johannes), Sjuul (van 
Jules), Fer (van Ferdinand), Cis (van Franciscus), Funs (van Alfonsus), Rim (van ?Re-
migius of ?Rembertus of ?Remaclus – bisschop van Maastricht) voor mannen en Janou 
(van Jan), Rafke (van Rafaël), Juulke en Sjuulke (van Jules), Uschi, en Dahnee (van 
Daniël) voor vrouwen. Roger (uitspraak Rogé) is een Franse modenaam die tussen 

Mannen Van Rond Vrouwen Van Rond

1 Sjuul Jules Venlo Sjuulke Julia Venlo

2 Funs Alfonsus Venlo Dorry Theodora Roermond

3 Baer

Hubert / 
Lambert / 
Norbert / 
Bernard

Venlo Dorrie Theodora Venlo

4 Servé Servatius Maastricht Gielke Guillaume Weert

5 Thei Theodorus Roermond Sjulie Julia Roermond

6 Pie Pieter Maastricht Berb Barbara Maastricht

7 Theike Theodorus Venlo

8 Sjo Joseph Maastricht

9 Sefke Joseph Venlo

10 Servi Servatius Heerlen

11 Sjir Gerard Roermond

12 Baerke

Hubert / 
Lambert / 
Norbert / 
Bernard

Venlo

13 Bèr

Hubert / 
Lambert / 
Norbert / 
Bernard

Heerlen

14 Lewie Louis Maastricht

15 Sjeffie Joseph Weert

16 Servy Servatius Sittard-Geleen

17 Kep Caspar Venlo

18 Leike Leonardus Venlo

19 Ser Servatius Venray

20 Ves Silvester Venlo

Tabel 4: Top-20 van voornamen uit dialectwoordenboeken die officieel gegeven zijn aan kinderen, 
regionaal genoemd mogen worden, en meer dan 5 naamdragers hebben.
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1960 en 1980 niet alleen flink populair is geworden in Zuid-Limburg maar ook 
in Zeeuws-Vlaanderen, wat een zuidelijke invloed verraadt. Uschi is van Duitse 
herkomst. De invloed van het Duits in het oosten van Zuid-Limburg is al oud, 
zoals te zien is in Joep (Rijnland Jupp van Jozef; Crott, 1990b). Buiten Roger zijn 
de aantallen naamdragers beperkt tot hooguit enkele honderden.

Ook is onderzocht of voornamen uit de dialectwoordenboeken van Maastricht, 
Kerkrade en Venlo bij de burgerlijke stand worden opgegeven. Dat was weliswaar 
voor een deel van die namen het geval, maar slechts een klein aantal daarvan 
heeft een regionale, Limburgse verspreiding (tabel 4). De in de dialectwoor-
denboeken genoemde voornamen zoals Sjef, Miel, Pol, Pieke, Sjeng, Wiel, Fil en 
Lewie voor de mannen en Sjuul, To, Sjannie, Dielke, Sjardee en Sjo bij de vrouwen 
hebben een bovenregionaal verspreidingsgebied, terwijl bijvoorbeeld Annemarie, 
Fien, Joep, Kas, Leen, Lies, Mien, Nel, Paul, Peter en Piet landelijk zijn. De gezamen-
lijke populariteit van de 20 jongensnamen begint pas na 1970 en blijft beperkt 
tot enkele tientallen naamgevingen per jaar. Het informeel gebruik als roepnaam 
kan natuurlijk vele malen groter zijn. 

Karakteristieke typen
Zoals we zagen zijn het vooral specifieke heiligennamen en de Franse vormen 
en roepnamen daarvan die Limburg karakteriseren. De invloed van het Frans 
wordt bevestigd door een analyse van de meest karakteristieke voornaamtypen 
per 4-cijferig postcode gebied, door Bloothooft (2010) bepaald over de periode 
1982-2005. In figuur 2 is te zien dat Franse namen in Midden- en Zuid-Lim-
burg karakteristiek zijn, terwijl de korte vorm van de traditionele namen (Tom, 
Tim, Bart, Ivo, Twan, Lisa, Eva, Lotte, Pleun,…) in Noord-Limburg en Noord-Bra-
bant opvalt. Deze namen zijn niet heel frequent maar springen er ten opzich-

te van de rest van Nederland wel het meeste uit. Ook 
is opvallend dat er rond Heerlen en Kerkrade in de 
onderzochte generatie een voorkeur is voor Engelse 
namen, die overigens wordt gedeeld met veel andere 
grensgebieden en grote steden in Nederland.

Figuur 2: Voornamenkaart van Limburg (Bloothooft, 2010), 
gekleurd naar meest karakteristieke naamtypen, met als belangrijkste: 
oranje - Franse namen, geel - korte Nederlandse (roep)namen, grijs - 
Engelse namen, groen - traditionele Nederlandse namen.
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Populariteitsverlies
De ontwikkeling van de populariteit van en de variatie in traditionele namen 
over de afgelopen twee eeuwen laat zich goed illustreren aan de hand van Serva-
tius, de naam van de eerste bisschop van Maastricht. Er zijn nu 1939 naamdra-
gers, met daarnaast Servaas (953), Servaes (80), het Franse Servais (64), en Servasius 
(13); voor vrouwen wordt het Servasina (29) of het Franse Servaise (8). Overigens 
wordt de naam in minder dan 1/3 van de gevallen als eerste naam gedragen, wat 
dan in Maastricht als roepnaam Servaos, Väös of Servee (klemtoon op Ser-) kan 
worden, in Kerkrade Servaas of Vöäs, en in Venlo Ser, Fäös of Fäöske. De popula-
riteit van Servatius en varianten is wel tanende (zie figuur 3 voor mannen). Als 
eerste voornaam worden ze na 1970 nauwelijks meer gegeven. Als volgnaam is 
de populariteit met fluctuaties stabiel, tegenwoordig op een heel laag niveau (1 
op 1000 geboren jongens). 

Meerdere voornamen
Het geven van meerdere voornamen is in Limburg in de loop der eeuwen sterk 
aan verandering onderhevig geweest, zoals te zien is in figuur 4, waarin het 
percentage kinderen met 1, 2, 3, 4 of meer namen is gegeven over de periode 
1770 - 2014. 

In de 18e eeuw kregen de meeste kinderen in Limburg één naam, wat in heel 
Nederland gebruikelijk was. Dit werd door Van der Wijst (1977) voor Heerlen 
in de periode 1588-1798 ook gevonden. Maar in de 19e eeuw neemt het aantal 
kinderen met twee voornamen toe en die vormen na 1830 de grootste groep. 
Waar het geven van drie voornamen in de 18e eeuw nog uiterst zeldzaam was, 
nam ook 3-namigheid geleidelijk toe en die kinderen vormden een eeuw later 
de grootste groep, met een top tussen 1950 en 1970. De namen die gegeven wer-
den waren van katholieken huize en de toenemende populariteit om Maria aan 
een naam toe te voegen droeg hier aan bij. Met de ontkerkelijking werd na 1970 
het geven van één naam ook in Limburg weer populairder en het percentage 
staat nu op dezelfde hoogte als drie voornamen (ca 40%). Wat in figuur 4 daar-

Figuur 3: 
De populariteit 
(% in Limburg) van 
Servatius en varianten 
voor mannen over de 
periode 1790-2017, 
als eerste voornaam en 
als volgnaam; 10-jarig 
lopend gemiddelde. 
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naast opvalt is de sterke daling van het percentage 3-namigen en toename van 
het percentage 1-namigen in 1918, waarvan het herstel enige decennia duurde. 
Dit is het gevolg van een wetsvoorstel om een voornamenbelasting te heffen (om 
de staatsfinanciën aan het einde van de Eerste Wereldoorlog te versterken): hoe 
meer namen hoe meer belasting, met de gedachte dat vooral de rijken meerdere 
voornamen gaven. Dat was uiteraard niet waar voor het katholieke volksdeel, en 
het gaf de nodige maatschappelijke beroering en de wet is nooit ingevoerd. Maar 
veel ouders namen het zekere voor het onzekere en kozen minder voornamen. 
Deze reactie kwam in het hele land, maar is het duidelijkst zichtbaar in Limburg 
(Bloothooft en Onland, 2017). 

De bijdrage van Maria aan meernamigheid blijkt uit haar populariteit als volg-
naam in Limburg, in figuur 5 vanaf 1790 gegeven. Terwijl voor meisjes het geven 
van Maria als tweede naam al in de 18e eeuw voorkwam, en daarna te samen met 
het geven van meerdere voornamen geleidelijk populairder werd tot wel 40% 
van alle meisjes, was dit voor jongens tot de twintigste eeuw nog ongebruikelijk. 
Na 1900 werd het ook mode voor jongens om Maria als laatste voornaam te 

Figuur 4: 
Het percentage kinderen 
dat met 1, 2, 3 of 4 en 
meer voornamen jaarlijks 
in Limburg is geboren, 
tussen 1770-2014. Er 
is weinig verschil tussen 
jongens en meisjes.

Figuur 5: 
Populariteit van Maria 
(%) als volgnaam in 
Limburg voor mannen 
(blauw) en vrouwen 
(rood) in de periode 
1790-2017.
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kiezen, met de jaren vijftig van de vorige eeuw als hoogtepunt. Die mode is nu 
grotendeels achter de rug.

Tot slot
Voornamen waaraan we een Limburger kunnen herkennen zijn er steeds min-
der, zoals Jos Crott (1990a) al constateerde. De moderne naamgeving betekent 
het verlies van de katholieke heiligennamen en zonder Joseph ook geen Sjef als 
roepnaam. Weliswaar worden de oude roepnamen na 1970 nog wel eens bij de 
burgerlijke stand opgegeven, maar dat zijn er niet veel. Bovendien zijn een aan-
tal voornamen, zoals Joep, landelijk populair geworden, en niet meer specifiek 
Limburgs. 
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PERSOONSUITGANGEN ACHTER 

ANDERE WOORDSOORTEN DAN 

WERKWOORDEN IN HET 

OUDERE MONTFORTS

Pierre Bakkes

In het oudere Montforts van vóór 1950 naar onze schatting, 
bestaat het verschijnsel dat de werkwoorduitgangen van 
de 2e persoon enkelvoud (doe~) en de 2e persoon meer-
voud (gee~r) voorkomen achter enkele andere woorden 
dan werkwoordsvormen. Ook bij de reductievormen van 
doe~ en gee~r, het oudere ‘te’ en het jongere ‘se’ voor het 
enkelvoud, en ‘g’r’ voor het meervoud, komen deze pseu-
do-werkwoordsuitgangen bij oudere sprekers nu nog voor.
Het is een verschijnsel dat – naar ons idee – nog niet vaak 
beschreven is in de Limburgse dialectologie.

De persoonsuitgangen bij de 2e persoon enkelvoud (doe~) en 2e per-
soon meervoud (gee~r)1

De persoonsuitgangen zijn de uitgangen die aan de werkwoordstam (of ik-vorm) 
worden gehecht in een vorm die afhankelijk is van het onderwerp van de zin.
In het volgende voorbeeldschema worden de verschillende grammaticale per-
sonen aangegeven. Als een zin over dingen of verschijnselen gaat, kunnen de 
woorden daarvoor natuurlijk ook onderwerp bij een werkwoordsvorm zijn.

Enkelvoud Meervoud

1e persoon: ich. Geen reductievorm! 1e persoon: vee~r. Reductievorm: v’r.

2e persoon: doe~. Reductievorm: te en se. 2e persoon: gee~r. Reductievorm: g’r.

3e persoon: hae~ / zie~ / het. Reductievorm: 
d’r, t’r, ze, ’t, det. 3e persoon: zie~. Reductievorm: ze.
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Voorbeelden van ‘persoonsuitgangen’ bij niet-werkwoorden in zinnen 
met de 2e persoon enkelvoud en meervoud
a.   Voor de 2e persoon enkelvoud met volle en gereduceerde vorm in combi-

natie met het woord det, ‘dat’:

b.   Voor de 2e persoon meervoud met volle en gereduceerde vorm in combina-
tie met het woord det, ‘dat’:

Ook achter de volgende woorden komen de ‘persoonsuitgangen’ op dezelfde ma-
nier als hierboven onder a. en b. voor, als ze het eerste woord van een bijzin zijn die 
vóór de hoofdzin komt: wie, wo, wiedet, wodet, waat. Dat deze woorden allemaal 
met een w- beginnen, lijkt toeval te zijn. De klinker in het woorddeel -det in de 
voorbeelden bij ‘wiedet’ en ‘wodet’ blijft dezelfde /ɛ/ als in het volle woord det.
Voorbeelden bij die woorden:

Wie
Wies doe det vaerdig kries, is mich e raodsel.
Wies se det vaerdig kries, is mich e raodsel.
Wietj geer det aanpak, weit ich neet.
Wietj g’r det aanpak, weit ich neet.

Wo
Woos doe presies woons, mós se mich oetligke.
Woos se presies woons, mós se mich oetligke. (Met samenvallende s-).

Vóór ‘geer’ (volle vorm) Vóór ‘g’r’ (gereduceerde vorm)

Detj geer det woortj, huuerdjen ich. Detj g’r det woortj, huuerdjen ich.

Detj geer bezig zeentj, is te zeen. Detj g’r bezig zeentj, is te zeen.

Detj geer slum zeentj, wis ich waal. Detj g’r slum zeentj, wis ich waal.

Detj geer fluitdje, waas te huuere. Detj g’r fluitdje, waas te huuere.

Detj geer hónger höbtj, is begriepelik. Detj g’r hónger höbtj, is begriepelik.

Vóór ‘doe’ (volle vorm) Vóór ‘te’ en ‘se’ (gereduceerde vormen)

Dets doe mitgings, wis ich. Dets te mitgings, wis ich.
Dets se mitgings, wis ich.

Dets doe kuumdjes, huuerdje veer. Dets te kuumdjes, huuerdje veer.
Dets se kuumdjes, huuerdje veer.

Dets doe veels, waas te zeen. Dets te veels, waas te zeen.
Dets se veels, waas te zeen.

Dets doe slum bös, witj ederein. Dets te slum bös, witj ederein.
Dets se slum bös, witj ederein.

Wie dets doe det duis, is neet te zeen. Wie dets te det duis, is neet te zeen.
Wie dets se det duis, is neet te zeen.
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Wootj geer op aan gaontj, is wied eweg.
Wootj g’r op aan gaontj, is wied eweg.

Wiedet
Wiedes doe dich ómdrejdjes, waas hae al eweg.
Wiedes se dich ómdrejdjes, waas hae al eweg. (Met samenvallende s-).
Wiedetj geer uch ómdrejdje, waas hae al eweg.
Wiedetj g’r uch ómdrejdje, waas hae al eweg.

Wodet
Wodes doe woons, kónne veer neet raoje.
Wodes se woons, kónne veer neet raoje. (Met samenvallende s-).
Wodetj geer woontj, staon väöl buim.
Wodetj g’r woontj, staon väöl buim.

Waat
Waas doe wils, zal gebeure.
Waas se wils, zal gebeure.
Waatj geer wiltj, zólle veer doon.
Waatj g’r wiltj, zólle veer doon.

Dit verschijnsel in andere Limburgse dialecten
Op deze vormen ben ik tot voor kort niet alert geweest. Bespreking ervan in de 
redactie van dit jaarboek leidde ertoe dat er aanvullingen kwamen: Zuid-Limburg-
se dialecten met dezelfde verschijnselen. Met dank aan mijn collega-redactieleden 
Ton, Peter en Guus volgen hier de misschien nog voorlopige aanvullingen.

a. De Vallekebergsen Dieksjenaer uit 2012.
  Deze publicatie geeft op blz. 49 een heel andere verklaring voor dit ver-

schijnsel dan de bovenstaande. De tekst op die pagina (in paragraaf 12. ‘Be-
trekkelijke voornaamwoorden’ van de afdeling ‘Spraakkunst’) volgt hier: 

  ‘In het volgende voorbeeld is dae lijdend voorwerp in de bijzin: De man dae-s 
te dao zuus, ies miene nónk.

 Als lijdend voorwerp is dae verbogen tot dae-s.
  Hetzelfde gebeurt met het vrouwelijke die in de zin De vrouw die-s te dao zuus, 

ies mien tant.
  Deze verbuiging zien we eveneens als dat/wat lijdend voorwerp is in de 

bijzin: ’t Kind dat-s te dao zuus, ies mie niesjeke. Ies dat ’t weijke wat-s doe gegolle 
höbs?

  Is het betrekkelijk voorwerp meewerkend voorwerp in de bijzin dan blijft 
het onverbogen:

 De man dae iech mie vertroewe goof, haet miech bedroge.
 ’t Kind dat iech e jónk hunneke goof, waor bliej.’
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  De Valkenburgse auteurs is misschien niet opgevallen dat de vormen met -s 
alleen voorkomen in zinnen met ‘doe’ of de reductievorm daarvan ‘te’, als 
onderwerp.

  Op blz. 54 onder ‘Assimilatie algemeen’ wordt vermeld: ‘We kennen in het 
Valkenburgs ook assimilatie-vormen tussen opvolgende woorden, die met 
een ‘extra’ medeklinker worden gehonoreerd. Dat doen we dan met behulp 
van ’n tussen-s, ’n tussen-t of ’n tussen-n.’

  Enkele van de daar gegeven voorbeelden met tussen-s: ‘iech wil weite wae-s te 
bies, wie-s doe bies, wieniè-s doe kums, wat-s doe deis en ofs te dat waal wils…’

  De verklaring daarvoor: ‘Dit zou kunnen inhouden dat de -s wordt inge-
voegd vanwege de eropvolgende d.’

  Dat die d de eerste klank is van het woord doe of de reductie daarvan te wordt 
niet opgemerkt.

  Enkele gevallen met tussen-t op die pagina: ‘iech wil ouch weite wae-t geer zeet, 
woa-t geer heen gaot, wie-t geer uuch dat veursjtèlt en wieniè-t g’r vaerdig zult zin 
mèt de man, dae-t geer höb oetverkore.’

  De verklaring voor dit verschijnsel: ‘Dit zou kunnen inhouden dat de t wordt 
ingevoegd vanwege de eropvolgende g’.

  Dat die g de eerste klank is van het woord geer of de reductie daarvan g’r 
wordt niet opgemerkt.

  Onze conclusie is, dat het Valkenburgs dezelfde verschijnselen heeft als het 
Montforts.

b. D’r nuie Kirchröädsjer Dieksiejoneer uit 2016.
  Op blz. 29-30 wordt het voornaamwoord behandeld. Het verschijnsel ‘en-

clise’ wordt daar als volgt uitgelegd: ‘Enclise (samenvoeging, samentrekking) 
vindt ook plaats na sommige vragende en betrekkelijke voornaamwoorden: 
weë, wem, wat. Verder bij: woa, wienieë, woarum, woarin enz. Ook bij sommige 
voegwoorden als bijv. dat, of, wen(t) en ier.

  In de 2e persoon enkelvoud wordt dan een -s of -ts ingelast. Na een klinker 
of een zwevende tweeklank wordt een -t ingelast en in de 2e persoon meer-
voud voegt men een -d in.

  Voorbeelden: wie-ts te zeës / waat-s te bis / of-s te mitdees / dat-s te / wen(t)-s te, 
ier-s te ook: ieësj te / wie d’r zaat / woa d’r zut / of d’r mitdut’.

  De laatste drie voorbeelden kunnen wij (P.B.) niet plaatsen. Uit de overige 
blijkt dat ook het Kerkraads meedoet aan het verschijnsel dat andere dan 
werkwoordsvormen uitgangen krijgen als werkwoordsvormen.
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Noot

1 Het teken ~ (een tilde) betekent: de bedoelde klinker heeft sleeptoon; het teken \ betekent: 

de bedoelde klinker heeft stoottoon.
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LIMBURGS IN ’T OONDERWIES: 

KWATSJ OF ZJUS NUUDIG1

Lieke Huisman

Aangezien het Limburgs een officieel erkende regionale taal 
in Nederland is (erkend door het Europees Handvest), zou 
verwacht kunnen worden dat er initiatieven zijn om het 
Limburgs actief te gebruiken en in stand te houden. De plek 
waar dit bij uitstek zou kunnen gebeuren is op school, waar 
kinderen leren over taal. Toch blijkt het Limburgs nauwelijks 
in het basisonderwijs te worden gebruikt. Omdat attitude 
tegenover een taal van invloed is op het gebruik ervan, be-
schrijft dit artikel het onderzoek naar de attitude van docen-
ten in het basisonderwijs ten aanzien van het Limburgs. 

In 1997 werd het Limburgs in het Europese Handvest officieel erkend als regionale 
taal.2 Voortaan was het gebruik van het Limburgs, dat bestaat uit alle dialecten die 
in Nederlands Limburg worden gesproken, officieel toegestaan op peuterspeelza-
len en basisscholen, mits daarnaast ook het Nederlands zou worden gebruikt. Dit 
Europese besluit had verstrekkende gevolgen voor het basisonderwijs in Limburg 
kunnen hebben, maar dat blijkt niet het geval. Uit onderzoek blijkt dat slechts 
weinig basisscholen formeel beleid hebben over het gebruik van het Limburgs op 
school, met als gevolg dat de instructietaal op de basisscholen in Limburg meestal 
het Nederlands is.3 Het komt zelfs vaak voor dat jonge, Limburgssprekende kinde-
ren die net naar school gaan hun thuistaal van het Limburgs naar het Nederlands 
veranderen, waarschijnlijk doordat zij al op jonge leeftijd beseffen dat sprake is 
van een statusverschil tussen het Nederlands en het Limburgs.4 Het spreken van 
een dialect wordt vaak bestempeld als ongecultiveerd, terwijl het gebruik van het 
Nederlands juist geldt als een teken van beschaving.5 Lange tijd is inderdaad ge-
dacht dat Limburgstalige kinderen lager scoren op schooltaken dan Nederlands-
talige kinderen, maar dat blijkt onjuist.6 Het ‘Kerkradeproject’ heeft laten zien dat 
Limburgstalige kinderen vaak een lager schooladvies krijgen dan Nederlandstalige 
kinderen, en dat Limburgstalige kinderen vaker een schooljaar moeten overdoen 
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dan Nederlandstalige kinderen. Bij dit negatieve oordeel over de kinderen bleek 
echter dat niet de leerresultaten van Limburgssprekende kinderen bepalend waren, 
maar de attitude van hun docenten tegenover het Limburgs. Wanneer verslagen 
van kinderen werden beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars – die dus niet 
op de hoogte waren van de taalachtergrond van de kinderen – scoorden de Lim-
burgstalige kinderen beduidend hoger dan wanneer ze werden beoordeeld door 
docenten die hun taalachtergrond wél kenden.7 
 
Tegenwoordig is algemeen aanvaard dat tweetalig onderwijs meer voor- dan 
nadelen oplevert.8 Sinds 1997 is het gebruik van het Limburgs in het basisonder-
wijs bovendien formeel-juridisch toegestaan. Tenslotte geldt dat Limburgers trots 
zijn op hun taal, die ze graag in stand houden als belangrijk onderdeel van hun 
cultureel erfgoed en persoonlijke identiteit. Het enige obstakel op weg naar een 
ruimhartige invoering van het Limburgs in het basisonderwijs lijkt de attitude 
van docenten te zijn. In dit artikel doe ik daarom verslag van mijn onderzoek 
naar die attitude. Nadat ik iets heb gezegd over de didactische meerwaarde van 
tweetaligheid in het algemeen en over de juridische mogelijkheden van twee-
taligheid in het bijzonder, vertel ik over de aanpak en bevindingen van mijn 
onderzoek. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:
1.  In welke situaties wordt het Limburgs in een schoolsetting gebruikt door 

basisschooldocenten in Limburg?
2.  Welke attitude hebben basisschooldocenten in Limburg tegenover het ge-

bruik van Limburgs in de klas?

Houding tegenover meertaligheid
De meertalige opvoeding en educatie van kinderen is een fel omstreden on-
derwerp in de literatuur. Terwijl meertaligheid lange tijd als onwenselijk werd 
gezien, is er de laatste tijd meer oog voor de positieve effecten van meertaligheid. 
Zo wordt door sommigen zelfs geconcludeerd dat het lesgeven in slechts één taal 
schadelijk is voor kinderen, aangezien er onvoldoende gebruik wordt gemaakt 
van het ‘metalinguïstisch bewustzijn’ van kinderen. Dit houdt de bewustwording 
in dat taal uit verschillende woorden en klanken bestaat, zodat men flexibeler 
naar taal als systeem kan kijken. Eentalige kinderen krijgen op latere leeftijd 
meer moeite met het abstraheren van talen en zijn dus minder in staat flexibel te 
denken.9 Daarnaast is aangetoond dat meertaligheid een positief effect heeft op 
de academische resultaten van kinderen.10

Tegenwoordig lijkt het nut van meertaligheid algemeen te zijn aanvaard. Dit is 
onder andere zichtbaar in de invoering van tweetalig onderwijs in Nederland, 
waarbij het onderwijs zowel in het Nederlands, als in het Engels gegeven wordt. 
De vraag hierbij is waarom er naast het Nederlands gekozen is voor Engels, en 
niet voor bijvoorbeeld het Limburgs. Het Engels lijkt vaak te worden gezien als 
een taal met een hogere status, als de taal van de moderne tijd, van de internati-



85

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

onalisering en daarmee van de toekomst. Het Limburgs lijkt daarentegen eerder 
gezien te worden als een thuistaal, en de taal van de traditie. Terwijl het Engels 
wordt geassocieerd met vooruitgang, wordt het Limburgs eerder in verband ge-
bracht met stilstand of zelfs achteruitgang.

Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Taalunie 
bleek dat 29% van de Nederlanders in het dagelijks leven een andere taal spreekt 
dan het Nederlands. Van die 29% bleek maar liefst 11,5% Limburgs te spreken: 
niet slechts in de thuissituatie, maar ook in het publieke domein sprak men Lim-
burgs.11 Uit onderzoek van Veldeke Limburg bleek dat de meerderheid van de 
Limburgers in staat is Limburgs te spreken.12 Daarbij moet echter wel worden 
aangetekend dat sprake is van een duidelijk verschil tussen oudere en jongere ge-
neraties: de jongere generatie laat een afname van kennis van het Limburgs zien. 

De cognitieve effecten van meertaligheid
Zoals eerder aangegeven worden tegenwoordig ook de positieve effecten van 
meertaligheid bij kinderen erkend. Meertaligheid zou onder meer een positief 
effect hebben op de cognitieve vermogens, en dan met name op de executieve 
functies van kinderen.13 Dit zijn de functies die nodig zijn voor het doelgericht 
handelen. Zo zouden meertalige kinderen hun aandacht beter kunnen contro-
leren dan eentalige kinderen, waardoor bij het uitvoeren van een taak bepaalde 
(onbelangrijke) informatie kan worden onderdrukt. Dit geldt zowel voor verba-
le- als non-verbale taken. Mensen die op jonge leeftijd meerdere talen hebben 
geleerd blijken makkelijker te kunnen wisselen tussen het gebruik van verschil-
lende talen. Ook kunnen meertalige kinderen beter wisselen tussen verschillen-
de, non-verbale taken dan eentalige kinderen.

Er is nog een ander argument tegen het exclusieve gebruik van het Nederlands in het 
onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een Limburgse (of Friese) taalach-
tergrond ongeveer hetzelfde scoren als Nederlandstalige kinderen.14 Uit onderzoek 
naar de ontwikkeling van de woordenschat blijkt dat tweetalige Limburgs-Neder-
landse kinderen geen kleinere woordenschat hebben dan eentalige Nederlandse kin-
deren.15 Het Kerkradeproject – dat in 1973 werd opgezet om te achterhalen of er bij 
Limburgstalige kinderen daadwerkelijk sprake was van een taal- en leerachterstand 
– toonde aan dat er tot dan toe in het onderwijs weinig aandacht werd geschonken 
aan kinderen met een Limburgstalige achtergrond. Doordat deze kinderen geen in-
dividuele begeleiding kregen, ondervonden ze moeilijkheden met het leren van het 
Nederlands. De kinderen die in dit onderzoek participeerden gaven dan ook aan 
meer Limburgs in de klas te willen spreken.16 Het gebruik van meerdere talen in het 
onderwijs zou, kortom, vele positieve effecten kunnen hebben. Tweetalige kinderen 
hebben een snellere reactietijd en antwoorden accurater dan eentalige kinderen.17 
Een bijkomend voordeel van meertaligheid is tenslotte, dat het een remmende wer-
king heeft op de cognitieve achteruitgang.18 
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De status van het Limburgs als officiële taal
Zoals eerder benoemd werd het Limburgs erkend als officiële taal in het Eu-
ropese handvest van 1997. In het handvest wordt onderscheid gemaakt tussen 
verschillende niveaus. Zo bestaat er tussen het Limburgs en het Fries, een andere 
officieel erkende taal in Nederland, een belangrijk verschil. Terwijl het Fries 
erkend is onder het derde deel van het handvest, wordt het Limburgs onder het 
tweede deel van het handvest gerangschikt. Concreet betekent dit dat het Fries 
meer rechten en plichten heeft dan het Limburgs.19 Zo zijn middelbare scholen 
in Friesland bijvoorbeeld verplicht het Fries als vak aan te bieden.20 Dit geldt niet 
voor scholen in Limburg, hoewel die wel het recht hebben dit te doen. Daarnaast 
geldt in het basisonderwijs het recht Limburgs naast het Nederlands als voertaal 
te gebruiken. De meest voorkomende taal in het basisonderwijs in Limburg is 
het Nederlands. Uit onderzoek blijkt dat gedurende instructies in het onderwijs 
slechts ruimte is voor het gebruik van de standaardtaal: het Nederlands.21 Toch 
is het hierbij van groot belang om oog te blijven hebben voor varianten van de 
standaardtaal in educatie, zodat elk schoolgaand kind individueel begeleid kan 
worden.22 Op die manier ontstaat er meer gelijkheid tussen de kinderen met ie-
der hun eigen, verschillende (taal)achtergrond. Onderzoek van Veldeke Limburg 
toont ook aan dat de meerderheid van de inwoners van Limburg vindt dat het 
Limburgs in het onderwijs zou moeten worden geïmplementeerd, zodat de taal 
blijft bestaan.23 Toch blijkt dat vaak niet het geval te zijn; de belangrijkste – en 
vaak enige – taal blijft het Nederlands. Daarentegen lijkt de waarde van het Lim-
burgs tegenwoordig meer te worden ingezien, aangezien er veel initiatieven zijn 
om het gebruik van het Limburgs te stimuleren. 

Attitudes tegenover het Limburgs
De attitude die men tegenover een taal of dialect heeft blijkt bepalend te zijn in 
de communicatie.24 De taal die iemand gebruikt blijkt niet alleen van invloed te 
zijn op de mening die de aangesprokene zich over diens gesprekspartner vormt, 
maar zelfs of de boodschap überhaupt overkomt zoals bedoeld. Uit onderzoek 
waarin werd onderzocht in welke situaties het Limburgs wordt gebruikt en wat 
de attitude is van de mensen uit Limburg tegenover het Limburgs, blijkt dat de 
algemene attitude tegenover het Limburgs positief is.25 De meerderheid van de 
participanten in dit onderzoek (64%) vindt zelfs dat er in het onderwijs meer 
aandacht geschonken zou moeten worden aan het Limburgs, zodat de taal blijft 
bestaan. Ook het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Veldeke Limburg toont 
aan dat de meerderheid van de inwoners van Limburg positief tegenover het 
Limburgs staan. Ook blijkt, dat de meerderheid van de participanten het voort-
bestaan van het Limburgs somber inziet, terwijl zij het belangrijk vinden dat de 
taal blijft voortbestaan.26

 
Aangezien de meerderheid van de inwoners van Limburg het belang van het 
voortbestaan van het Limburgs inziet en docenten een rol zouden kunnen spelen 
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in het al dan niet invoeren van het Limburgs in het onderwijs, is het van belang 
om te onderzoeken in welke mate docenten Limburgs gebruiken in het dagelijks 
leven en wat hun attitude tegenover het Limburgs is. Zeker aangezien is aange-
toond dat de ontwikkeling van tweetalige, Limburgs-Nederlandse kinderen niet 
onderdoet voor de ontwikkeling van eentalige, Nederlandse kinderen.

Hoewel het Limburgs dus nog geen prominente rol in het onderwijs heeft, be-
staan er wel degelijk educatieve Limburgse materialen. Zo zijn er, naast de meer 
vrijblijvende materialen zoals Limburgse leesboekjes en televisieprogramma’s, 
ook Limburgse lesmethoden. Een van deze methoden is Dien eige taal voor het 
basisonderwijs, en het vervolg daarop voor het middelbaar onderwijs: Wiejer in 
dien taal.27 In deze lesmethoden wordt gebruik gemaakt van lesboekjes die ver-
taald zijn in verschillende Limburgse dialecten. Door de lesboekjes uit te geven 
in de verschillende dialecten, kan elk kind het boekje gebruiken dat het meest 
aansluit bij zijn of haar eigen dialect. 

Methode van het onderzoek
Mijn onderzoek was tweeledig en bestond uit een kwalitatief deel en een kwan-
titatief deel. Het kwalitatieve deel van het onderzoek bestond uit het interviewen 
van zes docenten die werkzaam zijn in het basisonderwijs in Limburg. Geduren-
de de interviews werd gebruik gemaakt van een topiclist, waarin op hoofdlijnen 
de te bespreken onderwerpen aan bod kwamen. Er waren vooral vragen over de 
attitude van de docenten tegenover meertaligheid in het algemeen en tegenover 
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Limburgs-Nederlandse meertaligheid in het bijzonder, en vragen over de rol van 
het Limburgs op de school van de docenten. Daarnaast werden vragen gesteld 
over de kennis van het Limburgs van de participerende docenten. Tenslotte werd 
de vraag gesteld of de docenten op de hoogte waren van de erkenning van het 
Limburgs door het Europees handvest. Nadat de interviews waren afgenomen 
zijn deze getranscribeerd en geanalyseerd in ATLAS.ti.28

Zoals gezegd vond daarnaast ook een kwantitatief deel plaats, dat bestond uit 
een vragenlijst die door middel van het programma QualtricsXM gestuurd werd 
naar docenten die werkzaam zijn in het basisonderwijs in Limburg.29 Ook deze 
vragenlijst bevatte vragen over de attitude van de docenten tegenover meerta-
ligheid, de rol van het Limburgs op de school van de docenten en de kennis van 
het Limburgs van de docenten. Achteraf werden de vragenlijsten geanalyseerd 
met behulp van JASP.30

Resultaten en discussie
Bij de resultaten van dit onderzoek moet in acht genomen worden dat er ge-
bruik is gemaakt van een relatief kleine participantengroep, voornamelijk af-
komstig uit Zuid- en Midden-Limburg. Doordat het grootste deel van de parti-
cipanten geworven was met behulp van het Huis voor de Kunsten Limburg, zou 
de voorkennis van de participanten een aandeel kunnen hebben in de attitudes 
van de participanten. In dit artikel worden met name de resultaten op de on-
derzoeksvragen beschreven. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn scriptie.

In de vragenlijst werd de docenten gevraagd naar hun algemene houding te-
genover het Limburgs. Over het algemeen waren al hun associaties positief. Het 
vaakst werd genoemd: gezelligheid, thuis, vertrouwd. De enige negatieve asso-
ciatie was ‘falen’ (slechts één keer genoemd). De meerderheid van de docenten 
was van mening dat het zonde zou zijn als het Limburgs zou verdwijnen, en 
bovendien dat de Limburgers trots zouden moeten zijn op hun taal. Wanneer 
de docenten werd gevraagd of ze het goed zouden vinden als scholen aandacht 
aan het Limburgs zouden besteden, was de gemiddelde score opvallend genoeg 
ook positief. Het grootste deel van de docenten spreekt op dit moment echter 
bijna altijd Nederlands met de leerlingen. Alleen met hun collega’s en de ouders 
van hun leerlingen spreken de docenten wel vaak Limburgs. Gevraagd naar de 
taal waarin het onderwijs gegeven zou moeten worden, gaf het overgrote deel 
de voorkeur aan het Nederlands. Een ander deel van de docenten gaf aan dat het 
onderwijs deels in het Nederlands, deels in het Limburgs zou moeten zijn. Ook 
waren er docenten die aangaven dat er in het onderwijs ruimte zou moeten zijn 
voor Nederlands, Duits en Engels. 

In de interviews kwamen alleen maar positieve attitudes jegens het Limburgs 
naar voren. De docenten gaven aan het Limburgs een prettige, waardevolle en 



89

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

veilige taal te vinden en trots te zijn op het Limburgs. Opvallend was echter dat 
de docenten vaak stelden dat het Limburgs door ‘buitenstaanders’ (mensen die 
niet uit Limburg afkomstig zijn) vaak als minder intelligent en extreem zangerig 
wordt gezien. Ook meenden de docenten dat het gebruik van het Limburgs of 
het hebben van een Limburgs accent tijdens een sollicitatie een negatief effect 
zou hebben. 

Veel docenten waren onbekend met het recht het Limburgs als voertaal in het 
basisonderwijs te gebruiken. De helft van hen was van mening dat het niet goed 
zou zijn iedere school te verplichten iets aan het Limburgs te doen. Eén van de 
ondervraagden gaf aan dat het huidige curriculum al vol is, waardoor kinderen 
geen ruimte meer hebben in het rooster om Limburgs te leren. Ook werd aan-
gegeven dat het verschil in taalachtergrond tussen de kinderen zodanig groot is, 
dat het lastig lijkt om les te geven in het Limburgs. 

Conclusie 
De meerderheid van de docenten ziet het belang van het behoud van het Lim-
burgs en de Limburgse cultuur wel degelijk in. Toch blijkt er weinig ruimte te 
zijn voor het implementeren van het Limburgs in het basisonderwijs. Dit heeft 
meerdere oorzaken: de taalachtergrond van de kinderen zou te verschillend zijn, 
het Engels zou belangrijker zijn dan het Limburgs en het curriculum zou al vol 
genoeg zijn voor de kinderen, waardoor er geen ruimte meer is voor het Lim-
burgs. Daarentegen lijken de docenten wel open te staan voor het implemente-
ren van het Limburgs in het onderwijs op speelse manieren, in een minder dwin-
gende vorm. Dit zou volgens de docenten bijvoorbeeld kunnen door middel van 
het invoeren van Limburgse themaweken of Limburgse projecten. Hier zou dan 
wel plaats moeten zijn voor de verschillende taalniveaus en taalachtergronden 
van de kinderen, zodat iedereen kan participeren. 

Epiloog
In het algemeen blijkt de attitude die iemand inneemt tegenover een taal of 
dialect een bepalende rol te spelen in de kwaliteit van communicatie. Deze at-
titude bepaalt niet alleen of een boodschap of een gesprekspartner overkomt 
zoals bedoeld, maar zelfs of iemand serieus genomen wordt als mens. Als we dit 
op het onderwijs betrekken, betekent dit dus dat de attitude van docenten van 
doorslaggevend belang is. Om te kunnen aansluiten bij de individuele behoeften 
van kinderen in het onderwijs is het van belang dat docenten een open houding 
hebben tegenover verschillende talen, waaronder het Limburgs, zodat leerlingen 
zich serieus genomen voelen en er aandacht is voor hun individuele leerbe-
hoeften. Op dit moment is de attitude tegenover het Limburgs in thuissituaties 
positief, maar in professionele situaties wordt het Limburgs gezien als achterhaald 
en overbodig. Liever ziet men dat er aandacht besteed wordt aan het Engels, de 
taal van de vooruitgang. Hierdoor blijft het Limburgs een taal voor intimi, en 
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wordt deze taal beperkt tot de huiselijke setting, terwijl het belang van het voort-
bestaan van Limburgs wel degelijk wordt ingezien door de participanten van dit 
onderzoek. Om een verandering teweeg te brengen is het daarom van belang dat 
docenten meer kennis krijgen over de didactische waarde van meertaligheid, en 
weet hebben van de juridische mogelijkheden om ook het Limburgs te gebrui-
ken in het onderwijs. Scholen zouden in hun beleid meer ruimte kunnen bieden 
aan het Limburgs, zodat kinderen niet het beeld krijgen dat het Nederlands een 
hogere status heeft dan het Limburgs. 
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„ICH HAB DICH DOCH VERZÄHLT 

VON DE FÜNFTE WAT ICH GE-

KRICHT HAB:“ ZUM EINFLUSS DES 

MAASLÄNDISCHEN AUF DIE EISDE-

NER BERGARBEITERSPRACHE1

Nantke Pecht

Hoewel de kolenindustrie in Belgisch Limburg met de sluiting 
van de laatste mijn aan het begin van de jaren negentig al decen-
nia tot het verleden behoort, is een deel van de mijnwerkerscul-
tuur op sommige plekken toch bewaard gebleven. In de Tuinwijk 
van Eisden, de voormalige mijnwerkersbuurt, wordt tot op he-
den de herinnering aan de kolenindustrie levend gehouden door 
het spreken van een mijnwerkerstaal, het zogenoemde Cité-Duits. 
Deze Nederlands-Duitse contactvariëteit ontwikkelde zich in de 
jaren dertig van de vorige eeuw onder migranten van de tweede 
generatie die meertalig opgroeiden, maar weinig contact met lo-
kale sprekers hadden. Deze korte bijdrage vormt een sociolingu-
istische reconstructie van deze tot voor kort weinig onderzochte 
contactvariëteit, waarbij centraal de vraag staat naar de invloed 
van het Limburgs dialect van het Maasland op het Cité-Duits. 
Hiervoor wordt eerst de ontstaansgeschiedenis geschetst en een 
kort overzicht van de sprekersgemeenschap gegeven. Vervolgens 
worden individuele vormingsprocessen in het taalgebruik van 
de mijnwerkers gepresenteerd: aan de hand van geluidsmateriaal 
worden enkele ontwikkelingen, met name op het gebied van de 
woordenschat en het pronominaal systeem, besproken. Deze ob-
servaties wijzen erop dat Cité-Duits tal van kenmerken heeft van 
de lokale variëteit, maar maken tegelijkertijd ook duidelijk dat de 
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grenzen tussen de betrokken contacttalen niet altijd even mak-
kelijk bepaald kunnen worden vanwege de nauwe verwantschap 
tussen het gesproken Duits, Belgisch-Nederlands en Limburgs.

Zusammenfassung
Wenngleich die Steinkohleindustrie in der belgischen Provinz Limburg mit der 
Schließung der letzten Zeche Anfang der 1990er Jahre seit Jahrzehnten der Vergan-
genheit angehören zu scheint, ist die damit verbundene Bergarbeiterkultur teilweise 
erhalten geblieben. In der Eisdener Gartensiedlung, dem ursprünglichen Arbeiter-
viertel, wird bis heute von ehemaligen Zechenarbeitern das sogenannte Citéduits 
gesprochen. Diese niederländisch-deutsche Kontaktvarietät entstand in den 1930er 
Jahren unter Migranten2 der zweiten Generation, die mehrsprachig aufwuchsen, 
jedoch wenig Kontakt zu Sprechern der lokalen Dialekte hatten. Dieser kurze Bei-
trag zielt auf eine soziolinguistische Rekonstruktion der bis kürzlich wenig unter-
suchten Kontaktvarietät ab. Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem Einfluss des 
limburgischen Dialekts Maasländisch auf Citéduits. Dazu wird zunächst die Entste-
hungsgeschichte von Citéduits skizziert und ein kurzer Überblick über die Sprecher-
gemeinschaft gegeben. Im Anschluss daran werden einzelne Entwicklungsprozesse 
im Sprachgebrauch der Bergarbeiter dargestellt: Anhand von Belegen gesprochener 
Sprache werden Tendenzen insbesondere im Bereich der Lexik und im Pronominal-
system diskutiert. Ausgehend von diesen Beobachtungen kann gezeigt werden, dass 
Citéduits zahlreiche Merkmale der lokalen Varietät aufweist, jedoch die Grenzen auf-
grund der engen Verwandtschaft der involvierten Kontaktsprachen Deutsch, Nieder-
ländisch und Limburgisch nicht immer eindeutig zu bestimmen sind.

Einleitung
„Wie hamma immer Deutsch gesproche – Citéduits,“ erzählte mir ein ehema-
liger Bergarbeiter, als ich im Spätsommer 2015 als Promovendin der Universität 
Maastricht meine ersten Daten in der ehemaligen Bergarbeitersiedlung Eisden 
erhob. Die belgische Stadt Eisden, heute Teil der Gemeinde Maasmechelen, be-
findet sich im Osten der Provinz Limburg in unmittelbarer Nähe zur niederlän-
dischen Grenze (Abbildung 1). Während die meisten Ansässigen belgisches Nie-
derländisch und den limburgischen Dialekt Maasländisch verwenden, zeichnet 
sich die ehemalige Gartensiedlung des Bergwerks, die Cité, seit ihrer Gründung 
durch ihre sprachliche und kulturelle Vielfalt aus. Zur sprachlichen Diversität 
trug eine Bandbreite unterschiedlicher Herkunftssprachen bei, die in Folge von 
Arbeitsmigration im frühen 20. Jahrhundert nach Eisden gelangten. Diese voll-
zog sich selten linear, sondern Sprecher kamen typischerweise mit verschiedenen 
regionalen Varietäten in Kontakt. Viele Bewohner der älteren Generation be-
herrschen demzufolge neben belgischem Niederländisch mindestens ein oder 
zwei weitere Sprachen, die sie im frühen Alter im häuslichen Kontext erwarben. 
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Abbildung 1: Lage der belgischen Stadt Eisden in der Grenzregion3. 

Zusätzlich entstand in den 1930er und 1940er Jahren eine Kontaktvarietät, die bis in 
die Gegenwart von einzelnen Sprechern in informellen Kontexten verwendet wird 
– das sogenannte Citéduits („Deutsch der Bergarbeitersiedlung“). Wenngleich 
keine Tonaufnahmen aus diesem Zeitraum zur Verfügung stehen, kann angenommen 
werden – wie eine Bewohnerin formulierte – „dass diese Sprache so entstanden ist, 
weil jeder ein wenig gesprochen hat. Und jeder hat so seine Art zum Besten ge-
geben, und da aus ist das eine Sprache geworden.“4 Anfangs Sprachgebrauch der 
Kinder und Jugendlichen der Eisdener Gartensiedlung (Tuinwijk), entwickelte sich 
Citéduits zu einer gruppeninternen Kontaktvarietät der lokalen Bergarbeiter. Im 
Zuge der schrittweisen Schließung der Zechen in Südbelgien einschließlich des 
Bergwerks Eisden im Jahre 1987 verschwanden jedoch die sozialen Kontexte, die 
eine Verwendung und Weitergabe dieser Kontaktvarietät ermöglichten. Mittlerweile 
sind die letzten Sprecher ältere Sprecher um die achtzig, von aktiven Sprecherinnen 
liegen keine Daten vor. Beispiel (1) gibt einen ersten Einblick in den gegenwärtigen 
Sprachgebrauch der Sprecher. Der Transkriptausschnitt stammt aus einer Erzählung 
des pensionierten Bergarbeiters Raf, der rückblickend die damaligen Aufstiegsmög-
lichkeiten für Arbeiter unter Tage kritisiert, aufgenommen im Rahmen informeller 
Gruppengespräche in Eisden. Die Transkriptionen folgen den GAT 2 Konventionen 
(Selting et al. 2009), eine Übersetzungsannäherung ins Deutsche (1a), belgische Nie-
derländisch (1b) und Limburgische (1c) erscheint im Anschluss. Die im Niederlän-
dischen übliche Tilgung der fi nalen n-Konsonanten wird in der Übersetzung durch 
Klammern angegeben.
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(1) (CD9: 465.917– 491.912)

 01 !ICH! möchte AUCH conducteur geworde sein, 
 02 OHne nach schule te gehn.
 03 von de(r) ARbeit im put; 
 04 derfs mich eh (-) SAge(n) wie du willst. 
 05 DA (.) da MUSST du, 
 06 du musst biske INzicht habe; 
 07  maar du MUSST nicht (.) ein ein eh ein (.) ein SCHUle van (e) univer-

siteit haben =he? 
 08 für da conducTEUR zu worde. 

 (1a)
 01 Ich wäre auch gerne Aufseher gewesen,
 02 ohne zur Schule zu gehen.
 03 Von der Arbeit im Bergwerk
 04 kannst du mir erzählen was du willst.
 05 Dort musst du
 06 ein wenig Übersicht haben,
 07 aber du musst kein Studium der Universität haben, oder?
 08 um dort Aufseher zu werden. 

 (1b) 
 01 Ík was ook graag opzichter geweest,
 02 zonder naar school te gaan.
 03 Van het werk in de mijn
 04 kunt ge me zegge(n) wat ge wilt.
 05 Daar moet ge
 06 een beetje inzicht hebbe(n),
 07 maar ge hoeft geen studie van de universiteit te hebbe(n), he?
 08 om daar opzichter te worde(n).

 (1c) 
 01 Iech waor aoch gere opziechter gewees
 02 zoonder nao sjaol te goon.
 03 Vaan ’t werrek in de mijn
 04 kinste m‘ch zégke waste wéls.
 05 Dao mooste
 06 e bitteke inziech höbbe,
 07 meh de hoofs gein studie aon de universiteit te höbbe hè?
 08 um dao opziechter te weurde.
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Ausschnitt (1) ist in vielerlei Hinsicht interessant. Der starke Fokusakzent auf 
dem Personalpronomen der ersten Person Singular in Zeile 01 (!ICH! möchte 
AUCH conducteur geworde sein,) legt nahe, dass bei Raf die Erinnerung an die 
Arbeit unter Tage noch vierzig Jahre später präsent ist.5 Neben Reminiszenzen 
finden sich zahlreiche humoristische Elemente in den Erzählungen der Sprecher 
wider. Deutlich wird in Beispiel (1) ebenfalls der sprachlich gemischte Charakter 
dieser Varietät (wenngleich die Verschriftlichung voreingenommen ist durch die 
Wahl der orthografischen Konventionen): Während viele Wörter auf den ersten 
Blick der deutschen Umgangssprache ähneln (z.B. ,Schule,‘ Zeile 02; ,Arbeit,‘ 
Zeile 03), zeigen sich im Bereich der Syntax Überschneidungen mit belgischem 
Niederländisch und Limburgisch (Zeilen 01 und 02). Auf morphologischer Ebe-
ne wird der Einfluss regionalsprachlicher Merkmale sichtbar, wobei das Suffix 
–(e)ke zur Bildung von Diminutiven (biske, Zeile 06) typisch für südlimburgische 
Dialekte ist, sowie in einigen deutschen Dialekten des Ruhrgebiets dokumen-
tiert ist (De Schutter & Hermans 2013: 360; Belemans & Keulen 2004: 57-58). 
Dagegen hat der Begriff conducteur ‚Aufseher‘ seinen Ursprung in der franzö-
sisch-wallonischen Fachterminologie der Zeche. Bevor ich auf die Verflechtung 
sprachlicher Merkmale näher eingehe, werde ich den sozialhistorischen Hinter-
grund skizzieren.

Sozialhistorischer Hintergrund der Gemeinschaft 
Zugewanderte Arbeitskräfte stellten stets einen wesentlichen Teil der Beschäftig-
ten in der Steinkohleindustrie dar. Im Gegensatz zu den wallonischen Bergwer-
ken entwickelte sich der Steinkohlebergbau in der belgischen Provinz Limburg 
erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Knotter 2008; 2012). Zu dem damaligen 
Zeitpunkt lebte ein Großteil der maasländischen Bevölkerung von der Agrar-
wirtschaft. Wenngleich die Maasländer bereits als Wanderarbeiter in den rhei-
nischen Ziegeleien tätig waren und in diesem Zusammenhang mit der deut-
schen Sprache in Berührung kamen, bestand das Dorf Eisden mit seinen ca. 500 
Einwohnern aus einer geschlossenen Gemeinschaft, in der sich der wesentliche 
Kommunikationsrahmen auf persönliche Beziehungen zwischen den lokalen 
Ansässigen beschränkte. Die Entdeckung der Kohlebecken im Jahre 1901 be-
deutete demzufolge einen gravierenden Einschnitt für die lokale Bevölkerung. 

Während sich der Anteil der zugewanderten Arbeitskräfte in den ersten Jahren 
auf Niederländer aus dem Grenzgebiet beschränkte, änderte sich die Situation 
zu Beginn der zwanziger Jahre schlagartig. Mit der steigenden Nachfrage in der 
Produktion entstand bald ein Mangel an Arbeitskräften (Delbroek 2008: 102). 
Zur Rekrutierung von Fachpersonal wurden ab 1919 systematisch Arbeiter im 
Ausland angeworben. Neben u.a. Ländern wie Ungarn, Slowenien, Kroatien, 
der Tschechei, der Slowakei und Südtirol richtete sich der Fokus schnell auf 
polnische Staatsangehörige aus Schlesien und dem Ruhrgebiet, die als hoch qua-
lifizierte Arbeitskräfte galten (Delbroek 2009: 209; siehe auch Versteegh 1994; 
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Delbroek 2016). Die geschilderten Maßnahmen führten zu einer internationalen 
Zusammensetzung der Belegschaft im Eisdener Bergwerk: Im Jahre 1930 war 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten ausländischer Herkunft (Delbroek 2008: 
81-82).

Parallel zu der Erschließung der Steinkohlezechen entstanden die ersten Tuin-
wijken (‚Gartenstädte‘). Diese Siedlungen (Abbildung 2) waren höchst mo-
dern, verfügten über Bildungseinrichtungen, Sportzentren, Kirchen, Einkaufs-
möglichkeiten und zahlreiche Grünflächen, konnten jedoch ausschließlich von 
aktiven Bergarbeitern bewohnt werden. Die vorhandenen Dienstleistungen ein-
schließlich der Kinderbetreuung und des Kultur- und Freizeitangebots ermög-
lichten einen scheinbar privilegierten Lebensstil. Mit dieser Strategie versuchten 
die Bergwerksgesellschaften gezielt, ausländische Arbeiter an den Arbeitsplatz zu 
binden (vgl. Delbroek 2008: 80; Delbroek 2009: 194). Dieses Konzept des Koh-
leunternehmens begünstigte nicht nur die gesellschaftliche Isolierung der 
Bergarbeiter, sondern unterband auch den regelmäßigen Kommunikationsaus-
tausch mit Sprechern der lokalen Varietät. Kritische Stimmen sprachen auch von 
einem „Leben in einem goldenen Käfig“ mit Bezug auf die soziale Abschottung 
der Arbeitergemeinschaft (Keunen 2010: 22).

Auf der anderen Seite erweiterte sich die Siedlung kontinuierlich durch die Re-
krutierung neuer Arbeitskräfte. Eine vertragliche Klausel vonseiten der Berg-
werksgesellschaft, die ausländischen Neubergleuten ab den zwanziger Jahren 
lediglich eine Tätigkeit unter Tage gestattete und ihnen in diesem Zuge eine 
Wohnung in der Gartensiedlung zuerkannte, stellte einen entscheidenden Faktor 
für die Ausdehnung der Cité und die daraus resultierenden persönlichen Bin-
dungen dar: Da belgische Bergleute selten eine Unterkunft erhielten, wohnten 
in der Siedlung primär aus dem Ausland zugezogene Familien. Dies hatte Aus-
wirkungen auf das Zusammenleben und den Sprachgebrauch der Bewohner. In 
der Eisdener Gartensiedlung entstand folgende Situation: Während Kinder in der 
Schule belgisches Niederländisch sprachen, verwendeten sie im familiären Um-
feld die Sprache(n) der Eltern (z.B. Polnisch, Ungarisch). Im Bergwerk dagegen 
etablierte sich die wallonisch-französische Bergarbeitersprache als Fachjargon, 
da viele der Ingenieure und Vorarbeiter aus Wallonien kamen. Die rekrutierten 
Arbeiter dagegen verfügten häufig über Kenntnisse der deutschen, und nicht 
der französischen Sprache, da das Deutsche in vielen Regionen der ehemaligen 
Habsburgermonarchie als Verwaltungssprache diente. 

In diesem sprachlich und kulturell heterogenen Umfeld bildete sich in den 
1930er und 1940er Jahren unter den jungen Sprechern eine Kontaktvarietät, die 
die Sprecher bis heute als Citéduits bezeichnen. Wenngleich die Sprecher ihren 
Sprachgebrauch mit Deutsch (Duits) assoziieren, legen aktuelle Untersuchungen 
(Auer & Cornips 2018; Pecht 2019; Pecht 2021a, b) nahe, dass es sich bei Cité-
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duits eher um eine niederländisch-deutsch-dialektale Kontaktvarietät handelt. 
Da die Sprecher über Jahrzehnte hinweg kaum Kontakt zu den alteingesessenen 
Bewohnern bzw. Sprechern der regionalen Dialekte hatten, stellt sich die Frage, 
welchen Einfluss der in dieser Region gesprochene limburgische Dialekt auf Ci-
téduits gehabt hat. Inwiefern lassen sich Elemente des Maasländischen in dieser 
Kontaktvarietät identifizieren? 

Mit dem Begriff ‚Maasländisch‘ (Maaslands) beziehe ich mich auf den in 
Belgien-Limburg gesprochenen Dialekt entlang des Flusses Maas (französisch 
Meuse, limburgisch Maos). Der limburgische Dialekt Maasländisch gehört tra-
ditionell zur Gruppe der Zentraldialekte und wird auf der belgischen Seite der 
Grenze gesprochen. Geografisch befindet sich die Gegend südlich der Benrather 
Linie (auslautendes /ch/ in ‚ich‘) und nordwestlich der Uerdinger Linie (vgl. 
Belemans & Keulen 2004: 26-28).

Datenerhebung und Vorgehensweise
Zur Datenerhebung verbrachte ich fünf Monate in der Eisdener Gartensiedlung, 
wobei ein großer Teil der Daten im Spätsommer und Herbst 2015 erhoben wur-
de. Neben informellen Gruppengesprächen führte ich zahlreiche halbstruktu-
rierte Interviews mit ehemaligen Bergarbeitern und ihren Familienangehörigen 
(i.d.R. Partnerinnen und erwachsene Kinder), sammelte Schriftstücke und Fotos 

Abbildung 2: Die Eisdener Gartensiedlung (Foto: Pecht 2015).
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und bediente mich der Methode der teilnehmenden Beobachtung, um einen 
genaueren Einblick in die Gemeinschaft, ihre sozialen Beziehungen und sprach-
lichen Ressourcen zu bekommen. Das im Folgenden untersuchte Material stützt 
sich auf Tonaufnahmen informeller Gruppengespräche mit männlichen 
Teilnehmern, die in den 1930er Jahren in der Gartensiedlung Eisden aufwuch-
sen. Das Korpus, das insgesamt sechs Stunden Sprachaufnahmen umfasst, ent-
stand zwischen 2012 und 2016 im Bergarbeitermuseum Eisden (Abbildung 3). 
Es enthält spontansprachliche Interaktionen von insgesamt vierzehn Sprechern, 
die seit ihrer Kindheit den sozialen Kontakt aufrechterhalten haben. Die ersten 
Aufnahmen führte Prof. Dr. Leonie Cornips im März 2012 durch. Während der 
Aufnahmen befand sich das Aufnahmegerät sichtbar auf dem Tisch, jedoch ach-
teten wir darauf, nicht zu sehr in den Sprachgebrauch der Gruppe einzugreifen, 
indem wir uns so wenig wie möglich an den Gesprächen beteiligten. Dieses Set-
ting sollte eine weitgehend authentische Gesprächssituation ermöglichen (Labov 
2001).6 Da die Aufnahmen erst vor wenigen Jahren entstanden sind und mir kein 
Vergleichsmaterial vorliegt, das eine diachrone Analyse des Sprachgebrauchs er-
möglicht, ist bei der Auswertung der gewonnenen Ergebnisse zu bedenken, dass 
es sich um singuläre Daten einzelner Sprecher handelt. 

An dieser Stelle sollte betont werden, dass es sich bei den Teilnehmern um in 
Belgien geborene Migranten der zweiten Generation handelt, die seit ihrer 
Kindheit im Alltag belgisches Niederländisch sprechen, während Citéduits in 
Gegenwart ehemaliger Schulkameraden und Arbeitskollegen verwendet wird. 
Die Teilnehmer erwarben unterschiedliche Sprachen ihrer Eltern (u.a. Tsche-
chisch, Polnisch, Ungarisch, Italienisch, Portugiesisch und Deutsch). Es handelt 
sich demzufolge um eine Gemeinschaft, in der Mehrsprachigkeit die Regel dar-
stellt. Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass Citéduits nicht 
aus kommunikativer Notwendigkeit entstand (im Gegensatz zu vielen Pid-
gin- und Kreolsprachen), sondern als gruppeninterne Sprache, die primär eine 
soziale Funktion erfüllte (Auer & Cornips 2018; Pecht 2021a).

Die Eisdener Bergarbeitersprache
Anhand von Belegen gesprochener Sprache sollen im Folgenden einzelne 
Entwicklungsprozesse im Sprachgebrauch der Eisdener Sprecher aufgezeigt 
werden, wobei der Schwerpunkt auf Tendenzen im Bereich der Lexik und 
im Pronominalsystem liegt. Nicht selten werden in der gesprochenen Spra-
che Äußerungen produziert, die von den grammatischen Regeln der Stan-
dardsprache abweichen, und dennoch in der Mündlichkeit üblich sind. Dazu 
gehören im gesprochenen Deutsch beispielsweise Links- und Rechtsverset-
zungen (Ausklammerungen), ‚weil‘ mit Verbzweit Stellung, die Tilgung schwa-
cher Pronomina sowie die Verwendung regionalsprachlicher Varianten (vgl. 
Auer & Günthner 2003; Imo 2008; Ziegler 2009). Ähnliche Merkmale treten 
im gesprochenen Niederländisch auf (d.h. omdat mit Verbzweit Stellung, vgl. 
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Persoon et al. 2010; Degand 2016), unter anderem wird zunehmend die Ver-
wendung von Objektpronomen der dritten Person in Subjektposition doku-
mentiert (Broekhuis & den Dikken 2012: 783).7 Wer sich näher mit Tendenzen 
der gesprochenen Gegenwartssprache auseinandersetzt, wird feststellen, dass 
nicht jede Abweichung von der grammatischen Norm automatisch Markiert-
heit impliziert. Eine Äußerung kann von der Standardnorm abweichen und 
trotzdem im mündlichen Sprachgebrauch ein hohes Maß an gesellschaftlicher 
Akzeptanz erfahren. Die Eisdener Bergarbeitersprache weist jedoch zahlrei-
che Charakteristika auf, die nicht einzig auf die gesprochene (deutsche oder 
niederländische) Alltagssprache zurückzuführen sind, sondern sich aus der be-
sonderen Sprachkontaktdynamik speisen. Zur Illustration betrachten wir Aus-
schnitt (1) genauer und gehen auf die einzelnen Sequenzen ein:

 01 !ICH! möchte AUCH conducteur geworde sein, 
 02 OHne nach schule te gehn.
 03 von de(r) ARbeit im put; 

In dieser kurzen Sequenz fällt auf, dass der Wortschatz viel Übereinstimmung 
mit Deutsch aufweist (‚auch,‘ ‚möchte,‘ ,Schule,‘ ,ohne,‘ ,Arbeit‘), die Infini-
tivkonstruktion te gehn (‚zu gehen‘) dagegen stark dem Niederländischen und 
Maasländischen ähnelt. Dies gilt jedoch nicht für das Personalpronomen ich, das 
mit Deutsch und Maasländisch assoziiert werden kann. Die Begriffe put ‚Zeche‘ 
und conducteur ‚Aufseher‘ wiederum haben ihren Ursprung im Fachjargon der 
Bergarbeiter. 

Abbildung 3: Datenerhebung im Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden (Foto 2015).
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 04 derfs mich eh (-) SAge(n) wie du willst. 
 05 DA (.) da MUSST du, 
 06 du musst biske INzicht habe; 

Der Einfluss des Niederländischen und Maasländischen wird ebenfalls in Zeilen 
04 bis 06 deutlich. Dies gilt für die Tilgung finaler n-Konsonanten (sage, habe) so-
wie auf lexikalischer und morphologischer Ebene (z.B. inzicht ‚Übersicht,‘ biske 
‚ein wenig‘). Das finite Verb derfs ‚kannst’ deutet auf einen Einfluss des Maaslän-
dischen hin. Dagegen kann da in Zeile 05 mit allen drei Kontaktsprachen assozi-
iert werden (Maas. doa; Dt. da, Nl. daar). Das Personalpronomen du geht dagegen 
auf Einflüsse der deutschen Sprache zurück.

  07  maar du MUSST nicht (.) ein ein eh ein (.) ein SCHUle van (e) univer-
siteit haben =he? 

 08 für da conducTEUR zu worde. 

Auch in der dritten Sequenz (Zeilen 07-08) finden wir Merkmale diverser Sprach-
varietäten: Die Konjunktion maar ‚aber‘ in Zeile 07 und das Substantiv universiteit 
‚Universität‘ können mit Niederländisch und Maasländisch in Verbindung ge-
bracht werden; das Substantiv Schule mit Deutsch; die Infinitivkonstruktion mit 
für … zu zeigt sowohl Übereinstimmung mit einigen niederländischen (Barbiers 
& al. 2006; also Cornips 2002: 87) sowie deutschen mosel-fränkischen Dialekten 
(Newton 2013: 177). Der indefinite Artikel ein in Zeile 07 ist nicht dekliniert und 
stellt möglicherweise eine Mischvariante des deutschen Artikels ein (Maskulin/
Neutrum) und des niederländisch-maasländischen Artikels e(en) dar. Im Unter-
schied zum Deutschen wird in Citéduits am Artikel kein Kasus markiert (Auer 
& Cornips 2018; Pecht 2021a: 104). Ein weiteres Beispiel (2) illustriert, dass teils 
auch wortinterne Mischungen auftreten. Fünfte geht auf den französischen Term 
cinquième zurück und bezieht sich auf eine damals im Bergwerk übliche Form der 
Bestrafung, bei der ein Fünftel des Lohns abgezogen wurde.

(2) (0314_140913: 1390.206 - 1392.117, Theo)

 01 ich hab dich doch verZÄHLT von eh,
 02 eh: de de FÜNFte wat ich gekricht (hab).

 (2a)
 01 Ich hab(e) dir doch von der Strafe erzählt, 
 02 die ich bekommen habe.

 (2b)
 01 Ik heb je toch van de boete verteld,
 02 die ik gekregen heb.
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 (2c)
 01 Iech höb diech toch van de straof vertèld,
 02 die iech gekrege höb.

Das Partizip verzählt ,erzählt’ (Niederländisch verteld, Maasländisch vertèld) zeigt 
wortinterne Mischung. Während das Präfix ver- auf niederländisch-maasländi-
schen Einfluss zurückzugehen scheint, kongruiert der Stamm zähl mit Deutsch. 
Diese Variante wurde in den untersuchten Daten vergleichsweise häufig gefun-
den (n=27). Auch die Verwendung des Objektpronomens dich deutet auf einen 
Einfluss des Maasländischen hin. Im Unterschied zum Deutschen unterschei-
den die limburgischen Dialekte nicht zwischen Akkusativ- und Dativpronomen 
(dich vs. dir), sondern verwenden die Form dich als direktes und indirektes Ob-
jektpronomen der zweiten Person Singular.

Zum Einfluss des Maasländischen auf das Pronominalsystem
Personalpronomen weisen eine relativ hohe Häufigkeit in der gesprochenen 
Sprache auf (Ruoff 1990: 189) und eignen sich daher ausgezeichnet für empi-
risch-quantitative Analysen.8 Im Rahmen vorangehender Untersuchungen zu 
pronominaler Variation (siehe Pecht 2021a, b) wurden alle in den Citéduits-
Daten vorkommenden pronominalen Formen in Subjekt- und Objektposition 
einschließlich klitischer Varianten ausgewertet. Die Häufigkeitsverteilung der je-
weiligen Varianten legt nahe, dass Citéduits zwar Variation aufweist, diese jedoch 
nicht viel ausgeprägter ist als in gesprochenen Varietäten des Deutschen oder 
Niederländischen. Ein weiterer Befund ist, dass die pronominalen Varianten viel 
Kongruenz mit (Ruhr-)Deutsch und dem limburgischen Dialekt Maasländisch 
aufweisen, dagegen wenig morphologisch-phonologische Übereinstimmung mit 
belgischem Niederländisch zeigen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der 
häufigsten Subjektpronomen im Vergleich zum gesprochenen Deutsch, Maaslän-
disch und belgischen Niederländisch (IPA). Runde Klammern bei der zweiten 
Person Plural deuten an, dass diese Form aufgrund ihrer geringen absoluten 
Häufigkeit im Korpus mit Vorsicht zu betrachten ist.

Tabelle 1: Subjektpronomen in Citéduits, Deutsch, Maasländisch und belgischem Niederländisch (IPA)9.

Citéduits Deutsch Maasländisch Belgisches Niederländisch

SG 1 [ɪç̙] [ɪç] [iːç̙] [ç̙] [ɪk] [ək] [k]

2 [duː][tə] [duː][tə][də] [diːç̙][tə][də] [ɣɛɪ] [jɛɪ] [ɣə] [jə]
3M [deː(ɐ̯)][eːɐ̯] [deːɐ̯][eːɐ̯] [ɐ] [də] [eːɐ̯] [eː] [diː][hɛɪ̯][əm]

3F [diː][zə] [diː] [ziː] [zə] [diːʲ] [ze̝ʲ] [zə] [diː] [zɛɪ̯] [zə]
PL 1 [viːɐ̯][viː][wə][mɐ] [viːɐ̯][vɐ][mɐ] [veːʀ] [veʀ] [wɛɪ][wə]

2 ([ʔɔɪ̯ç]) [ʔiːɐ̯][ɐ] [ˈɣeːʀ] [ɣeʀ] [ˈjyli] [ɣə]
3 [diː][zə] [ziː][diː][zə] [ze̝ʲ] [diːʲ] [zə] [zɛɪ̯] [diː] [zə]
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Vergleicht man die jeweiligen pronominalen Varianten in Tabelle 1, zeigt sich, dass 
einige Pronomen im Citéduits mit sowohl Maasländisch als auch mit gesproche-
nem Deutsch kongruieren oder eine Mischform darstellen. Obwohl die Subjekt-
pronomen der dritten Person Singular und Plural ebenfalls Übereinstimmungen 
mit Niederländisch aufweisen, scheint sich das Pronominalsystem insgesamt stärker 
am Deutschen und Maasländischen zu orientieren. Für die erste Person Singular 
‚ich‘ [ɪç̙] kann festgehalten werden, dass Sprecher in der Regel den kurzen Vokal 
wie im Deutschen und belgischen Niederländisch mit dem stimmlosen post-pa-
latalen Frikativ des Maasländischen kombinieren und demzufolge eine Variante 
verwenden, die eine Mischform der drei Kontaktsprachen darstellt. Auch die ers-
te Person Plural ‚wie‘ [viː] scheint eine Art Amalgam zu sein, bei dem Einflüsse 
mehrerer Varietäten zusammenkommen und verschmelzen. Dagegen können die 
zweite Person Singular ‚du‘ [duː]/‚te‘ [tə] (enklitisch) und die dritte Person Singu-
lar Maskulin ‚der‘ [deː(ɐ̯)]/ ‚er‘ [eːɐ̯] ohne weiteres mit Deutsch und Maasländisch 
assoziiert werden, und auch die zweite Person Plural ‚euch‘ [ʔɔɪ̯ç] zeigt sichtba-
re Übereinstimmungen mit dem Deutschen. Diese Varianten unterscheiden sich 
phonologisch deutlich von den entsprechenden Varianten, die im belgischen Nie-
derländisch verwendet werden. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass das 
hier skizzierte Pronominalsystem der Kontaktvarietät Citéduits einen sichtbaren 
Einfluss des Maasländischen aufweist, es jedoch nicht immer möglich ist, zwischen 
den verschiedenen Kontaktsprachen zu differenzieren.

Schlussüberlegungen
Dem Sprachgebrauch der ehemaligen Bergarbeiter im limburgischen Eisden 
wurde bis vor Kurzem wenig Interesse von Seiten der Linguistik gewidmet, 
mittlerweile ist Citéduits mit nur noch neun bis zehn Sprechern moribund.10 
Dieser Beitrag versteht sich als soziolinguistische Rekonstruktion dieser Kon-
taktvarietät, wobei im Zentrum die Frage nach dem Einfluss des limburgischen 
Dialekts Maasländisch auf Citéduits steht. Über Jahrzehnte hinweg galten die 
limburgischen Cités als eigenständige Siedlungen mit wenig Kontakt zu den 
Bewohnern der umliegenden Dörfer. Erst nach Inkrafttreten des 1952 verab-
schiedeten „Kulturabkommens“ (Cultureel Akkoord) öffneten sich die Siedlungen 
schrittweise für Einflüsse der Provinz Limburg. Als Folge etablierte sich belgi-
sches Niederländisch als offizielle Verkehrssprache in der Siedlung und im Berg-
werk (Delbroek 2016: 141; Keunen 2010: 22). Angesichts der Tatsache, dass die 
Gemeinschaft wenig Kontakt zu Sprechern der lokalen Dialekte hatte, erscheint 
es vor diesem Hintergrund interessant, dass sich durchaus Einflüsse des limburgi-
schen Dialekts Maasländisch auf Citéduits feststellen lassen. 

Auch wenn aus Platzgründen nur das Pronominalsystem sowie einige ausgewählte 
Kontaktbeispiele diskutiert wurden, zeigt sich das Vorhandensein des Maasländischen 
als eine der koexistierenden Varietäten. Dazu kommen pronominale Varianten, die 
auf die besondere Sprachkontaktdynamik zurückzuführen sind. So deutet das unter-
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suchte Datenmaterial eher auf eine Art Amalgam hin, das ein Kontinuum von sprach-
lichen Merkmalen des Maasländischen, Deutschen und Niederländischen bildet. Aus 
methodischer Perspektive ist zu betonen, dass die sprachlichen Merkmale aufgrund 
der engen Verwandtschaft dieser drei Varietäten nicht immer eindeutig einer Varie-
tät zugeordnet werden können: Beispielsweise treten (pronominale) Varianten auf, 
die sowohl mit Maasländisch als auch mit gesprochenem Deutsch assoziiert werden 
können, und auch zwischen Maasländisch und belgischem Niederländisch kommt es 
unter anderem im Wortschatz und Satzbau zu Überschneidungen. 

Diese Befunde können auf unterschiedliche sozialhistorische Prozesse zurückge-
hen. Zum einen kann angenommen werden, dass individuelle Sprecher als „lea-
der of linguistic change“ (Labov 2001) einzelne Merkmale des lokalen Dialekts 
mit in die Cité brachten und verbreiteten.11 Zum anderen unterliegt Sprache als 
Resultat sozialer Interaktionen einem stetigen Wandel, der in mehrsprachigen 
Gemeinschaften besonders ausgeprägt ist. Auch Kontaktvarietäten wie Citéduits 
können subtile Veränderungen erfahren, wenn ihre Sprecher über einen längeren 
Zeitraum hinweg mit weiteren Varietäten in Kontakt kommen. Ob Citéduits be-
reits in den 1940er Jahren die gegenwärtig dokumentierte Mischung standard-
naher und dialektaler Varietäten des Niederländischen und Deutschen aufwies, 
kann anhand der vorhandenen Sprachdaten nicht eruiert werden. Weder kann 
ermittelt werden, welchen Einfluss das Ruhrdeutsche der ersten Generation 
Migranten auf die dokumentierten Sprachkontaktprozesse hatte. Angesichts der 
weitgehenden Kongruenzen mit den limburgischen Dialekten im Sprachmate-
rial ist jedoch davon auszugehen, dass das Maasländische einen sichtbaren Ein-
fluss auf die hier erfasste und gegenwärtig gesprochene Kontaktvarietät hatte.12
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Abkürzungen
Dt = Deutsch
F =  Feminin
M =  Maskulin
Maas =  Maasländisch
Nl =  Niederländisch
P =  Person
PL =  Plural
SG =  Singular
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Anmerkungen

1 Dieses Zitat stammt von Theo (Aufnahme 0314_140913: 1390.206 - 1392.117) und lautet im 

Original:

 „ich hab dich doch verzählt von eh, eh: de de fünfte wat ich gekricht (hab)“ (ich habe dir 

doch von der Strafe erzählt, die ich erhalten habe). 

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und mit Blick auf einen breiten Leserkreis wird in die-

sem Artikel das generische Maskulinum für alle Geschlechterzugehörigkeiten verwendet. 

3 Karte: Google-Maps.

4 Interview mit Marina im Jahre 2015 (250815: 01.08.44-01.08.54). Bei den hier verwendeten 

Namen handelt es sich um Pseudonyme.

5 Anzumerken ist, dass Bergarbeiter in Belgien-Limburg bereits nach 25 Dienstjahren in Rente 

gingen, d.h. mit Anfang vierzig. 

6 Für eine detaillierte Schilderung der Methoden der Datenerhebung sei auf Pecht (2021a: 59-

94) verwiesen.

7 Die Verwendung von Objektpronomen der dritten Person in Subjektposition tritt im bel-

gischen Niederländisch bei der dritten Person Singular Maskulin auf (hem>hij), während im 

niederländischen Niederländisch Variation in der dritten Person Plural typisch ist (hun>ze) 

(Broekhuis & den Dikken 2012: 783).

8 Dies gilt meines Wissens nach nicht für pro-drop Sprachen wie Spanisch, in denen unbetonte 

Subjektpronomen selten artikuliert werden.

9 Diese Tabelle stellt eine vereinfachte Fassung der Tabelle in Pecht (2021a: 181) dar.

10 Eine Ausnahme stellt die in den 1980er Jahren durchgeführte Studie von Van de Wijngaard 

und Crompvoets (2006: 11-15) zum Fachvokabular der Bergarbeiter dar. 

11 Einzelne Sprecher berichteten, dass Mitglieder der Fußballmannschaft regelmäßig in Kontakt 

mit Spielern außerhalb der Siedlung kamen, und dass sie auf diese Weise den lokalen Dialekt 

erwarben.

12 Dieser Artikel ermöglicht lediglich einen kurzen Einblick in diese Kontaktvarietät, für eine 

ausführliche Analyse sei auf Pecht (2021a) verwiesen.
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STADSPROCESSIE ROERMOND

’n Sjtökske Remunjs religieus erfgood 

Yvonne de Vries

Roermond is getroffen door twee grote stadsbranden: een in 
1554 en een in 1665. Over de historie van de laatste, en over 
de daardoor ontstane stadsprocessie, gaat dit artikel. 
Wat deze enorme brand voor Roermond heeft betekend, 
kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De gevolgen op de-
mografisch, planologisch en sociaal gebied zijn zeer ingrij-
pend geweest. Toch verdween de brand van 1665 meer en 
meer uit het collectieve geheugen van de mensen, maar niet 
uit hun religieuze geheugen. 
De brand en de wederopbouw van de stad worden nu nog 
herdacht in een jaarlijkse processie naar de Kapel in ’t Zand. 
De putgemeenschappen brengen hun putkaars naar Maria 
met de wens de gemeenschap te beschermen voor rampen.
Er is in de afgelopen eeuwen natuurlijk wel eens geschoven 
met data en dagen. De processie trok door allerlei omstan-
digheden ook niet ieder jaar. Maar iedere keer weer namen 
de stadsputten het initiatief om naar de Kapel in ’t Zand te 
trekken. Tegenwoordig coördineert het comité Stadsproces-
sie Roermond de putkaarsenprocessie. 

Ontstaan van de tweede grote stadsbrand
Hoe is deze Roermondse stadsbrand ontstaan?
Op 31 mei, Drievuldigheidszondag 1665, de eerste zondag na Pinksteren, trok als 
gebruikelijk de grote processie door Roermond. Een van de gildebroeders van 
de meetrekkende gilden loste per ongeluk een schot. De musketkogel bleef ste-
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ken in het rieten dak van een huis op de Zwartbroekstraat. Dat dak begon eerst 
te smeulen en daarna te branden. De brand ontstond tussen elf en twaalf uur ’s 
morgens en breidde zich snel uit: de stukken brandend stro werden razendsnel 
door de sterke zuidwestenwind verspreid.
Een van de zusters uit het Clarissenklooster aan de Neerstraat in Roermond vertelt:

So wij gegheten hadden, belde ’t en kreten en riepen dat ’t aan ’t Swartbroek brandde, 
maer wij meinden dat wij geen noit en souden hebben, omdat het nog so ver van ons 
was, terstont sagen wij het gebrant stroy op onze plaats vallen.

‘’t Belde’ betekent dat de noodklok werd geluid, zoals gebruikelijk bij rampen.
Als er brand uitbrak, werden de mensen gewaarschuwd door de torenwachter, 
die de brandklok luidde. Putmeesters en gilden werden met de klepper opgeroe-
pen om te komen blussen. Bij de waterputten stonden emmers, trekhaken, lad-
ders, sleden waarop de volle waterkuipen naar de brand moesten worden gesleept. 
Bij warm weer moest er ook bij elk Roermonds huis een kuip met water staan. 
De mensen vormden een ketting waarin ze emmertjes water aan elkaar door-
gaven. Maar in dit geval, met de sterke zuidwestenwind, was dat al snel zinloos. 
De brand brak op onverwachte plekken en op verschillende plaatsen tegelijk uit. 
Dagen waaide de jaagbrand over de stad. De bevolking probeerde te redden wat 
er te redden viel, maar het was tevergeefs. Het water moest uit de putten worden 

opgehaald met emmers: dat ging 
veel te langzaam. De stadspoelen 
waren snel opgedroogd. Het wa-
ter uit de Roer transporteren met 
emmertjes, was beperkt mogelijk. 
De verstikkende rook en de hitte 
maakten het bluswerk zwaar. Pas 
na dagen blussen doofde het vuur. 
De legende vertelt, dat Johanna 
van Randenraedt, een geestelijke 
dochter, uit wanhoop een houten 
Mariabeeld uit de Minderbroe-
derskerk in de vlammen gooide. 
Het vuur doofde eindelijk en het 
beeld en het huis bleven gespaard. 
Later werd dit beeld uit dankbaar-
heid in de gevel van dat behouden 
huis geplaatst: hoek Pelserstraat, 
Minderbroedersstraat. 

Afbeelding 1: Het Mariabeeld op de hoek van 
de Pelserstraat en de Minderbroedersstraat. 
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Maar de stad was onbewoonbaar geworden en er zat niets anders op dan de ver-
moeide, hongerige en dorstige mensen aan te sporen alles achter te laten en de 
stad te verlaten.
Simon Dammerrier, pastoor te Well, geboren in Roermond, schreef in 1665 het 
volgende zogenaamde rollied, met een veelzeggende titel:

Verhael van den schromelicken brandt van Ruremonde in 1665
Den laetsten mey op kermisdagh
Als in de stadt men vieren zagh,
De borgerij met vrolyckheyt,
De heyligste Drievuldigheyt,
Syn tot elf hondert huijsen toe
In brand geraeckt, men weet niet hoe,
Met negen kerken en daer by,
Vijf kloosters, ’t Noenhof, een Abdij,
’t Jaer duysent ses honderd tsestigh vyf
Ist ongeluck, waer van ick schryf
Te Ruremonde ghesien gheweest
Op haere alderblyste feest
Soo haest volgt droefheyt naer de vreugt
Soo haest vedwijnt dat hier verheugt.
horrIbILefVItInCenDIVM. (1665)

Een rollied werd op kermissen 
gezongen, zo’n lied ging meestal 
over rampen.
Dit lied is opgenomen in het 
Antwerps Liedboek en bracht 
een grote actie ter redding van de 
stad Roermond op gang.

Afbeelding 2: Het wegleiden van de be-
volking in 1665 door bisschop d’Alla-
mont, schildering van Karel Lücker, in 
Kruiswegpark, nabij Kapel in ’t Zand.
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Bisschop d’Allamont, wiens huis ook was verbrand, leidde de bevolking naar de 
Kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand. Maria zou de Roermondse bevolking 
beschermen tegen verder onheil. Bij de Kapel kwam de hulpverlening op gang. 
De mensen kregen eten en drinken; vooral dat laatste was heel belangrijk. De 
put bij de Kapel bevatte genoeg zuiver drinkwater voor zo veel mensen. Daarna 
werd de bevolking verspreid over de omliggende dorpen, want men kon voorlo-
pig niet meer terug naar de stad. 
Deze tocht, onder leiding van de bisschop, is de basis van de jaarlijkse stadspro-
cessie naar Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, waarbij de putten en de gilden hun 
putkaars naar de Kapel brengen.
In Roermond worden de wijken waarin men gebruik maakte van een gemeen-
schappelijke drinkwaterput ‘putten’ genoemd. Die benaming wordt thans nog 
algemeen gebruikt, al zijn de waterputten al lang vervangen, eerst door pompen, 
later door waterleiding.

Gevolgen voor bevolking en stad
De stad Roermond bood in juni 1665 een desolate en trieste aanblik. Meer 
dan driekwart van de stad was afgebrand. Van de 1200 huizen waren er 800 in 
vlammen opgegaan. Ook grote gebouwen zoals het bisschoppelijk paleis van 
bisschop d’Allamont, het paleis van de stadhouder, de Rekenkamer, de Kan-
selarij, de Munsterabdij, het Begijnhof (ook ‘Noenhof ’ genoemd) en nog zes 
andere kloosters waren afgebrand. Van de vele religieuze gebouwen bleven alleen 
de Sint-Christoffelkerk, de kloosters van de Kruisheren en de Minderbroeders, 
Maria Wee en Mariagaard behouden.
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat er allemaal in Roermond moest 
worden hersteld. Nog minder beseffen wij de omstandigheden waaronder dat 
moest gebeuren.
Bijna alle bewoners hebben de stad moeten verlaten. Afhankelijk van hun beroep 
zaten ze dan ook zonder inkomen. In Roermond was geen voedsel, geen drink-
water; er waren geen karren, ladders, paarden of andere trekdieren. De stadsmu-
ren en poorten waren deels vernield, er was geen bewaking. Allerlei volk zwierf 
tussen de ruïnes om te stelen. Ratten kropen door de ruïnes; ze konden ziektes 
verspreiden. In de behouden huizen probeerden de weinigen die achtergebleven 
waren te overleven.
De stad moest weer worden opgebouwd, maar door wie?

Wederopbouw van Roermond
De magistraat bepaalde op 29 juni 1665:

Alle daeghen sullen laeden twee quartieren, ende van deselve d’officieren als Capitei-
nen, Vendragers, Lieutenants, Corporaals,en Rotmeisters mit eene bequame persoone 
uuyt elek huys soo afgebrande als noch in esse staende. Ieder mit eene goede schoute of 
te schuppe compareren voort stadhuys des morgens ten halver ses uhren.
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Mannen werden opgeroepen om mee te helpen aan de wederopbouw. De stad 
werd verdeeld in kwartieren; per kwartier werd een opruimploeg aangesteld. 
Dat liep niet meteen soepel. De mensen waren verzwakt en waarschijnlijk ook 
in shock. Daarom bepaalde de schout dat men een boete moest betalen als men 
niet kwam opdagen om te helpen. Verdere hulp kwam uit de omliggende dorpen 
en steden, in de vorm van voedsel, materiaal, menskracht, vrijstelling van tol en 
belasting. Dat laatste was een gebruikelijke regeling in die tijd. Elk dorp of elke 
stad die door een ramp werden getroffen kon rekenen op hulp uit de omgeving. 
De wederopbouw van de stad begon. Het aanzicht van Roermond veranderde 
behoorlijk. Vakwerkhuizen met strooien daken werden verboden. De noklijnen 
van de huizen die werden herbouwd, moesten evenwijdig aan de rooilijn lopen. 
Zodoende was er zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de huizen toe-
voer van water. Er moesten brandmuren tussen de huizen worden opgetrokken. 
Brandgangen, de zogenaamde ‘gatse’, moesten het water, via de ‘kaanjel’ naar de 
straat afvoeren. De bebouwing werd ook minder dicht. De pittoreske overhellende 
gevels werden verboden. De daken moesten met leien of pannen worden gedekt. 
Het grootste probleem bij de wederopbouw was schoon drinkwater. Men was 
zeer bang voor het uitbreken van besmettelijke ziektes.
De schout schreef de volgende maatregelen voor:
 

13 juli 1665: Men zal alle putten in pompen veranderen.
13 juli 1665: In plaats van sleden zal men bij de putten laten maken: bakken met 
wielen.

Het water in de bestaande putten was vervuild door de brand en de putten waren 
beschadigd. In de droge zomerperiode was het lastig om nieuwe putten te slaan. 
En ook: wie moest dat betalen? De putbewoners waren vertrokken uit de stad. 
Vóór de stadsbrand droegen de bewoners van een put gezamenlijk bij voor het 
slaan en het onderhoud van de put. Nu moest deze fijnmazige infrastructuur 
weer opnieuw worden opgezet. Ook moesten de putten van pompen worden 
voorzien. De open stadspoelen werden overkluisd en met muurtjes beveiligd. Dit 
kostte geld; dat kon de verarmde bevolking niet opbrengen.
Het gebrek aan schoon drinkwater en goed voedsel was een enorm probleem. 
Na de winterperiode waren de mensen altijd al verzwakt; nu was dat een nog 
groter probleem. In 1666 brak er – er werd al voor gevreesd – een pestepidemie 
uit. Het inwonertal nam dramatisch af.
De schout en schepenen probeerden meer mensen naar Roermond te halen 
door gemakkelijker burgerrechten af te geven om door vestiging de bevolking 
te vergroten. Ook kloosterordes waren zeer welkom. Dit gold niet voor de be-
schouwende ordes als die van de Penitenten. Deze laatsten kochten veel grond 
aan, met daarop afgebrande huizen. In 1668 werd hun een aankoopverbod op-
gelegd: de verarmde stad kon een grote beschouwende orde niet gebruiken. 
Dergelijke ordes rekenden op levensonderhoud door de bevolking in hun stad.
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Mede door de hulp van het hertogdom Gelre werd de wederopbouw van deze 
belangrijke stad van Gelre voortvarend aangepakt. Vijf jaar na de brand waren er 
ongeveer 700 van de 800 afgebrande woningen herbouwd. Dat was een gewel-
dige prestatie.
Verschillende zeer grote gebouwen werden er gebouwd: er was ook voldoende 
ruimte voor. Er verrees een nieuw bisschoppelijk paleis, een nieuwe kanselarij, 
het huis De Steenen Trappen. Het stadhuis, hoewel niet erg beschadigd, werd 
aanzienlijk verfraaid. In 1669 was het paleis voor de prins van Isenghien, stad-
houder van het Overkwartier, het huidige Prinsenhof, klaar. De prins was ge-
huwd met Clara Eugenia, een dochter van Philips de Tweede en Elisabeth de 
Valois. Clara was zeer bevriend met Johanna van Randenraedt.
Door al deze bouwactiviteiten kregen kunstenaars veel opdrachten van kerken, 
kloosters, gilden en burgers om kunstschatten te maken, interieurs te verfraaien 
en portretten te schilderen. De stad kreeg hierdoor een chique en voorname 
uitstraling. Roermond was trots op de herbouw. In 1671 gaf de stad opdracht 
aan Herman Janssen om een brandkaart te maken. We lezen in de handelingen 
van de magistraat:

5 november 1671: Aan Herman Janssen, landmeter, voor het afbeelden der afgebrande 
en nog staande huizen 12 rijksdaalders

Deze kaart geeft een vrij volledig beeld van de omvang van de brand: de ge-
bouwen met een rood dak zijn verbrand, die met een blauw dak zijn behouden.

Afbeelding 3: Brandkaart van Herman Janssens uit 1671.
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Het belang van putten, pompen en poelen
De brandveiligheid bleef uiteraard een aandachtspunt. Maar zuiver drinkwater 
was nog belangrijker. Het grondwater zit behoorlijk diep in Roermond. Het 
slaan van putten is gevaarlijk en kostbaar. Dit was toen geen taak van het stads-
bestuur maar van de bewoners zelf. De putgemeenschap betaalde het graven en 
opmetselen van de put. Ook het onderhoud kwam voor rekening van de put-
gemeenschap.

Het verbruik van het water was gratis. Dat wil zeg-
gen: voor de putbewoners. Iedere putgemeenschap 
telde ongeveer 20 huizen, zo’n 100 personen. Meer 
bewoners kon een put niet aan: de put raakte dan 
uitgeput. Bovendien stond men dan te lang te wach-
ten om water te putten. Bewoners van de ene put 
mochten niet putten in een andere put. De put-
meester zag daar op toe. Door de put een naam van 
een heilige te geven en het beeld op de put te plaat-
sen, nam de herkenbaarheid en het buurtgevoel toe.
Reizigers, pelgrims en soldaten kregen openba-
re putten toegewezen. Deze waren voor rekening 
van de stad. Men was bang voor het overdragen van 
besmettelijke ziektes. Op de markt waren de Ro-
chusput en de Christoffelput waarschijnlijk open-
baar. Rochus is de patroonheilige van de pestlijders, 
Christoffel van de reizigers.
Op moedwillige verontreiniging, bijvoorbeeld 
door dode dieren of kalkresten in de put te gooien, 
stonden zeer strenge straffen. Zo’n verontreiniging 
bedreigde immers de gezondheid van een hele ge-
meenschap.
Water putten uit een diepe put is best lastig en gaat 
langzaam, bij een grote brand helpt het niet. Maar een 
put is wel betrouwbaar bij de drinkwatervoorziening.

Het plaatsen van pompen zorgde ervoor dat het water schoon bleef en sneller kon 
worden opgepompt. Om de pomp tegen vorst te beschermen werden houten kasten 
eromheen geplaatst, met daarop het putbeeld. In de rijke buurten werden prachtige 
hardstenen pompen opgericht, zoals de pomp van de Steegstraat en van de Joannes 
Nepomucenusput. Deze laatste staat nu op het Munsterplein.
Over de vraag waarom de putbeelden in de gevels van huizen werden geplaatst, 
bestaan verschillende verklaringen. De eerste is, dat pompen weleens werden gerepa-
reerd moesten worden; de beelden moesten dan steeds worden verwijderd. Daarom 
plaatste men de beelden op de grens van twee huizen in een nis. Niemand van de 

Afbeelding 4: Opbouw van een 
put.
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putbewoners kon dan beweren dat het putbeeld – vaak zeer kostbare beelden – zijn 
eigendom was. Een andere verklaring is dat er tijdens de Franse overheersing geen 
beelden mochten staan op pompen. Men plaatste de beelden dan maar in nissen. Als 
het te onveilig werd door dat verbod, haalden de bewoners het beeld naar binnen.

Afbeelding 5: De Putkapel aan de Marktstraat.

Naast de 35 putten en pompen waren er ook stadspoelen. Dat waren natuurlijke 
waterbekkens. In de zomer stond er weinig water in, dus ze waren niet betrouw-
baar als blusvoorziening. Het water van de poelen werd gebruikt om vlas in te 
roten, wagens in af te spoelen, stoepen te schuren. De poelen waren gevaarlijk 
en onhygiënisch. De gemeente overkluisde ze of plaatste er muurtjes omheen.
De volgende bepaling lezen we in de handelingen van de magistraat:

13 augustus 1676: Om al de stadspoelen zal een muurken 4 voet hoog gemetseld 
worden.

Door dergelijke maatregelen bleef het water ook langer staan in de straten van de 
lager gelegen delen van de stad. Rond 1600 waren er, volgens de publicatie van 
dr. G. Venner in de Publications, tien stadspoelen.
De bewoners in het gebied van de poel hadden de plicht deze te onderhouden 
en te reinigen van afval. Dat dit geen sinecure was, bewijst het vonnis dat som-
mige misdadigers kregen opgelegd: het lopen door de Gasthuispoel. De reden 
ervan laat zich raden!
De stadspoelen waren onbetrouwbaar als bluswatervoorziening, zeker in de zo-
mer. De mensen werden daarom verplicht om in de zomer water in tonnen en 
emmers achter de hand te houden. 
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Stadsprocessie als brandprocessie
De stadsprocessie bleef naar de Kapel in ’t Zand trekken om de grote Stadsbrand 
van 1665 te herdenken en Maria te vragen om de stad te beschermen. De putge-
meenschappen namen hun putkaars mee naar de Kapel. Daarom staat de proces-
sie nu ook bekend als ‘de putkaarsenprocessie’. Maar in feite is de stadprocessie 
een brandprocessie.
Dergelijke processies bestaan in veel plaatsen, zoals in Thorn, en in verschillende 
steden in Duitsland. De processies hebben tot doel God te danken voor Zijn 
bescherming tegen brand en mensen te manen om voorzichtig te zijn met vuur.

Afbeel ding 6: De putgemeenschap van de Begijnhofput, rond 1935, met hun versierde putkaars, 
staat klaar om naar de Kapel in ’t Zand te vertrekken.

Voor de brandbestrijders was er een be-
langrijke rol weggelegd bij de processie. 
Brandweerlieden, beroeps- of vrijwil-
ligers, trekken ook altijd mee in deze 
processies. Ook in Roermond, trekt ie-
der jaar een afvaardiging van de brand-
weer mee, met de Floriankaars.

Afbeeld ing 7: Afvaardiging van de brandweer van 
Roermond, met de Sint Floriankaars.
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In Duitsland zie je veel afbeeldingen van Sint Florian op huizen en kerken. Hij 
is de patroonheilige van de brandweerlieden.
In de iconografi e wordt Sint Florian voorgesteld als een Romeins soldaat, die 
in de ene hand een vaan vasthoudt (vaak voorzien van een kruis) en in de an-
dere hand een kleine watervat, waarmee hij water uitgiet over een brandend 
kasteel, huis of een (gedeelte van) een stad. Niet zelden blijken de kastelen of 
steden plaatsen in de omgeving te zijn, waar de afbeelding gemaakt is. Vooral in 
Zuid-Duitsland en Oostenrijk, maar ook in Bohemen, Polen, Hongarije, Roe-
menië, Slovenië, Zuid-Tirol en in enkele streken in Italië wordt Sint Florian 
vereerd, en treft men zijn beeltenis vaak aan op en in openbare gebouwen, boer-
derijen, kerken en – uiteraard – brandweerkazernes.
Op 4 mei (zijn sterfdag) worden elk jaar in veel van die gebieden feestelijke 
bijeenkomsten, plechtige heilige missen en processies gehouden – meestal op 
initiatief van de plaatselijke brandweer – waaraan de gehele bevolking deelneemt. 

Afbeeldi ng 8: Sankt Florian 
op de brandweerkazerne in 
St. Gilgen, Oostenrijk.

Naast de stadsprocessie waren er traditiegetrouw nog andere processies in Roer-
mond, onder meer de grote en de kleine Sacramentsprocessie. Door de eeuwen 
heen ging het soms heel goed en soms heel slecht met die processies. Tijdens 
de Reformatie waren ze verboden, wat zeker in de Noordelijke Nederlanden 
een probleem was voor de katholieken. De stad Amsterdam heeft er de Stille 
Omgang, die ’s nachts wordt gelopen, aan over gehouden. Processies werden ook 
verboden in de Franse Tijd. Daarna bleef het processieverbod in Nederland op 
openbare wegen bestaan. Dit werd opgelost door processieparken aan te leggen 
bij bedevaartsoorden: dan kon de processie toch trekken. Het park was geen 
openbare weg. Roermond heeft ook een processiepark: het Kruiswegpark, bij de 
Kapel in ’t Zand. Het processieverbod werd pas in 1984 opgeheven, onder druk 
van de Europese gemeenschap in het kader van de wet op de godsdienstvrijheid.

Door de jaren bleef de stadsprocessie, weliswaar met onderbrekingen, naar de 
Kapel in ’t Zand trekken. De kracht van de putgemeenschappen werd door de 
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putkaarsenprocessie sterk benadrukt. De prachtig versierde putkaars werd als een 
trofee naar de Kapel in ’t Zand gebracht. Daar werden de kaarsen gezegend en 
in de kaarsenboog geplaatst.

Afbeeldin g 9: De putkaarsen liggen op het altaar, om later te worden gezegend.

Afbeelding  10. Kaarsenboog, de zogeheten kaarsen-arc, in de Kapel in ’t Zand.



120

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

De kaars krijgt een ereplaats in de kaarsenboog in de Kapel. Bij ziekte of ramp-
spoed of uit dankbaarheid wordt de putkaars aangestoken voor het welzijn van 
de putbewoners. Ook soms voor andere intenties.

Afbeelding 11 - 15: Overzicht van enkele groepen met hun putkaars.
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Afbeelding 16. H et Remunjs Reuzengilde en een afvaardiging van de Roermondse brandweer 
trekken jaarlijks mee in de Stadsprocessie.

Het comité Stadsprocessie Roermond zet zich in om de putkaarsenprocessie, 
een prachtig “sjtökske Remunjs religieus erfgood”, voor de komende jaren te 
behouden. Een tegeltje in de processiegang ondersteunt dit streven!

Afbeelding 17. Te geltje in de 
processiegang van de Kapel in 
’t Zand.



122

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

Literatuur

Janssen, Dennis, Chris Roemen (2015), 350 Jaar geleden brandde Roermond af. In: Ruimtelijk 20, 

maart 2015, no. 1, blz.12-14.

Meuwissen, Rob, Theo Montforts, Francois Noël (2001), Het blussen van branden in vorige eeu-

wen. In: Honderd jaar Brandweer Roermond, blz. 17-35.

Nederveen, Fook (1977), ‘Verhael van den schromelicken brandt van Ruremonde’ (1665). In: Van 

Ruremonde tot Roermond. Roermond: B.V. Boekhandel Willems, 3e druk, blz. 15.

Venner, G. (1974), Mariabeeld Minderbroedersstraat. In: Kleine monumenten in Roermond. Commis-

sie Kleine Monumenten Roermond, blz. 55-56.

Venner, J.G.C. (1985), De Stadsbranden in Roermond (1554 en 1665). Brand, overheidsmaatre-

gelen en herstel. In: Roermond Stad met Verleden, negen hoofdstukken over Roermondse geschiedenis. 

Commissie Kleine Monumenten Roermond, blz. 116-141.

Venner, G.H.A. (1990), De putten van Roermond. In: Publications 1990, Jaarboek van het Limburgs 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, blz. 51-109.

Vries, Yvonne de (1996), Joanna Baptista, jonkvrouwe van Randenraedt (1610-1684), geestelijke 

dochter en waardige dienaresse Gods. In: Spiegel van Roermond, 1996, Jaarboek 4 Stichting 

RURA, blz. 135-145.

Vries, Yvonne de, Frans Jansen (2015), Vuur over Roermond 1665-2015. 350 jaar stadsprocessie naar 

Kapel in ’t Zand. Roermond.



123

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
02

1

VAN AABOUWE BIS ZENKSJAAT
De vaktaal van de Limburgse mijnwerker 
in historisch perspectief

Ton van de Wijngaard

Het is intussen al weer bijna vijftig jaar geleden dat de laatste 
steenkoolmijn in Limburg haar deuren sloot. De mijnbouw 
heeft decennialang een belangrijk stempel gedrukt op de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Lim-
burg in de twintigste eeuw. Tienduizenden mannen werkten 
in het bovengrondse en ondergrondse deel van de twaalf 
mijnen die Limburg heeft gekend. De mijnbouwindustrie 
had, net als allerlei andere bedrijfstakken, een eigen vaktaal 
die in de loop van de tijd was ontstaan. De ontwikkeling 
daarvan kwam met het sluiten van de mijnen begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw abrupt tot een einde. 

Door de jaren heen werd regelmatig aandacht besteed aan de vaktaal van de Limburg-
se mijnwerkers. Zo schreef Winand Roukens er rond 1940 al over in het tijdschrift 
Veldeke. Roukens ging in zijn bijdrage vooral in op de vaktaal van de mijnwerker uit 
de pre-industriële fase van de Limburgse mijnbouw. Het gebied rond Kerkrade kende 
namelijk een lange mijnbouwtraditie. Al in de middeleeuwen werden daar steenkolen 
gedolven. Dat was mogelijk omdat de steenkoollagen in het dal van het riviertje de 
Worm aan de oppervlakte kwamen. Vanaf de dertiende eeuw gingen de kolendelvers 
ook lagen op grotere diepte ontginnen en ging men met behulp van schachtjes de 
ondergrond in. De koolgroeven werden aanvankelijk geëxploiteerd door particuliere 
kolengravers die in documenten met de woorden Koelgrevere of Köhler werden aan-
geduid. Rond 1740 nam de abdij Rolduc één van deze mijnbedrijven onder eigen 
beheer. Men begon toen ook met de verbetering van de technische uitrusting van 
de mijn. Vooral de afvoer van het mijnwater werd grondig aangepakt, want doordat 
er toen op grotere diepte werd gewerkt, ontstond er ook meer toevloed van water. 
Roukens constateerde aan de hand van archiefonderzoek dat er in die tijd zo’n veertig 
vaktermen in gebruik waren. Een aantal woorden uit zijn lijst zijn:
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adit, aat, acht, ath afvoerkanaal voor het mijnwater, dat uit de mijn naar boven is gepompt

berstinghe, overganck breuk

coolschag(t), kolschag mijnschacht

ganck ende strank kolenader, kolenlaag

geriss hele fijne kolendeeltjes

hond korf waarin de kolen uit de mijn werden opgehaald

schleiffer sleper, hulp van de houwer

Rond 1900 kwam in Limburg de grootschalige steenkoolmijnbouw op gang. 
In verschillende gemeentes werden mijnbedrijven opgericht en de bevolking 
van die plaatsen groeide daardoor stormachtig. De mijnbedrijven waren in deze 
periode steeds op zoek naar personeel. Dat werd voor een groot deel gevonden 
in het Duitstalige buitenland, met name in de mijnen die rond Aken gevestigd 
waren. Maar ook verder oostelijk in Duitsland werd personeel geworven. Zo was 
het dan ook niet verwonderlijk dat in de eerste decennia van de exploitatie de 
voertaal op veel Limburgse mijnen het Duits was. Dat was bijvoorbeeld het geval 
op de Oranje Nassau II in Schaesberg en op de mijn Laura in Eygelshoven.

Afbeelding 1: Harrie Loontjens publiceerde 
vanaf 1960 onder de titel ’n Eigen taal regel-
matig woordenlijsten met Limburgstalige mijn-
bouwterminologie in het tijdschrift Schakels. 
Dit tijdschrift was bestemd voor de leerkrach-
ten van de opleidingen van de Nederlandse 
steenkoolmijnen.

Afbeelding 2: Voorbeeldpagina uit de woorden-
lijsten met mijnbouwterminologie van Harrie 
Loontjens uit het tijdschrift Schakels.
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Niet alleen het personeel ondergronds op de werkvloer gebruikte veel Duitse ter-
men, maar ook de leidinggevenden van de mijnen waren doorgaans Duitstalig ge-
oriënteerd. Dat had uiteraard met het gevoerde personeelsbeleid te maken, maar 
werd ook veroorzaakt door het feit dat er aan het begin van de twintigste eeuw in 
Nederland nog geen mijnschool was waar opzichters konden worden opgeleid. Wel 
bestond er in het naburige Duitsland, in Bardenberg en later in Aken een mijnschool. 
Veel opzichters in de Limburgse mijnen met hun technische kennis en hun Duitse 
terminologie kwamen van deze school. Pas in 1913 werd er in Heerlen een mijn-
school opgericht. Maar de Duitse invloed op de vaktaal bleef sterk, want ook op deze 
school werd bijvoorbeeld nog lang van Duitstalige vakliteratuur gebruik gemaakt.

In 1898 publiceerde mijningenieur Franz Büttgenbach een Duitstalig boekje 
waarin hij probeerde aan te tonen dat de mijnbouw in Kerkrade tot de oud-
ste van Europa gerekend moet worden. In deze publicatie was ook een lijstje 
van ongeveer 40 termen opgenomen waarover Büttgenbach schreef dat ze in 
het Kohlenländchen (zo werd het gebied rond Kerkrade toen genoemd – TvdW) 
nog uitsluitend door de oudere mijnwerkers werden gebruikt. Büttgenbach was 
ervan overtuigd dat deze vaktermen onder invloed van het Duits snel zouden 
verdwijnen en na enige generaties nog nauwelijks bekend zouden zijn. Een aan-
tal woorden uit de lijst van Büttgenbach zijn hieronder in zijn eigen spelling 
weergegeven; de opmerkingen in cursief zijn door de auteur van deze bijdrage 
als toelichting toegevoegd:

Afbeelding 3: Een Duitstalig leerboek dat in 
Limburg lang bij de opleidingen werd gebruikt 
was dat van F. Heise en F. Herbst, Kurzer 
Leitfaden der Bergbaukunde. 
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Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden er al snel geluiden om de 
Duitstalige termen en begrippen in de mijnwerkersvaktaal te vervangen door 
Nederlandstalige. Dat was ook wel begrijpelijk want onduidelijke terminologie 
ondergronds kon voor onveilige situaties zorgen omdat men zich onderling niet 
begreep. De vraag naar een Nederlandstalige terminologie kwam met name van 
de Staatsmijnen. Die waren, zoals de naam al zegt, in 1902 opgericht door de 
Nederlandse staat om een tegenwicht te vormen tegen de particuliere mijnen 
die doorgaans in het bezit waren van buitenlandse bedrijven. Bij de Staatsmijnen 
mochten in eerste instantie dan ook geen buitenlanders tewerkgesteld worden 
en wilde men ‘buitenlandse invloeden’ tot het minimum beperken. 

Vanaf 1920 werden er concreet initiatieven ondernomen om te komen tot een ge-
normeerde Nederlandstalige mijnbouwterminologie in de vorm van lijsten en na-
slagwerken die voor de Duitstalige termen Nederlandse alternatieven aanboden. Een 
eerste aanzet daartoe werd in 1918 gedaan door de Mijnbouwkundige sectie van het 
Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën. Ze ba-
seerde zich daarbij op een publicatie van de Nederlandsche Mijnbouwkundige Ver-
eeniging, Proeve eener Nederlandsche Terminologie op het gebied van den Mijnbouw, de Aard-
rijkskunde, de Metaalbereidkunde en aanverwante vakken. Deze thematisch geordende lijst 
bevatte de Nederlandse mijntermen en hun vertaling in het Frans, Duits en Engels. 
Hoewel dit initiatief niet leidde tot een publicatie vormde het wel de basis voor de 
Mijnbouwkundige Nomenclator die in 1949 door ditzelfde Geologisch-Mijnbouwkun-
dig Genootschap voor Nederland en Koloniën werd uitgebracht. De Nomenclator 
was thematisch geordend. Alle mijntermen rond bijvoorbeeld het ondersteunen van 

Kull steenkoolmijn

Meesterkneët opzichter

Gezüg gereedschap van de mijnwerker

Vuhshammer handhamer; letterlijke vertaling: vuisthamer

Berg bovenzijde steenkoollaag

Wank onderzijde steenkoollaag; letterlijke vertaling: wand

Magerang ongesorteerde schachtkolen

Stipp ondersteuning, stijl

Wenkbahn luchtgalerij; letterlijke vertaling: windbaan

Kulkutsch mijnhoed, -pet

Dat Schwartze steenkoolpijler, de kolen die afgebouwd gaan worden; letterlijke vertaling: dat 
zwarte

Vüër mijngas

Aftreck losvloer (bij de schacht)

Onduëgt storing in de steenkoollaag; letterlijke vertaling: ondeugd

Bläg drinkbus; letterlijk ‘blik’; de dialecten in dit gebied hebben de Hoogduitse 
klankverschuiving ondergaan; vgl. het Hgd. Blech
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de mijngangen of de winning van steenkool waren daarbij in één hoofdstuk bijeen-
gezet. De Nomenclator gaf bij de Nederlandse vorm ook de vergelijkbare Engelse, 
Franse, Duitse en Spaanse vormen. In het alfabetische register werd bij gebruikelijke 
germanismen naar ‘verbeterde’ woorden verwezen. Bovendien verscheen in 1952 
de Woordenlijst Mijnbouwkunde van de Centrale Taalcommissie voor de Techniek 
(C.T.T.). In deze woordenlijst werd ernaar gestreefd de mijntaal te zuiveren van ger-
manismen: dak in plaats van het hangende (vgl. Hgd. das Hangende), winning in plaats 
van afbouw (Hgd. Abbau), helling in plaats van invallen (Hgd. das Einfallen), enz. Daar-
naast kwam er ook steeds meer educatief materiaal voor de mijnwerkersopleidingen 
beschikbaar waarin zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van de Nederlandstalige 
terminologie. Daardoor werd het proces van standaardisering van de mijnbouwtaal 
eveneens verder bevorderd.

Afbeelding 4: Vanaf 1940 konden de opleidingen 
beschikken over een Nederlandstalig handboek, 
Beginselen der Mijnbouwkunde. Het was 
samengesteld door M. Driessen, hoofdopzichter 
bij de Staatsmijnen. Het boek werd diverse keren 
herdrukt. Delen ervan werden ook gebruikt in het 
bekende Handboek Houwer dat in de jaren 50 
en 60 tot het lesmateriaal van de mijnwerkersop-
leidingen behoorde.

In 1989 werd de mijnbouwtaal in de beide Limburgen vastgelegd in een afleve-
ring van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). De gegevens voor 
dit deel werden verzameld met behulp van een uitgebreide vragenlijst die door 
tientallen mijnwerkers werd ingevuld. Op basis van dit materiaal bleek dat het 
lokale dialect nauwelijks invloed had gehad op de vorming van de mijnwerkers-
taal in Limburg. Ook kon worden geconstateerd, dat het proces van overgang 
van Duitse naar Nederlandse vaktermen in de Limburgse mijnen nog niet vol-
ledig gerealiseerd was: met name ondergronds op de werkvloer waren toch nog 
steeds Duitstalige termen in gebruik. Uit het materiaal van het Woordenboek van 
de Limburgse Dialecten was verder af te leiden dat het proces van vernederlandsing 
bij de Staatsmijnen, in mijnen als de Emma en de Maurits, het verst was voortge-
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schreden. Bij de meer oostelijk gelegen, particuliere mijnen, zoals de Domaniale 
en de Willem-Sophia in Kerkrade en de Laura en Julia in Eygelshoven, was het 
aandeel opgetekende Duitse termen aanmerkelijk hoger. 

Als afsluiting van deze bijdrage zijn hieronder een aantal voorbeelden van mijn-
bouwtermen met een Duitse achtergrond bijeen gezet. Zij werden, zoals gezegd, 
vooral opgetekend in de mijnen in de Oostelijke Mijnstreek, maar waren deels 
uiteraard ook bekend op de koele in de Westelijke Mijnstreek.

(inne sjaat) aafdeufe (ww) een schacht delven; Hgd. (einen Schacht) abteufen

ansjlaeger (zn), d’r seingever (bij de schacht onder- en bovengronds); 
Hgd. der Anschläger

abouwhammer, abberhammer (zn) d’r luchthamer waarmee kolen los worden gemaakt; 
Hgd. der Abbauhammer

ouwe (zn) / ouwe man (zn) d’r ontgonnen gedeelte van een pijler; Hgd. alter Mann

grónksjtrek / baan / zoalbaan / zoal (zn) de grondgalerij, mijngang aan de onderzijde van de 
pijler; Hgd. die Sohle

berg (zn) d’r dak, bovenzijde van een mijngang; Hgd. der Berg

bouw (zn) d’r ijzeren of houten ondersteuning in een mijngang; 
Hgd. der Bau

bróch (zn) d’r breuk in het gesteente; Hgd. der Bruch

durchbróch (zn) d’r waterdoorbraak; Hgd. der Durchbruch

flöts (zn) ’t steenkoollaag; Hgd. das Flöz

gezenk, jezenk (zn) ’t daling, dalende mijngang; Hgd. das Gesenk

hangende, hengende (zn), ’t dak, bovenzijde van een mijngang; Hgd. das 
Hangende

hengebank (zn) de plaats waar de mijnwagens uit de liftkooi worden 
gelost; Hgd. die Hängebank

hootsbaan (zn) de toevoergalerij voor hout; Hgd. die Holzbahn

ibróch (zn) d’r wigvormig gat in het gesteente (bij het schieten); 
Hgd. der Einbruch

i-valle (zn) ’t helling, bijvoorbeeld van een koollaag; Hgd. das 
Einfallen

i-vare (ww) ondergronds gaan; Hgd. einfahren

kap (zn) de bovenste deel van een ondersteuning tegen het dak; 
Hgd. die Kappe

kontrolboed / kontrol (zn) de gebouw waar de mijnpenning werd afgehaald en 
ingeleverd; Hgd. die Kontrolle

kweersjlaag (zn) d’r
steengang, mijngang die horizontaal vanaf de 
schacht in het gesteente wordt gedreven; Hgd. der 
Querschlag

lófsjtieger / wettersjtieger (zn) d’r opzichter belast met de ventilatie ondergronds; 
Hgd. der Wettersteiger
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lot (zn) de luchtkoker, ventilatiebuis; Hgd. die Lutte

mark (zn) de mijnpenning; Hgd. die Marke

marksjeider (zn) d’r mijnmeter; Hgd. der Markscheider

obersjtieger (zn) d’r hoofdopzichter; Hgd. der Obersteiger

oetvare, oesvare (ww) van ondergronds naar bovengronds gaan; Hgd. 
ausfahren

pantser (zn) d’r mechanische kolentransporteur; Hgd. der Panzer

revier (zn) ’t ondergrondse afdeling; Hgd. das Revier

’t revier bevare de afdeling controleren; Hgd. das Revier befahren

roetsj (zn) de schudgoot; Hgd. die Rutsche

sjiech (zn) de dienst, bijv. dagdienst, nachtdienst; Hgd. die Schicht

sjlepper (zn) d’r sleper, ongeschoolde arbeider ondergronds; Hgd. 
der Schlepper

sjpreits (zn) de schoor tussen twee ondersteuningen; Hgd. die 
Spreize

sjtieger (zn) d’r opzichter; Hgd. der Steiger

sjtoeët, sjtoeës (zn) d’r zijwand, doorgaans van een galerij; Hgd. der Stoß

sjtreep (zn) d’r pijler, plaats waar de kolen worden gewonnen; Hgd. 
der Streb

sjtrek (zn) de galerij; Hgd. die Strecke

sjwel (zn) de dwarsligger, biels; Hgd. die Schwelle

tsoeghoep (zn) d’r takel; Hgd. (techn.) der Zughub

vaarsjtieger (zn) d’r meesteropzichter; Hgd. der Fahrsteiger

vöädere (ww) kolen delven; Hgd. fördern

wettering, wetteróng (zn) de toevoer van verse lucht ondergronds; Hgd. die 
Wetterung

zeelvaat (zn) de personenvervoer per lift; Hgd. die Seilfahrt
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“MOT SE DE KINGER PLAT 

LIERE?”

Lotte van Loo en Ilse Keulers

Wij zijn Lotte van Loo (18) en Ilse Keulers (17) en zaten vorig 
jaar in de zesde van het vwo op het Sophianum in Gulpen. Om 
voor het vwo te slagen is het een verplicht onderdeel om een 
profielwerkstuk te maken. Wij hebben toen het profielwerkstuk 
“Mot se de kinger plat liere?” gemaakt voor het vak Nederlands. 
We hadden als onderwerp taalontwikkeling bij kleuters gekozen 
en bij taalontwikkeling hoort het vak Nederlands. Omdat wij 
allebei geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, was het bijna van-
zelfsprekend om een duo te vormen en om dit onderwerp voor 
ons profielwerkstuk nader te onderzoeken. We waren benieuwd 
naar de invloed van het dialect op de taalontwikkeling bij kleu-
ters, omdat Lotte dialect spreekt en Ilse niet. 

Zelf hebben we niet de indruk dat er verschil is tussen onze taalontwikkeling, maar 
we waren benieuwd of dit ook aantoonbaar is. Onze veronderstelling was dat het 
spreken van dialect thuis geen negatieve invloed heeft op de taalontwikkeling bij 
kinderen uit groep 2 van de basisschool. We verwachtten dat het spreken van dia-
lect thuis geen negatieve invloed heeft op de taalontwikkeling bij kinderen, omdat 
we bij onszelf en in onze omgeving geen waarneembaar verschil zien tussen de 
mensen die thuis wel dialect spreken en de mensen die thuis geen dialect spreken. 
Na het lezen van informatie en literatuur, dachten we zelfs dat het spreken van 
dialect misschien wel een positieve invloed kan hebben op de taalontwikkeling 
bij kinderen. Onze aanname was dat kinderen hierdoor op een jonge leeftijd al 
leren omgaan met het spreken van twee talen en de overeenkomsten of juist ver-
schillen leren die je hierbij tegenkomt. Het leek ons wel heel belangrijk dat zowel 
het dialect als het Nederlands juist wordt aangeleerd. Indien dit niet het geval is, 
verwachtten wij dat het dan wel nadelig kan zijn, omdat je dan niet op een juiste 
manier het Nederlands leert. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is wel 
heel belangrijk voor de schoolcarrière en het latere professionele leven.
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We hebben ons profielwerkstuk gemaakt door veel informatie op te zoeken, 
door gebruik te maken van deskundigen en door er veel tijd en moeite in te 
steken. We hadden dit profielwerkstuk niet kunnen maken zonder de hulp van 
Gino Morillo Morales, Esther van Loo en basisschool Op de Top in Vijlen. Gino 
Morillo Morales heeft zelf onderzoek gedaan naar het ‘meertalig landschap’ op 
3 peuterspeelzalen in Zuid-Limburg, d.w.z. de sociale verhoudingen tussen de 
talen en de sprekers daarvan, met een nadruk op Limburgs vs. Nederlands, maar 
ook kinderen die met andere thuistalen op de peuterspeelzaal komen. Omdat het 
onderwerp overeenkomt met het onderwerp van ons profielwerkstuk, heeft hij 
ons als deskundige van informatie kunnen voorzien en heeft hij met ons mee-
gedacht. De gesprekken met hem hebben ons meer inzicht gegeven. Esther van 
Loo heeft ons goed geholpen met haar feedback en tips. Tot slot heeft basisschool 
Op de Top ons voorzien van de citoscores die op hun school zijn behaald, zodat 
we daar zelf een onderzoek mee konden doen. Deze scores zijn als geanonimi-
seerde resultaten met ons gedeeld. 

Als eerste hebben wij een hoofdvraag opgesteld. Onze hoofdvraag is “In hoever-
re heeft het spreken van dialect thuis invloed op de taalontwikkeling bij kinderen 
uit groep 2 van de basisschool?”. Om onze hoofdvraag te kunnen beantwoor-
den hebben wij gebruik gemaakt van 4 deelvragen. Onze deelvragen zijn “Hoe 
verloopt de taalontwikkeling bij de mens?”, “Welke voor- en nadelen heeft het 
spreken van dialect met kleuters”, “In hoeverre kan het spreken van een dialect 
met kleuters vergeleken worden met het spreken van een tweede taal?” en “Wel-
ke verschillen zijn er waarneembaar tussen de taalontwikkeling die thuis dialect 
spreken en kleuters die thuis alleen Nederlands spreken in onze onderzoeks-
groep (groep 2 basisschool)?”. 

Uit meerdere onderzoeken zijn er verschillende voordelen van het spreken van 
dialect naar voren gekomen. Een aantal van deze voordelen zijn dat deze kinde-
ren: een hoger concentratievermogen hebben, beter leren spellen, beter irrele-
vante informatie kunnen negeren, sneller een nieuwe taal kunnen leren, hoger 
scoren bij de verwerving van de woordenschat (Cornips) en dat door het spreken 
van meerdere talen Alzheimer zou kunnen worden uitgesteld (Wouterson, 2017). 

Daarentegen zijn er ook nadelen ondervonden van het spreken van dialect. Deze 
nadelen zijn dat mensen vooroordelen hebben bij het horen van een dialect-
accent, dat mensen die dialect spreken een minder hoog opleidingsniveau heb-
ben en minder hoge posities in de beroepsstructuur (Kraaykamp, 2005), dat de 
leraar sneller geneigd is de leerling een lager schooladvies te geven bij het horen 
van een dialectaccent (Mehan, 1984; Vallen & Stijnen, 1996) en dat tweetalige 
kinderen langzamer zijn in het taalgebruik. Dit komt omdat de twee talen altijd 
‘aan’ staan en ze daarom langer moeten zoeken naar het woord in de juiste taal 
(Blom, 2012). 
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Een verschil tussen het spreken van een dialect als tweede taal en een andere taal, 
zoals het Engels, als tweede taal is dat men tweetaligheid beschouwt als een ver-
rijking voor de Nederlandse samenleving als het om het Engels en zijn sprekers 
gaat, maar men het als een verarming ziet als het sprekers van dialect of Turks 
betreft. De overheid stimuleert en financiert Engels op de basisschool, maar be-
eindigt op diezelfde basisschool het onderwijs in het Turks. Afhankelijk van wel-
ke tweede taal je spreekt, komt het wel of juist niet overeen met het dialect. Een 
overeenkomst is dat een dialect vanuit grammaticaal perspectief precies dezelfde 
bouwstenen als een taal kent, zoals vervoegingen, werkwoorden, betekenissen en 
woordenschat. Vandaar dat taalkundigen geen verschil maken tussen een dialect 
en een taal in hun taalkundige analyses.

We hebben ons onderzoek uitgevoerd bij groep 2 van de basisschool. We hebben 
de CITO-scores van de toets ‘taal peuters/kleuters’ hierbij gebruikt. De CI-
TO-scores zijn anoniem, dus zonder vermelding van de namen van de kinderen, 
aan ons doorgegeven. De taaltoets geeft inzicht in de vorderingen van individu-
ele leerlingen, maar ook van de klas in het geheel en van het onderwijs op de 
desbetreffende school. In de toets zijn er opdrachten over passieve woordenschat 
en kritisch luisteren opgenomen. We hebben de uitslagen van de afgelopen zeven 
jaar meegenomen in ons onderzoek. In deze periode hebben in totaal 80 leer-
lingen uit groep 2 de taal toets voor peuters/kleuters gemaakt. Hiervan spreken 
52 leerlingen dialect en 28 leerlingen Nederlands. Uit deze resultaten komt het 
volgende naar voren: een groter percentage van de dialectsprekende kinderen 
haalt een 1+ ten opzichte van het percentage van de Nederlandssprekende kin-
deren. 1+ is de hoogste Cito-score. Een groter deel van de Nederlandssprekende 
kinderen haalt een 1 ten opzichte van het deel van de dialectsprekende kinderen. 
Ditzelfde is het geval bij de scores 2 en 3. Bij de scores 4 en 5 behaalt een groter 
deel van de dialectsprekende kinderen deze score in vergelijking met Neder-
landssprekende kinderen. Een groter deel van de Nederlandssprekende kinderen 
behaalt de score 5- ten opzichte van dialectsprekende kinderen. 

Op basis van deze cijfers zou je dus kunnen concluderen dat het spreken van di-
alect een positieve invloed heeft op de CITO-taal en dus op de taalontwikkeling 
bij kinderen uit groep 2. Wel kunnen we dit alleen zeggen over het Limburgs 
dialect, omdat ons onderzoek op een school in Limburg is afgenomen. Je kunt 
wel verwachten dat dit ook voor andere dialecten geldt, maar hier zou dan nog 
een onderzoek naar moeten worden gedaan om het met zekerheid te kunnen 
zeggen. 

De conclusie van ons profielwerkstuk is dat het spreken van dialect thuis in ie-
der geval geen negatieve invloed heeft op de taalontwikkeling bij kinderen uit 
groep 2. Dit hebben we ook kunnen zien op grond van het onderzoek van de 
CITO-toetsen waaruit bleek dat kinderen die dialect spreken vaker een hogere 
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score hebben dan kinderen die alleen Nederlands spreken. Dit is ook gebleken 
uit het feit dat het spreken van dialect zelfs voordelen heeft die we eerder be-
noemd hebben. Veel Nederlanders vinden dat de standaardtaal een hogere status 
heeft dan het dialect. Deze gedachte is onjuist, omdat de hogere status van de 
standaardtaal alleen een politieke keuze en sociale opvatting is. Taalkundig gezien 
zijn dialecten en talen gelijkwaardig aan elkaar. Verder vinden veel ouders ook 
dat ze hun kinderen beter niet met een dialect thuis kunnen opvoeden, omdat 
ze denken dat de kinderen dan niet goed aanvoelen wanneer het beter is om 
de standaardtaal te spreken. Een studie van Smith en Durham laat echter zien 
dat juist kinderen al snel weten in welke situaties het gepast is om hun dialect 
te spreken en in welke situaties ze beter de standaardtaal kunnen gebruiken. Dit 
alles kan bijdragen aan een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen. 
Het is dus onterecht dat mensen het spreken van dialect vaak als iets negatiefs in 
plaats van een verrijking voor de taalontwikkeling zien. Daarnaast konden we 
dus concluderen dat onze hypothese juist was. 

We zijn erg tevreden met het resultaat van ons profielwerkstuk. We vonden het 
leuk om het te maken, omdat het een onderwerp is wat ons aanspreekt. Ook 
onze omgeving reageerde erg positief. Daarnaast hebben wij een aanmoedi-
gingsprijs van Levende Talen Limburg mogen ontvangen en hebben wij een 10 
gekregen als beoordeling van mevrouw Jaspers, onze profielwerkstukbegeleidster 
en docente Nederlands. 

Wij hebben door het maken van het profielwerkstuk geleerd hoe je een uitge-
breid verslag moet maken, hoe je een representatief onderzoek moet uitvoeren 
en hoe je moet werken met de APA-richtlijnen. Onze leerervaringen kunnen 
we ook goed gebruiken bij onze vervolgopleiding, omdat we nu ook met deze 
onderwerpen te maken krijgen. 

Tot slot vinden we het een hele eer dat we een stukje mogen schrijven over ons 
profielwerkstuk voor het Veldekejaarboek van 2021. 
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LIMBURGS OP DE SJTRAOT

Herberg Bie de tantes, Ees Naoberesjop, Viele

Café Breurs, Zaerem
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Kèngeropvang ut Buurke, Baek

Hanegats, Remunj

Sjietbergske, Remunj

De Jozefsjoeël, Zumpelveld
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St. Franciscus pöt, Remunj

Café Gerardus Heukske, Wittem

Beerjaat, Kirchroa (Rolduc)

Woonhoes, Viele

Billboard reclamebureau All-in one, Wittem
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Wielderhoes, Wielder

Billboard gemeinte Remunj

Preuverie de Sjnats, Remunj
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LIMBURGS DIALECT OP 

SCHRIFT*

Lou Spronck

Dialect, dat spreek je. Er is geen behoefte aan een geschreven tekst, 
als mondelinge communicatie in gezin, buurt, dorp of stad volstaat. 
Voor schriftelijke informatie, die voor een buiten-lokale persoon 
of groep bestemd is, maak je gebruik van een bovenlokale taal. 
Vroeger was dat de koinè van de regio (de Maaslandse verkeers- 
taal), nu is het de standaardtaal, het Algemeen Nederlands.

Dialect op schrift
Hoewel dialect dus bij uitstek de taal is van het mondeling verkeer in besloten 
gemeenschappen, werd het vroeger ook wel eens geschreven: dialect op schrift. 
Zo verschenen aan het begin van de 17e eeuw in Luik geschriften in het Lui-
kerwaals, en in 1640 schreef de Sittardse jezuïet Jacob Kritzraedt twee korte 
gedichten in het dialect van zijn geboorteplaats Gangelt. Uit de 18e eeuw zijn 
teksten overgeleverd in de dialecten van Keulen, Aken en Maastricht.
Rond 1800 kreeg ook de wetenschap belangstelling voor de dialecten, en de 
Romantiek erkende hun waarde. Goethe schreef: ‘Jede Provinz liebt ihren Di-
alekt, denn Er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seelen ihren 
Atem schöpfen’. In stedelijke culturele verenigingen als Momus (Maastricht) 
en Jocus (Venlo) werd het dialect niet slechts gewaardeerd, maar ook ijverig op 
schrift gesteld. Na 1900 hebben verenigingen als Öcher Platt en Veldeke zich 
voor de verbreiding van de dialectbeoefening over heel de regio verdienstelijk 
gemaakt.

Dialect op schrift: het is steeds ontstaan als uiting van verzet tegen de aantasting 
van het eigene. Dat was in Luik het geval toen in de 17e eeuw het Luikerwaals 
onder druk gezet werd door het Frans van Parijs. Vergelijkbaar is de situatie waarin 
omstreeks 1770 het Maastrichtse Sermoen ontstond: de Franse modezucht en het 
toenemend gebruik van het Frans werden gevoeld als een aanslag op de stedelijke 
identiteit. Het modieuze Frans werd daarom gehekeld, terwijl de lof werd gezongen 
van de eigen stadstaal. De titel van het Sermoen luidt: Inter omnes linguas nulla Mosa 
Trajectensi prastantior [Onder alle talen is er geen die uitsteekt boven de Maastrichtse].
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In de 18e en 19e eeuw kreeg ‘la langue universelle’, het Frans, grote invloed 
op de cultuur van de geletterden en de bourgeoisie in West-Europa. Voor onze 
streken kwam daar in de eeuw van de natiestaat, dus vanaf 1815, de toenemende 
druk van de nationale talen bij: Nederlands in onze provincie; Hoogduits in het 
aangrenzende Rijnland. De vrees dat de dialecten onder deze druk zouden be-
zwijken, werd vanaf die tijd steeds weer gehoord.
Dialect op schrift: in principe betekende dat ook een functieverbreding van het 
dialect. Door het afschrijven of laten drukken van de tekst zou een breder pu-
bliek bereikt kunnen worden en zou een stimulerende traditie van dialectbe-
oefening kunnen ontstaan. Maar in vergelijking met teksten in de standaardtaal 
is de mogelijkheid voor verspreiding van teksten in een lokaal dialect maar klein. 
De baten van de verkoop wegen immers niet op tegen kosten van de druk. In 
de jaren 1956-1958 had Felix Rutten grote moeite om zijn drie gesubsidieerde 
deeltjes met Sittardse teksten aan de man te brengen. Het is dus begrijpelijk dat 
er lange tijd niet aan gedacht is om dialectliteratuur uit te geven. Weustenraads 
Percessie (circa 1840) circuleerde een eeuw lang enkel in afschriften. Het boekje 
Momusklanken (1883), waarin Franse, Nederlandse en Maastrichtse gedichten zijn 
opgenomen, was een zwaluw die nog geen lente maakte.

Van literatuur tot Literatuur
Lange tijd waren de geschreven dialectteksten producten van echte volkscul-
tuur, plaatsgebonden gelegenheidswerk: een gedicht ter ere van een jubilaris, 
een dialoog op rijm bij een huwelijk of bij de professie van een kloosterling, 
een voordracht voor tussen de schuifdeuren. Maar er waren ook dichters die 
zich in hun dialect geborgen voelden en het gingen gebruiken voor hun per-
soonlijke literaire producten. Vanaf 1840 kennen we in Limburg echte dia-
lectliteratuur, Literatuur met een hoofdletter. In het Maastrichts is Theodoor 
Weustenraad de eerste, gevolgd door Désiré Franquinet en Alfons Olterdissen. 
Mathieu Kessels gebruikte het Heerlens, Emile Seipgens het Roermonds, Felix 
Rutten het Sittards, Frans Schleiden het Vijlens, Mien Meelkop het Venloos. 
De laatste werd geboren in 1901, en na haar volgden nog velen. De neerslag 
ervan vinden we in bloemlezingen als Mosalect (1975) en Mosaïek (2001). In 
de afgelopen twee decennia volgde een stortvloed van soortgelijke en andere 
literaire producten in een van de vele Limburgse dialecten.

En dan nu de Nachtegaalreeks. Met het eerste deeltje eren we de klassieke dich-
ter Paul van der Goor. Met het tweede wordt een regiogekleurd literair genre 
ten doop gehouden: de buut. Ongetwijfeld zal er straks ook plaats zijn voor 
een Nachtegaal met producten van onze lied-dichters: van Herman Veugelers 
en Jan Hendriks tot Jack Poels, Ton Engels en Frans Pollux. Ze zijn uit de 
Limburgse muziekcultuur niet meer weg te denken. Maar hun werk verdient 
ook aandacht als zuiver literair product. Zoals we de gedichten van Bredero 
en Hooft citeren zonder daarbij de melodie te laten klinken, zo verdienen de 
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sterkste teksten van onze song-
writers gepresenteerd te worden 
in druk, zwart op wit, als zuiver 
literair product. Ik geef toe: het 
origineel wordt daarbij tekort 
gedaan, maar de literaire waarde 
van de liedtekst wordt zodoen-
de erkend en geaccentueerd.

Nieuwe kansen voor litera-
tuur in Limburgs dialect?
Een halve eeuw geleden zag 
Sjef Kleuters (1899-1987) nieu-
we kansen voor de literatuur in 
Limburgs dialect. Ik citeer uit 
het ‘Ten geleide’ bij zijn uitgave 
Oet het lève van enen Höltjer joeng 
(tweede uitgave, 1972), geschre-
ven in het dialect van Douver-
genhout-Merkelbeek:

‘De reden waarom ik mijn verhalen in een van de Limburgse dialecten heb 
geschreven, is tweevoudig. Vooreerst omdat dit het sterk-streekgebonden ka-
rakter van de meeste verhalen ten goede komt, en vervolgens omdat ik het 
behoud van de spreektaal als een essentiële voorwaarde zie voor het in stand 
houden van die eigenschappen die bepalend zijn voor de eigen entiteit van 
de Limburgers.’

Taal is inderdaad in hoge mate een identiteitsbepalend element. Hoe scherper 
getekend het gezicht van een dialect is, hoe duidelijker de spreker ervan zich van 
de anderen onderscheidt.

Opnieuw citeer ik Sjef Kleuters:
‘Het valt te betreuren dat de Limburgse dialecten zich in het verleden niet 
hebben kunnen ontplooien tot een meer algemene omgangs- en schrijf-
taal. Het staatkundig centralisme van de Nederlandse Overheid is hier niet 
weinig debet aan. Juist in een Verenigd-Europa, waarin van nature nauw 
met elkaar verbonden streken weer een nieuwe eenheid kunnen gaan vor-
men, zullen de streektalen aan deze en gene zijde van de landsgrenzen een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren tot het behoud van het eigen cul-
tuur-patrimonium van een regio. Bovendien zullen zij hét middel zijn om 
de contacten tussen de door vroegere grenzen gescheiden streekgenoten 
te verstevigen.’
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Ook vandaag nog betreuren Limburgers dat er geen algemeen Limburgs ontstaan 
is als meer algemene omgangs- en schrijftaal. Kleuters vindt dat het staatkundig 
centralisme van de Nederlandse overheid daaraan ‘niet weinig debet’ is. Juister is 
het om de oorzaak daarvan, hier en elders in Europa, te leggen bij het fenomeen 
‘natiestaat’, waardoor de in 1815 getrokken grenzen in de loop van twee eeuwen 
zijn uitgegroeid tot administratieve en talige barrières.
In het spoor van Robert Schuman geloofde Kleuters in een ‘Europe des régions’, 
waarin het dialect kon worden opgewaardeerd tot grensoverschrijdende streek-
taal, mede strekkend tot behoud van het cultureel erfgoed van de regio. Het is 
een gedroomd perspectief, dat inmiddels in rook is opgegaan. Want dialecten 
worden door steeds minder mensen gesproken, zeker ‘uëver de päöl’. Landsgren-
zen zijn dikke taalgrenzen geworden.

De situatie anno 2021
Anno nu constateren we een toenemende beïnvloeding van het dialect door de 
Nederlandse standaardtaal, wat leidt tot toenemend verlies van typerende dialect-
woorden, uitdrukkingen en zinswendingen. Daar staat tegenover dat de Limburgse 
dialecten nog krachtig zijn, althans in vergelijking met de dialecten over de grens 
en elders in Nederland, zelfs in vergelijking met het Fries, c.q. de Friese dialecten. 
Het dialect is niet dood: 78% van de inwoners van onze provincie spreekt een 
Limburgs dialect en 50% van de Limburgse jongeren appt in het dialect.
Maar die positieve cijfers zijn doekjes voor het bloeden. Het dialect verwatert en 
de taal van de jongeren zit bovendien vol Engels. In De Limburger van 30 maart 
jongstleden zegt Paul Weelen: ‘Er is een hele generatie weggevallen die het dia-
lect goed meester was. (...) Er zijn haast geen jonge schrijvers meer, en die er 
zijn, schrijven in het Nederlands’. Daarentegen ziet Joep Leerssen, altijd optimist, 
nieuwe mogelijkheden in orale genres zoals podcasts en slam poetry. Hij moedigt 
de jonge generatie aan: ‘Betreed geen platgetreden paden en laat je niet leiden 
door streeksentimentalisme’. Maar Frans Pollux heeft weinig hoop: Limburgs, 
zegt hij, is toch ‘vooral een spreektaal’. Schrijven in dialect doe je ‘voor een bij-
zonder klein publiek’. ‘Er zou al een eenheidstaal moeten ontstaan: het Algemeen 
Beschaafd Limburgs, maar dat is een onhaalbare kaart’. Wim Kuipers heeft zich 
daar jarenlang vergeefs voor ingezet.
Kortom, er is geen weg meer terug en er is geen licht aan de horizon ... . En 
uitgerekend op dat moment in de geschiedenis van de Limburgse dialecten ver-
schijnt de Nachtegaalreeks. Het is de concretisering van het respect dat literatuur 
in Limburgse dialect in zijn beste vormen verdient.

*   Dit artikel is de voor de druk bewerkte versie van de lezing die op 5 september 2021 in de 

Oranjerie te Roermond gehouden werd bij de presentatie van de Nachtegaalreeks.
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WONEN DE LIMBURGERS 

BINNENKORT IN LIMBUCH?

Pierre Bakkes

De coronatijd heeft de mensen – meen ik te merken – meer voor de 
televisie doen zitten dan normaal. We hebben er in ons Nederlands 
algemeen bekende woorden bijgekregen als ‘corona’, ‘covid’, ‘bub-
bel’ en ‘pandemie’. Die zijn dan ook onmiddellijk in het Limburgs 
terechtgekomen. Maar over nieuwe woorden gaat het hier niet.
Wat opvalt, is dat het Nederlands van de televisie en radio de laatste 
jaren wel erg veel Hollandse dialectkenmerken laat horen. Als je die 
veertig-vijftig jaar geleden in het fonetiek-fonologie-examen voor 
M.O.-Nederlands had neergeschreven of in een tentamen had laten 
horen, was je zonder pardon gezakt.
Hier worden een aantal van die kenmerken aangegeven. Mijn ken-
nis van de Hollandse dialecten is niet zo groot dat ik kan aanwijzen 
uit welke streek die precies komen.
Eerst moet het natuurlijk gaan over hoe de verhoudingen zijn tussen 
geschreven en gesproken standaardtaal-Nederlands.

Geschreven Nederlands

Een korte historie
Gesproken taal is van oorsprong altijd ouder dan taal die geschreven wordt. Om 
spreektaal over te zetten in schrijftaal, moeten er mensen zijn die weten 
1.  dat je in die taal klanken hebt die telkens weer terugkomen;
2.   dat je voor elke klank een teken moet verzinnen, of dat teken daarvoor even-

tueel uit een andere taal kunt overnemen.
Die ‘andere taal’ was in West-Europa tot een eeuw geleden bijna altijd het Latijn: 
dat was de taal van de kerk.
Een andere manier was: voor elk woord een eenvoudige tekening bedenken. 
Nadeel daarvan is, dat je evenveel aparte tekeningen moet hebben als die taal rijk 
is aan woorden.
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Dat Latijn had nog een ander voordeel: daar kende men buiten het Romeinse 
Rijk geen dialecten van. Men mag aannemen dat, in de tijd dat het Latijn de 
enige geschreven taal was hier in onze streken, in iedere plaats een eigen dialect 
bestond. Dat is op zich een verschijnsel dat over de hele wereld voorkomt. De 
dialecten van de plaatsen in de eigen buurt begreep men wel, maar met dialecten 
van heel wat verder weg, werd dat steeds minder.
De schrijftaal voor het Nederlands taalgebied is pas ontstaan (voor zover wij dat 
nu weten) net vóór het jaar 1000.
Regelingen voor hoe je die taal moest schrijven, zijn veel en veel jonger. In het 
Nederlands taalgebied van nu kwamen die pas in de 17e eeuw. Die spellingen 
waren natuurlijk niet officieel. Leerplicht bestond nog niet. In Nederland ging 
die pas in 1901 in; in België was dat in 1914.
Onder de grote rivieren is de spelling-Des-Roches, einde 18e eeuw, in gebruik 
gekomen. Nog lang is die daar in gebruik gebleven. De spelling-Siegenbeek ont-
stond in de Franse Tijd. In het Vlaamse taalgebied vond men die veel te Hollands, 
dus bleef men bij Des-Roches.
De nieuwe spelling van het Nederlands voor het woordenboek van het Neder-
lands en het Vlaams was de spelling De Vries-Te Winkel uit 1863: die moest in 
het hele taalgebied goed te gebruiken zijn.
Men mag aannemen dat er voor elke aparte (‘betekenisonderscheidende’) klank 
een apart teken werd genomen, en dat die tekens op de juiste plaats werden 
gebruikt.

Enkele ‘oude’ tekens apart
1.  De -g- is duidelijk onderscheiden van de -ch-;
2.  de -v- is duidelijk onderscheiden van de -f-;
3.  de -z- is duidelijk onderscheiden van de -s-.

De invoering en verbreiding van de spelling De Vries-Te Winkel
In Nederland is deze spelling als officiële spelling in 1869 in het onderwijs in-
gevoerd, pas later bij de overheid. In het Vlaamse deel van België was dat bijna 
onmiddellijk na het ontstaan ervan: al in 1864. 
Vanaf die invoeringen zijn er veranderingen doorgevoerd en nog meer voorge-
stelde veranderingen niet aangenomen…
De professoren De Vries en Te Winkel waren Hollanders. Ze gebruikten de uit-
spraak van het ‘Nederlands’ van de grote steden in Holland als hun basis. Gevolg: 
mensen uit andere streken herkenden de te schrijven taal veel minder als hun 
eigen taal. Maar de Vlaamse en Nederlandse regeringen bepaalden welke de te 
onderwijzen landstaal was!
In de gesproken media werden vanaf begin 20e eeuw voor het gevoel van veel 
mensen voorbeelden gegeven van hoe die taal moest klinken. Nieuwslezers en 
-lezeressen werden voorbeelden van goed mondeling taalgebruik.
Nu, de laatste tijd, is te merken dat veel mensen die voor radio en televisie ko-
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men, taalkenmerken hebben die niet in de officiële spelling terug te vinden zijn. 
Hier worden een aantal van die ‘nieuwe’ kenmerken genoemd.
Een goede spelling zou een weergave moeten zijn van hoe een standaardtaal 
klinkt. Voor wereldtalen als het Engels en het Frans is dat helemaal niet zo. Dat 
komt omdat in die landen (en ook in de landen die het Engels of het Frans over-
genomen hebben als standaard-schrijftaal) volgens de wet niets aan die spelling 
mag veranderen. Men kan zeggen dat de spelling van die talen de uitspraak van 
eeuwen geleden aangeeft.
In het Nederlands taalgebied heeft men – zoals gezegd – al vaak aan de spelling 
gesleuteld. Hierboven zijn die aanpakken niet allemaal genoemd; op internet zijn 
die goed te vinden.
Als men nu, in 2021, naar de massamedia luistert, vooral op radio, televisie en 
internet, kan men niet anders denken dan dat onze spelling van het Nederlands 
hoognodig wéér bijgesteld moet worden. Een andere aanpak is, dat men veel 
strenger zou moeten zijn bij het kiezen van ‘spreekvoorbeelden’.
Óf moet men meer taalbeleid en -onderwijs aan het gesproken Nederlands gaan 
besteden, ook in het westen van Nederland?

Waarnemingen van veranderingen

Jan Stroop, Poldernederlands
Dr. Jan Stroop heeft in 1998 zijn boek ‘Poldernederlands’ gepubliceerd. Daarin 
beschrijft hij de verschijnselen waardoor het voornamelijk westelijke Nederlands 
vooral bij vrouwen afwijkt van de standaard-uitspraak van dat moment. De toe-
voeging aan de titel is veelzeggend: ‘Waardoor het ABN verdwijnt’.
Op blz. 7 karakteriseert hij zijn onderwerp: ‘Poldernederlands is een soort Ne-
derlands dat gekenmerkt wordt door een opvallende afwaaikende autspraak. Het 
is een manier van praten die bovendien de aandacht trekt door zijn snelle op-
mars en door de sprekers ervan: jongere, goed opgeleide, ambitieuze succesvolle 
vrouwen. Als de ontwikkeling doorgaat, wordt dit Nederlands onze toekomstige 
algemene omgangstaal.’
Stroop merkt nog meer veranderingen op. Op blz. 11 noemt hij ‘de dikwijls 
‘Amsterdams’ genoemde gewoonte om geen onderscheid te maken tussen s/z, 
f/v, ch/g. Dat onderscheid bestaat in het algemeen Nederlands tegenwoordig 
nauwelijks meer en bijna niemand lijkt zich daaraan te storen.’ ‘Tegenwoordig’ 
is dan 1998.
Ook de tweeklank in ‘huis’ is onderdeel van het Poldernederlands. De klank gaat 
van -ui- over in -au-: ‘haus’. De klank van -ou- gaat over in -aauw-: ‘vraauw’, 
‘paauw’.
De lange klinkers -ee- en -oo- gaan over in -eej- en -oow-: ‘beejt’ en ‘boowt’.

Jaap Moggré, Veranderende uitspraak
Het artikel van Jaap Moggré heb ik enkel op internet gevonden. Er staat geen 
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jaartal van verschijnen bij vermeld. Het moet van na 1998 dateren: de publicatie 
van Stroop wordt erin aangehaald en vooral aangevuld.
Het is zeker de moeite waard om deze publicatie te lezen. Je merkt dat de schrij-
ver ervan misschien geen taalkundige is (en daardoor ‘eigenzinnige’ transcripties 
van klanken geeft) maar wel heel wat veranderingen in het klankkarakter van het 
hedendaagse gesproken Nederlands goed hoort.

Zijn waarnemingen
1.  De -r- van keel-r-gebruikers wordt in een bepaalde positie weggelaten
  De tong-r is in Nederland sterk achteruitgegaan. Ook in Limburg is dat zo. 

Mijn opa’s en oma’s gebruikten alle vier nog de tong-r, mijn moeder ook 
nog, mijn vader niet. Niemand van ons gezin spreekt nog met tong-r. In mijn 
geboortedorp Montfort is die nog maar bij enkele alleroudsten te horen.

  Ook in westelijk taalgebruik is de tong-r aan het verliezen: de keel-r zal 
winnen.

  Nu komt bij westelijke sprekers met keel-r het verschijnsel voor dat de -r-, 
als die voorkomt 

 a.  net vóór een stemloze klank, of
 b.  aan ’t einde van een woord, of
 c.  net voor een spreekpauze,
 helemaal wegvalt.
 Stemloze klanken zijn: -f, -s, -ch, -p, -t, -k.
  Dat betekent dat in westelijk Nederlands op de plaatsen a, b, c die hierboven 

genoemd zijn: 
 ‘dwars’ klinkt es ‘dwas’;
 ‘erf ’ klinkt es ‘ef ’ ;
  ‘Limburg’ klinkt als ‘Limbuch’ (pas op: die geschreven -g klinkt hier altijd al 

als -ch);
 ‘Nederland’ klinkt als ‘Neejdeland’;
 ‘dorp’ klinkt als ‘dop’;
 ‘hart’ klinkt als ‘hat’;
 ‘perk’ klinkt als ‘pek’.
  Vaker is die -r- veranderd in een lichte -j-: ‘dwajs’, ‘dojp’, ‘hajt’, enz.
  In de reclames op L1 gaat het ook al over ‘Limbuch’: ‘Liefde vooj Limbuch’. 

Bij die zender zijn er radio- en televisiereporters met voor de rest een dui-
delijk Limburgs accent die daaraan meedoen.

2.  De -s- en de -z- worden systematisch uitgesproken als (-)sj- en (-)zj-
  U vraagt u af: waarom staat dat liggende streepje tussen haakjes vóór die sj- 

en zj- in deze titel? Dat is om aan te geven dat die klankverandering te horen 
is in iedere positie waarin die -s- of -z- voorkomen. 

 a.  voorbeelden met sj-:
 1.  Vooraan in woorden: sjtaan, sjlaan, sjmaak, sjplijte(n). 
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 2.  Midden in woorden: sjtilsjtaan, versjlage(n), besjnuffele(n), misjtrap. 
 3.  Achteraan in woorden: visj, misj, dennebosj, waterplasj.
  Drie van onze ministers van dit moment in 2021 laten dit verschijnsel syste-

matisch horen. Het komt veel voor op radio en televisie.
 b.  voorbeelden met zj-: 
 1.  Vooraan in woorden: zjweten, zjuur, zjeer, zjwager.
 2.  Midden in woorden: azjuur, azjijn, meezjingen, voorzjeggen, baazjin.
  De -zj komt in het Nederlands niet voor aan het einde van woorden.
  Het voordeel van dit verschijnsel is, dat degenen die dit doen geen moeite 

meer hebben om deze klanken aan te leren als ze Duits (of Limburgs) gaan 
leren spreken. Zouden ze dat weten?

3.  De -ee- wordt -eej-, de -oo- wordt -oow- en ook wel -ow-
  Dit verschijnsel is het beste te horen als het voorkomt vlak voor een spreek-

pauze. Voorbeelden:
 Breng ’n kopje theej voor me meej.
 ’t Strand van de zeej is leuker dan dat van ’n meejr.
 Oow wat ’n leuk kadoow.
 Hoow, Hoow, je speelt geen sol maar ’n doow.

4.  De -ui- klinkt als -ö- in meerlettergrepige woorden; ze wordt gevolgd door een -w-
  Dit verschijnsel is minder vaak te horen. Er is een weerman in een televisie-

journaal die dit systematisch liet horen. Hij sprak niet van ‘buien’ maar van 
‘böwwen’.

  Toen in de tropische zomer van 2020 de zwemmers aan het Hollandse strand 
gewaarschuwd werden voor ‘muien’ (sterke stromingen in de zee aan het 
strand tussen twee zandbanken), kwam bij een enkele nieuwslezer het woord 
‘möwwen’ in plaats van ‘muien’ voor. ‘Sluierwolken’ hoor je als ‘slöwwerwol-
ke(n)’.

  Voor deze vormen moet – als ze geaccepteerd worden in het Nederlands – 
een nieuw spellingteken worden geleend voor onze spelling: de -ö- uit het 
Duits, bijv. in ‘Köln’. In onze spelling van het Limburgs komt die -ö- in heel 
wat woorden voor: köls, völle, bölles, löbbes, krök, pötje…

5.   De stemhebbende medeklinkers -v-, -g-, -z- aan het begin van woorden of woorddelen, 
ook midden in woorden, worden stemloos gemaakt

  Dit is wel het meest voorkomend westelijk (en Fries) verschijnsel dat in de 
Nederlandse media te horen is. Vier zinnen met voorbeelden:

 De fier ferdachte soude moete insien dat so cheen frijspraak komt…
 ’n Chemeente kan cheen saak sluiten sonder rechterlijke ferchunning.
 Je sou ’n foorbeeld moete sijn foor anderen.
 ’n Cheneraal zal seker chraag befele chefe. 
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6.  De combinatie -schr- wordt overal -sr-
  Ook dit is weer een verschijnsel dat systematisch voorkomt bij heel wat spre-

kers. Voorbeelden:
 We sreeuwen en srijven versrikkelek feel over versrikkeleke dingen.
 Sroeven aandraaien en dan alles opsrijven!

Wat doen we hiermee?
Moeten we de taalveranderingen die hierboven beschreven zijn accepteren? 
Moeten we daarbij negeren dat deze accentverschijnselen niet voorkomen in het 
Nederlands van Limburgers, Brabanders en Vlamingen? Zal dan het gevolg zijn 
dat onze huidige spelling aangepast moet worden aan de klankrealiteit van deze 
veranderingen? De spelling De Vries-Te Winkel heeft de klankrealiteit van die 
tijd (rond 1800) redelijk goed weergegeven.
Aanpassen dus? Dat zal waarschijnlijk niet doorgaan. Maar die westelijke verschijnse-
len dan? Die hoor je vaak genoeg op radio en tv, en nooit met correcties erop of com-
mentaar. Zelfs tot in de reclames op L1 hoor je ze. Zou daar niemand meer op letten 
bij de media? Is dat niet iets voor het A.N.V., het Algemeen Nederlands Verbond? 
Letten de universiteiten en m.o.-opleidingen daar niet meer op? Worden nieuws-
lezers niet meer geselecteerd op een bovenregionale uitspraak van hun teksten?
In ieder geval: de spelling die wij op dit moment hanteren van het Nederlands 
staat ver af van de uitspraak ervan op televisie en radio, en waarschijnlijk ook van 
het dagelijks taalgebruik van veel westelijke en Friese Nederlanders. Moeten we 
de strijd aangaan om onze Limburgse, Brabantse en Vlaamse uitspraak van het 
Nederlands meer recht te geven? 
Binnenkort wonen wij Limburgers echt in Limbuch en moeten we die provin-
cienaam in ons Nederlands ook nog zo uitspreken!
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SIGNALEMENTEN
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De verschuivende
grens tussen
‘gummi’ 
en ‘jummi’

Georg Cornelissen, dat & wat. 
Der Sprachatlas für das Land am Rhein 
zwischen Emmerich und Eifel.
Greven Verlag, Köln 2021.
ISBN 9783774309326.

De Duitse taalkundige Georg Cornelissen (Kevelaer, 1954) is in de Limburgse 
dialectwereld bepaald geen onbekende. Als specialist in de talen van de Nederrijn 
heeft hij regelmatig de grenzen tussen Limburg en het aangrenzende Rijnland – 
taalkundig op veel gebieden nauw verwant – overschreden en de samenwerking 
met zijn collega’s aan deze kant van de grens gezocht. Dat hij naast taalkunde en 
geschiedenis ook Nederlands heeft gestudeerd, en die taal goed beheerst, kwam 
daarbij goed van pas.

Tot zijn pensionering in april 2021 was Cornelissen leider van de afdeling 
taalonderzoek bij het Institut für Rheinische Landeskunde und Regionalgeschichte in 
Bonn. Bij gelegenheid van zijn afscheid werd zijn toch al aanzienlijke lijst van 
publicaties nog eens uitgebreid met dat & wat, een taalatlas voor het Rijnland 
tussen Emmerich en de Eifel. Een fraai uitgevoerd boek, dat aan de hand van 
een serie woorden uit het dagelijkse taalgebruik een helder overzicht verschaft 
van de ontwikkelingen die de vele lokale dialecten in het Rijnland in de loop 
der eeuwen hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken. De combinatie van 
heldere teksten – her en der gelardeerd met een portie droge humor – en duide-
lijke taalkaarten zorgt ervoor dat de materie, die voor leken wellicht op het eerste 
gezicht nogal droog lijkt, een vloeiend en inzichtelijk (lees)verhaal oplevert.

Een van de woordparen die Cornelissen behandelt, is het koppel Jummi-Gummi 
(rubber). Het Jummi-gebied reikt vanuit het zuiden van het Rijnland naar het 
noorden tot ongeveer de lijn Nettetal-Kempen-Krefeld-Ratingen. Ten noorden 
van die lijn is maar sporadisch sprake van Jummi, en is Gummi de norm. In een 
serie van vier taalkaarten splitst Cornelissen het voorkomen van die woorden 
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uit op basis van leeftijdsgroepen. Dan blijkt dat de kaarten voor de groepen 
65-plus en 45- tot 64-jarigen jaar nauwelijks verschillen. Daar is de verhouding 
Jummi-Gummi in het Rijnland in procenten respectievelijk 76-24 en 72-28. Bij 
de groep 24- tot 44-jarigen is het gebruik van het Rijnlandse Jummi echter al 
aanzienlijk afgenomen, en is de verhouding 55-45. Bij de leeftijdsgroep 16- tot 
24-jarigen kiest 89 procent voor Gummi en nog maar 11 procent voor Jummi.

Het is een beeld dat uit meerdere woordparen in het boek van Cornelissen op-
rijst: de invloed van het Hochdeutsch neemt zienderogen toe. De mythe van het 
Rijnland als het Land van 1000 dialecten – voor elk dorp één – is achterhaald. 
De lokale dialecten hebben veel van hun eigenheid verloren, worden langzaam 
maar zeker opgeslokt door ‘overkoepelende’ streektalen of regiolecten waarin 
steeds minder van de woordenschat van de oorspronkelijke dorpsdialecten te 
proeven is. En van de andere kant worden die regiolecten, en daardoor ook de 
nog resterende lokaal gekleurde dialecten, steeds sterker beïnvloed door de offi-
ciële landstaal, het Hochdeutsch. 

Is dat & wat daarom een treurzang geworden, een grafrede voor het dialect in 
het Rijnland? Allerminst. Dat zou ook niet bij Georg Cornelissen passen. Zo-
als in veel van zijn andere werken laat hij gewoon in alle nuchterheid, hier en 
daar hoogstens licht gekleurd door spijt, zien wat er taalkundig in zijn Rijnland 
gebeurd is en nog steeds gebeurt. Tegelijkertijd – bijna en passant – is het boek 
een ware schatkamer voor wie de rijkdom van dialecten nog op waarde weet te 
schatten. Met meer dan voldoende dwarsverbanden naar Limburg om ook daar 
dialectliefhebbers aan te spreken. 

Guus Urlings
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De Nachtegaalreeks:
’n nuuj serie van 
publikasies euver en 
in ’t Limburgs

‘Den duvel van de middig goof os vriej.’ De 
dichter Paul C.H. van der Goor (1932-1983). 
Inleiding en bloemlezing door Pim Thielen. 
Nachtegaalreeks 1. LGOG/Veldeke 2021.
ISBN 978 90 71581 229

‘Gekheid, mer neet boete de schroam.’ De car-
navalsbuut in Limburg. Inleiding en bloemle-
zing door Guus Urlings. Nachtegaalreeks 2. 
LGOG/Veldeke 2021. 
ISBN 978 90 71581 236

Korte inleiïng
Óngerhandj zeen d’r al mieër ‘reekse’ gewaes éúver en tegeliekertied veural ín 
’t Limburgs. Altied versjene die in samewèrking van Veldeke-Limburg mit anger 
vereiniginge die alles waat Limburg betruf aan ’t hert ging en geit. Oetzónjeringe 
op die samewèrking lieke de LiLiLi-reeks en de serie Platbeuk van oetgaeverie 
TIC oet Mestreech. Dao-in wèrkdje redakteur Paul Weelen natuurlik waal same 
mit hieël get sjrievers in Limburgse plaatselike dialekte. 
Inne nuuj Nachtegaalreeks wèrk ’t Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Ge-
nootschap (’t L.G.O.G.) same mit Veldeke-Limburg. Det kan natuurlik nieks an-
ges es prima maatriaal oplevere. De ieëste twieë beukskes zeen dao noe, in 2021, 
in versjene:
1.   Pim Thielen, ‘Den duvel van de middig goof ós vriej.’ De dichter Paul C.H. van der 

Goor (1932-1983);
2.   Guus Urlings, ‘Gekheid, mer neet boete de schraom.’ Inleiding en bloemlezing door 

Guus Urlings. 

Euver allebei de beukskes
Allebei de beukskes zeen dun. Det van Pim Thielen haet 31 genómmerdje pa-
gina’s en nag 8 óngenómmerdje, det van Guus Urlings, wovan ’t teksdeil begintj 
mit pagina 2, nag 34 genómmerdje en 7 óngenommerdje. Det zeen d’r neet erg 
väöl per beukske.
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Mer dao steit toch hieël get in te laeze. Det kump ouch ómdet ’t gekaoze lèttertype 
inne auteurstekste erg klein is. De basislètter is meh 2 milimaeter hoeag. De in ’t Ne-
derlands vertaaldje veurbeeldjtekste zeen mer éíne milimaeter groeat. Gluif gerös det 
e vergroeatglaas bie ’t laeze ónger handjbereik veural veur ajere mót zeen...
De vormgaeving van allebei is prima. Oppen ómslaag steit op allebei de nachte-
gaal fluitendj inne vol maon aafgebeeldj; ’t nachtegaelke geit zinge... De veur- en 
achter-ómslaeg zeen d’r prima oet.

Pim Thielen, ‘Den duvel van de middig goof ós vriej. De dichter Paul van der 
Goor (1932-1983). Nachtegaalreeks 1
Pim Thielen is ’nen aad-lieërling van Paul van der Goor, in d’n tied det Paul 
Nederlands goof aan ’t Buusjoppelik Kolleesj in Remunj. Pim haet naoderhandj 
Ingels en vertaalkunde gestudeerdj, en les gegaeve. 
Van der Goor haet hem mit zien poëzie later herstikke ‘gepak’. Zów ’t toevallig 
zeen det Pim gesjreven haet euvere in Remunj legendarise voetballer Pierre 
Massy in ’n artikel mit es titel ‘De luchtduivel’, en dan noe dees oetgaaf d’n titel 
guuef ‘Den duvel van de middig’ De dichter Paul C.H. van der Goor’?
In dees publikasie analyseertj hae stepke veur stepke 26 vanne in totaal 50 ge-
dichte van Paul van der Goor. Hae duit det mit prima besjrievinge. Daodoor 
kómme de gedichte en tegeliekertied de persoean vannen dichter mit al zien 
angsten en verdreet óm verlees inne loup van Paul zie laeve sjerp nao veure. De 
besjreve gedichte zeen in tiedsvolgorde geordendj. Daodoor duit alles dich aan 
’n biografie dinke.
Van alle teksten in ’t Remunjs guuef de sjriever keurige vertalingen in ’t Neder-
lands, zoeadet neet allein Limburgstalige laezers toegank toet de teksten höbbe. 
De teks van Thielen is in ’t Nederlands; ’t Remunjs is natuurlik duchtig dao, inne 
tekste van Van der Goor.
’t Is ’n prima publikasie, wo geïntreseerdjen in poëzie en poëzie-analyse väöl 
plezeer van zóllen höbbe. D’n aanpak is veurbeeldig!

Guus Urlings, ‘Gekheid, mer neet boete de schraom.’ De carnavalsbuut in Lim-
burg. Inleiding en bloemlezing door … Nachtegaalreeks 2
In vieërtieën pagina’s krieg de laezer de historie vanne buut in Limburg te laeze. 
Geweldig! Natuurlik verwies de sjriever nao oos naobers van ’t Rienlandj, wo de 
vastelaovesviering al langer georganiseerdj waerdje gevierdj.
Mer neet allein de histórie vanne buut en de vastelaovendj kump ane orde. De 
sjriever geit nao (1) die korte gesjiedenis vanne buut nao (2) de jaore van gruj en 
bluj vanne vastelaovendj in Limburg, nao (3) niveau in inhaad, nao (4) types en 
toestenj, nao (5) de taal, nao (6) de buut noe. ’t Zeen allemaol prachtige besjrie-
vinge, die op hieël get stevige achtergrunj steune.
Natuurlik gaon de Veldeke-interesses veural oet nao de taal en ’t niveau vanne 
bute. Ouch de rol van Veldeke-inne-historie-hievan wuuert besjreve. Die waas 
en is neet te óngersjatte.
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De veurbeeldje van bute-fragmente zeen allemaol de meujte waerd. ’t Mestree-
cher Sermoenfragment siertj ’t gehieël.
De bloomlaezing van buutfragmente bringe ajer laezers trök nao vreuger tieje. 
In oos hoeshaje, vreuger, hawwe v’r ’ne kleine zwarte Philips mienwèrkersradio 
van 25x15x15 sentemaeter. Es dao ’ne butereedner op waas, hóngen alle köp en 
köpkes richting dae radio. Ederein mós stil zeen. Lache móch mer effekes!
Wie Pjaer Knoups daobie te huuere waas, waerdje det e fieës: Pjaer waas lid van-
ne toneelclub in oos dörp.
Mer: dit verhaol geit te wied.
Guus Urlings haet ós get fijns geleverdj!

Limburg is e stök veuroetgegange mit dees twieë beukskes oet de Nachtegaal-
reeks!

Pierre Bakkes, Mofers
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De smaak van 
Mestreechs

Will Wintjens, Noe eve serieus.
Veldeke Krink Mestreech, Maastricht 2021.
ISBN 9789082633030.

Eve serieus… Maar vooral niet té, en niet te lang…

Wie de naam van Will Wintjens (Maastricht, 1940) op de omslag van een bundel 
verhalen in de Mestreechter taol ziet staan, weet dat een titel als Eve serieus vooral 
niet te ernstig genomen moet worden. Daarvoor is zijn naam te zeer verbonden 
met het roemruchte Veldekes Vastelaovescabberèt, maar ook met de teksten die hij 
– vaak samen met Phil Dumoulin – schreef voor onder andere Rommedoe en 
het Mestreechs Volleks Tejater. 

Al heeft de schrijver, cabaretier, acteur en zanger Wintjens natuurlijk ook een an-
dere kant. Wie Eve serieus aandachtig leest, de moeite neemt om tussen de regels 
door te kijken, ontdekt onder alle grappen en woordspelingen ook maatschappe-
lijke betrokkenheid, mededogen met ‘de gewone mens’ en wat hem – gewild en 
ongewild – ten deel valt. Dat alles verpakt Wintjens in een taal die hem merkbaar 
nauw aan het hart ligt, het Mestreechs op zijn smakelijkst. Een taal die hij koestert, 
beurtelings tot het uiterste oprekt en tot het intiemste samenbalt. Hier is een 
schrijver aan het werk die duidelijk genoegen schept in het spelen met woorden, 
zinnen, ideeën en gedachten, en daaruit onderhoudende, soms zeer smakelijk 
verhalen weet te creëren.

Wintjens gaat daarbij de actualiteit niet uit de weg. De – al of niet geslaagde – in-
tegratie van allochtonen, het uit de bocht gegierde schoonheids- en wellness-cir-
cuit, de drugshandel, de hype rond Vijftig Tinten Grijs, alles (en nog veel meer) 
komt voorbij. De vaste bezoekers van Veldekes Vastelaovescabberèt zullen zich een 
aantal verhalen uit Eve serieus ongetwijfeld nog herinneren van ‘live’ uitvoerin-
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gen. Alles wat een ‘live’ uitvoering iets extra’s geeft – mimiek, toonzetting, actie, 
sfeer – ontbreekt natuurlijk als de teksten in druk verschijnen. Dat die teksten 
desondanks stevig overeind blijven, zegt veel over de kwaliteit van de schrijver. 

Een goed voorbeeld daarvan is het verhaal Mr. Goodbye, een even hilarische als 
pijnlijk schurende monoloog van iemand die mensen op alle mogelijke manieren 
aan het door hen gewenste levenseinde helpt. De slotzin zegt eigenlijk alles: ‘Dus 
es geer op dinsdag nao ’t nao onder hole vaan ’t Mooswief dink: ‘Noe hoof ’t veur miech 
allemaol neet mie, iech spring nog liever vaan de aw Maosbrögk’, zeuk uuch twie andere 
die dat ouch wèlle, sjik miech ’n appke en iech dui uuch veur ’ne speciaole pries draof’. 

Ach, ja. Zoals Wintjens het zelf zegt in zijn – loffelijk korte – inleiding (maar dan 
natuurlijk wel in het Mestreechs): ‘Werd er maar eens wat meer gelachen. Mis-
schien om de mensen uit dit boekje, maar vooral om jezelf. Er blijft altijd nog 
genoeg over om serieus over te doen. Maar nu even niet…’

Guus Urlings
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Kwartetspel in het 
Heerlens

Heerlens kwartetspel. 
Uitgegeven door Levende Talen Limburgs 
en Veldeke Heële en umsjtrieëke.
Prijs 7 euro, verkrijgbaar bij Veldeke 
Heerlen, Schunck en VVV Heerlen

De docent Russisch in Nederland heeft het lesmateriaal niet voor het oprapen. 
Didactische uitgevers wagen zich maar mondjesmaat aan methodes Russisch 
specifiek voor de Nederlandse onderwijsmarkt. Dit in tegenstelling tot, bijvoor-
beeld, Duitsland, waar de vraag vele malen groter is. Daar willen van oudsher 
meer mensen Russisch leren, de Russische diaspora is er ook veel groter. Do-
centen Russisch in Nederland ontwerpen daarom – noodgedwongen – veel 
lesmateriaal zelf. Dat is tijdrovend maar het bevordert de kwaliteit vaak enorm. 
Het reguliere methode-afhankelijke onderwijs kan nogal eens tot eenheidsworst 
in de vorm van saaie en voorspelbare lessen leiden. 
Ten behoeve van mijn lessen Russisch van vroeger had ik een hele kast plus pc 
boordevol op maat gemaakt lesmateriaal. Ik werkte ook vaak met kwartetten en 
andere spellen zoals zelf bedachte ganzenborden, of spellen als ‘Wie ben ik?’ en 
‘Omschrijf het woord’. Deze spellen zijn geschikt als lesmateriaal omdat ze op 
een luchtige manier de woordenschatverwerving ondersteunen. Met ‘Wie ben 
ik?’ automatiseren leerlingen bijvoorbeeld de vervoeging van de werkwoorden 
hebben en zijn, en ze zullen eveneens allerhande bijvoeglijke naamwoorden 
moeten gebruiken. Bij dit spel worden immers vragen gesteld als: ‘Ben ik een 
vrouw?’ ‘Ben ik jong?’ ‘Heb ik zwart haar?’ ‘Ben ik een man?’ ‘Heb ik een kaal 
hoofd?’ enzovoorts. Bij het moeilijkere spel ‘Omschrijf het woord’ projecteert de 
docent een woord op het bord, één leerling ziet dat woord en probeert het uit 
te leggen aan de rest van de groep die met de rug naar het bord zit. Dit spel kan 
ook prima in tweetallen worden gespeeld uiteraard. 

De laatste jaren, sinds de oprichting van Levende Talen Limburgs, is mijn focus 
van tweedetaalverwerving Russisch naar tweedetaalverwerving Limburgs 
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verschoven. Dat is de reden waarom ik twee jaar geleden ben begonnen met de 
ontwikkeling van een Limburgs kwartet ten behoeve van mijn lessen Heerlens. 
Naar beproefd recept uit mijn lessen Russisch had ik een houtje-touwtje variant 
gemaakt: foto’s van internet plukken, printen, lamineren en zo goed en kwaad 
als dat ging op maat knippen. Net zoals tijdens de lessen Russisch, spelen de 
cursisten het Heerlense spel met plezier. Ze leren behalve het idioom en de 
woorden die in het kwartet worden aangeboden tegelijkertijd enige (modale) 
werkwoorden. De leerlingen nemen eerst de vragen die bij een kwartet worden 
gesteld gezamenlijk door:

Mag ik van jou van <de categorie> <dat wat je wilt hebben>?
→ “Moag ich va dich van de greunte d’r blomkoeël?”

Heb jij voor mij van <de categorie> <dat wat je wilt hebben>?
→ “Has se / Has doe vuur mich van de kaate de sjuppe dam?”

Antwoorden: “Joa, han ich.” / “Nee, han ich neet.”

Indien antwoord “Nee, han ich neet.” → “Doe mós noe ing kaat van d’r sjtok pakken. 
En da bin ich noe aan de buuet.”
Indien antwoord “Joa, han ich.” → “Doe moags nog ins vroage.”

Ongeveer anderhalf jaar geleden bedacht ik dat het leuk zou zijn om mijn 
simpele kwartet mooier te maken. Het Huis voor de Kunsten Limburg was 
toen zo attent een donatie voor de professionalisering van de vormgeving te 
doen. De vormgever kon beginnen met checken of de foto’s die ik gebruikt 
had de toets der kritiek konden doorstaan: voldoende pixels, copyright, scherpte 
enzovoorts. Wanneer de foto’s niet voldeden werden ze onder handen genomen 
en aangepast. De kleuren van het kwartet moesten de kleuren van het Huis voor 
de Kunsten Limburg zijn: geel en zwart.

In januari 2021 was daar opeens een fraai vormgegeven kwartet. Vervolgens 
moest er nog geld gevonden worden voor de productie. Dat had wat voeten in 
aarde maar uiteindelijk werd een subsidie verstrekt door Frisse Wind Heerlen. 
De cofinanciering kwam van Veldeke Heële en Umsjtrieëke en Levende Talen 
Limburgs.

Uiteindelijk heeft de samenwerking tussen het Huis voor de Kunsten Limburg, 
Frisse Wind, Levende Talen en Veldeke ervoor gezorgd dat er een mooi Heerlens 
kwartet is gekomen. De nadrukkelijke bestemming van de subsidie van Frisse 
Wind is het kwartet een rol te geven bij verbinding tussen mensen. Het spel 
moet dus gaan worden gespeeld op scholen, in bibliotheken, in cursussen en in 
bejaardentehuizen. Daar gaat Veldeke Heële in 2022 voor zorgen, zodat het niet 
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het zoveelste hebbedingetje wordt dat onderin de la ligt te verstoffen. Voor de 
bejaarde doelgroep heeft het kwartet intussen een plaatsje in de herinneringskoffer 
gekregen, een initiatief van Schunck in Heerlen. Oudere Heerlenaren in tehuizen 
halen hun hart op aan het herinneringskoffer, waarin fotoboeken, dialectliedjes, 
het leesplankje en nog veel meer spullen worden bewaard die het geheugen 
stimuleren.

Het Heerlens kwartet bevat de volgende vijftien categorieën: 

Omdat het spel in eerste instantie bedoeld was als lesmateriaal, heb ik bewust 
niet gekozen voor alleen maar ‘grappige’ Limburgse uitdrukkingen, die weliswaar 
herkenbaar zijn voor de Limburgssprekende, maar waar een gemiddelde 
nieuwkomer niet veel aan heeft in het kader van zelfredzaamheid. De gekozen 
categorieën en woorden zijn daarom een mix: er zitten ook heel gewone 
woorden in, zoals brood, trui, hond, enzovoorts die leerders van het Limburgs als 
tweede taal kunnen gaan gebruiken. 

Esther van Loo

1. Aan d’r dusj 6. Kaate 11. Wat is los?

2. Boodsjappe 7. Kleier 12. ’t Weer

3. Deere 8. ’t Lief 13. Wie laat is ’t?

4. Dinger 9. Wat dunt die? 14. Wuued vuur kinger

5. Greunte en freut 10. Wat is gebuued 15. Zeute kroam
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VELDEKE LIMBURG

JAORVERSJLAAG 2020 

Algemene informatie over de vereniging Veldeke Limburg

Algemene Ledenvergadering
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
die bestaat uit twee leden van iedere kring en de leden van het Provinciaal Be-
stuur van Veldeke Limburg. De Algemene Ledenvergadering heeft statutair de 
volgende taken:
•	 De bestuursleden en de leden van de kascontrolecommissie benoemen
•	 Het beleid van de vereniging bepalen
•	 De begroting vaststellen
•	 De hoogte van de contributie bepalen
•	 De jaarstukken vaststellen
•	 Het huishoudelijk reglement vaststellen
De Algemene Vergadering van 19 mei 2020 heeft schriftelijk plaatsgevonden 
door de corona-maatregelen en de algemene vergadering van donderdag 19 no-
vember heeft digitaal plaats gevonden.
In de najaarsvergadering is de begroting 2021 vastgesteld.

Provinciaal Bestuur
Op 31 december 2020 was het Provinciaal Bestuur als volgt samengesteld:
•	 Mr. Christine van Basten-Boddin (voorzitter)
•	 Dr. Lei Heijenrath (vice-voorzitter)
•	 Ron de Louw (secretaris)
•	 Pieter Ebus (penningmeester)
•	 Bèr Brounts (communicatie en p.r.)
•	 Henk Buskes (kringcontacten, euregionale contacten en declamatiefinale)
•	 Kiki Huijnen (educatie)
•	 Peter Klein (redactie jaarboek en contacten TaLep)
•	 Mark Pluymaekers (educatie)

Het Provinciaal Bestuur vergaderde in 2020 zeven keer. De vergaderingen van 
22 januari en 16 september vonden fysiek plaats. De overige 5 digitaal i.v.m. co-
ronamaatregelen. De vergaderingen zijn genotuleerd door Ria Corstjens.
In 2020 is één papieren Nuutsbreef verschenen en wel in februari met een oplage 
van 660. De geplande Nuutsbreef voor de zomer is vanwege corona en gebrek 
aan nieuws komen te vervallen. Wel zijn er 3 digitale Nuutsbreve verstuurd in het 
voorjaar, zomer en de winter met een gemiddelde van 1480 geadresseerden. Het 
aantal ontvangers dat de digitale Nuutsbreef daadwerkelijk opent, stabiliseert rond 
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de 65%. Het totaal aantal kliks per nummer varieert afhankelijk van de inhoud 
tussen 220 en 413.
De website toont een gestage groei van het aantal bezoekers. In 2020 bezochten 
33.375 bezoekers onze site in vergelijking met 27.984 in het jaar daarvoor. Die 
bezoekers waren in 2020 goed voor in totaal meer dan 95.000 pagina-weergaven.
• Voor de sociale media Facebook en Instagram zijn we in 2020 een samen-

werking aangegaan met het bureau Social Dutch uit Venlo. Dat heeft gere-
sulteerd in een spectaculaire stijging van het aantal volgers op Facebook van 
791 naar 3.116 in een jaar tijd. Instagram verwierf in dezelfde periode 508 
nieuwe volgers. Op Twitter heeft Veldeke Limburg momenteel 853 volgers.

• Bij de Raod veur ’t Limburgs is Lei Heijenrath de vaste afgevaardigde.
• Het financieel archief staat bij Pieter Ebus, het secretarieel archief van voor 

2017 staat in het gemeentehuis van Beek, de boekenvoorraad stond bij Mau-
rice Ambaum (is in december overgebracht naar drukkerij Knoops in Venlo). 
De boeken voor de verkoop staan opgeslagen bij het Huis voor de Kunsten 
Limburg in Roermond. Ons oude archief staat in het gemeentearchief van 
Roermond.

Leden van Veldeke Limburg
Op 1-1-2020 had Veldeke 2305 leden en op 1-1-2021 waren er 2256 leden. 
De Leden van Belgisch Limburg zijn in dit overzicht niet meegenomen. Zij 
vormen een eigen organisatie met de kringen: As, Genk, Hasselt, Maasland, Lo-
nerland, Truierland en Dommelland.

Activiteiten in Limburg

Jaarboek 2019, nieuwsbrieven en rubrieken
In 2020 werd het 14e jaarboek uitgegeven. I.v.m. corona heeft er geen presenta-
tie plaats gevonden met auteurs en gasten.
Digitaal sturen Wim Kuipers en Har Sniekers (aan de liefhebbers) met hun 
werkgroep Veldgewas wekelijks een aantal ingestuurde gedichten en taalbeschou-
wingen toe.
Lidioom is een wekelijkse rubriek op de website van Veldeke waarin Wim Kuipers 
het eigene van de Limburgse taal op zijn karakteristieke wijze bespreekt.
Blij zijn we ook met de column van Toon Roumen uit Sittard: Column van Toon.

Platbook
Er zijn in 2020 twee platboeken uitgegeven (in samenwerking met Huis voor 
de Kunsten Limburg). Platbook 23: De veer sezoene, redactie Maurice Nijsten en 
Platbook 24: Wèndj taege, redactie Robert Doyen.

Commissie Volkscultuur
Deze commissie is in 2020 opgeheven.
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Declamatiewedstrijd voor de jeugd
Deze heeft ook in 2020 helaas geen doorgang kunnen vinden door de co-
ronapandemie.

Schrijverskringen
Er zijn op dit moment vier schrijverskringen actief: Midden-Limburg, 
Noord-Limburg, Weerter Land en de Algemene schrijverskring van Limburg. 
De leden van deze kringen komen regelmatig bij elkaar, bespreken hun werk 
en schrijven over bepaalde thema’s. Hun werk verschijnt ook regelmatig in een 
Platbook.

Kringencontactdag 2020
Deze heeft geen doorgang gevonden door de coronapandemie.

Stimuleringsfonds
Dit fonds is in 2017 voor het eerst ter beschikking gesteld aan de kringen. Ze 
kunnen hier een beroep op doen om nieuwe activiteiten te financieren tot een 
bedrag van € 750,00.
Daarvan hebben in 2020 gebruik gemaakt:

Berichten vanuit de kringen

• Bericht kring Echt:

Bijna alle activiteiten in 2020 zijn geschrapt van de kalender, behalve:
•	 16 september 2020: leden in de gelegenheid gesteld in de bioscoop de film 

‘’t Galgeven’ te bekijken;
•	 26 september 2020: presentatie van het boekje over de Poëziewandelingen 

die de afgelopen 5 jaar door Veldeke Echt zijn georganiseerd. 

5-2-2020 Kring Maastricht, 5 boeken Lou Spronck 124,75

14-2-2020 Kring Um Mamelis, ringbandkalender 750,00

23-4-2020 Kring Maastricht, boek Lou Spronck 750,00

Kring Echt, volkscultuuravond afgewezen 0,00

3-5-2020 Kring Roermond, Limburgse lessen 309,15

4-6 2020 10 boekjes Peter Winkels sponsoring 200,00

28-7-2020 Kring Echt, dag van de modertaal 207,23

8-10-2020 Limx sponsoring 1000,00

23-10-2020 Vocallis sponsoring 500,00

10-11-2020 Kring Roermond, boek Lisa Naus 750,00

12-10-2020 Kringen verhalenboekjes 1270,00

Totaal € 5861,13
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Daarnaast zijn nog enkele alternatieven bedacht, te weten:
•	 Het verhalenproject: in april is men gestart met het wekelijks plaatsen van 

een bericht op de website over een ingesproken Echter luisterverhaal. In 
eerste instantie was dit bedoeld voor de mensen in de verzorgingstehuizen 
zodat ze tijdens de coronatijd toch wat afleiding hadden. Gebleken is dat 
ook andere mensen dit waarderen en een goede tijdsbesteding is omdat nu 
meer mensen thuis zitten. Inmiddels heeft men met het 25ste verhaal een 
jubileum bereikt;

•	 Men is gestart met de voorbereidingen voor het aanpassing van de website;
•	 Met werkt mee aan het verhalenboekje van de commissie Volkscultuur door 

vertaling en uitgave in het Echts en Susteren dialect;
•	 Publicatie van het boekje Bib boetsj zich de bölles in het Echts dialect.

Een aantal activiteiten die in 2020 niet zijn doorgegaan, zijn verschoven naar 
2021:
•	 Flitscursus spelling en het Echter Dictee;
•	 Declamatiewedstrijd;
•	 Literaire avond met Toos Schoenmakers-Visschers, Riky Simons-Julicher en 

Willeke Simons-Visschers;
•	 Volksculturele avond ‘’ne Zomeraovandj in St. Joas’; 
•	 Presentatie over de bakovens door Els Diederen.

Verder staan een aantal nieuwe activiteiten op stapel:
•	 Lezing over de Kölsje carnaval, door Peter Roufs;
•	 Film ‘Songerkop’.

•  Bericht kring Roermond:

In Roermond zijn sinds maart 2020 alle geplande activiteiten afgelast zoals Half-
vastenspektakel, declamatiewedstrijd, de literaire wandeling, toneelavond in Gra-
them en de kringencontactdag in Roermond.
De door Etty Willemsen-Kemp verzorgde Limburgse lessen op de basisschool 
hebben wel doorgang gevonden.

Het bestuur van Veldeke kring Roermond heeft zich bezig gehouden met:
•	 Opschonen van het ledenbestand;
•	 Een enquête onder de leden en de gegevens hiervan verwerkt;
•	 De Roermondse spreekwoorden- en gezegdes kalender voor 2021 uitge-

bracht;
•	 3 keer digitaal vergaderd en op 13 oktober heeft de eerste fysieke vergade-

ring op 1,5 meter afstand plaatsgevonden;
•	 Er zijn 4 convocaties uitgegaan richting de leden.
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Er zijn drie boekjes in het Roermonds dialect uitgebracht:
•	 Het verhaal van Noor en het coronavirus, geschreven door Monique Kerpen;
•	 Verhaaltjes in het Roermonds dialect samen met de commissie Volkscultuur;
•	 Gedichtenbundel van Lisa Naus.

Vanwege de relatief hoge leeftijd van de meeste leden zijn er in de coronatijd 
geen activiteiten gepland.
In 2021 hopen we in ieder geval weer de declamatiewedstrijd op te pakken 
en de Kringencontactdag te organiseren. Mogelijk een literaire avond met Toos 
Schoenmakers-Visschers, Willeke Simons en Riky Simons-Julicher. Ook hebben 
de leden nog een filmavond in de ECI tegoed.

•  Bericht kring Um Mamelis:

Ook de kring Um Mamelis heeft bestaande activiteiten niet ten uitvoer 
kunnen brengen in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. 
Men heeft enkele alternatieven bedacht, te weten:
•	 Zarenswies filmpjes. Dit is een groot succes en boekt honderden volgers en 

men heeft veel positieve reacties mogen ontvangen. Op deze manier worden 
gezegdes en spreekwoorden in de dialecten uitgebreid onder de aandacht 
gebracht waarmee tevens Veldeke extra aandacht krijgt. Dit wordt, zolang de 
voorraad strekt, gecontinueerd;

•	 Na het succes van de uitgave van de Zarenswieskalender 2020 is een staan-
de kalender met ringband voor 2021 op de markt gebracht, gericht op het 
behoud en versterking van de dialectspreekwoorden en gezegdes in het 
Heuvellandse dialect. De kalender betreft deze keer de dialecten binnen de 
gemeenten Vaals, Simpelveld-Bocholtz en Gulpen-Wittem (incl. de kerk-
dorpen).

De geannuleerde activiteiten voor 2020 worden opgeschort naar 2021, te weten: 
Voorjaarsdialectavond in de kloosterbibliotheek Wittem, spreken en schrijven 
van dialect in samenwerking met jongerencentrum “Fraiche” Vaals, spreken en 
schrijven van dialect in samenwerking met Heemkundekring “Sankt Tolbert” 
Vaals, culturele, literaire en culinaire wandeling, euregionale dialectavond in de 
‘Kopermolen’ te Vaals en de adventsmiddag in de kloosterbibliotheek Wittem.

•  Bericht kring Venlo:

De kring Venlo heeft vanwege het coronavirus haar activiteiten moeten bijstel-
len. De uitreiking van de Oeuvreprijs samen met de nacht van het Limburgse 
lied heeft in aangepaste vorm doorgang gevonden.
Zover als bekend en onder voorbehoud volgen hieronder de activiteiten voor 
2021:
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•	 Jureren Faatse in Venlo en Blerick: geannuleerd i.v.m. corona;
•	 Prijsuitreiking Faatse, geannuleerd i.v.m. corona;
•	 Finale declamatie Venlo, 9 april;
•	 Finale declamatie Tegele, 16 april;
•	 Jaarvergadering Veldeke Venlo, 21 april;
•	 Fietstocht, voorjaar;
•	 Cursus lezen en schrijven, voorjaar;
•	 Wandeling Villapark, 2e helft mei;
•	 Finale declamatie Limburg, 5 juni;
•	 Wandeling Stalberg, laat in augustus;
•	 Oeuvrepries NvLL, 18 september;
•	 Cursus lezen en schrijven, najaar;
•	 Vrijwilligersdag, najaar;
•	 De Slumste Venlonaer, 31 oktober;
•	 Kerstactiviteit, december.

•  Bericht kring Venroj:

Kring Venroj heeft in het begin van het jaar nog twee geplande activiteiten door 
kunnen laten gaan, te weten een rondleiding door de schouwburg, zowel voor 
als achter de schermen en een rondleiding bij het Venrayse familiebedrijf Thetru, 
bekend van o.a. vastelaoveskleding en aanverwante artikelen.
Daarna viel het stil ... steeds afwachtend of een volgende activiteit plaats kon vin-
den heeft Veldeke Venroj twee keer de knoop door moeten hakken; tot en met de 
zomer en na de zomer. Er was nog steeds stille hoop dat een aantal activiteiten 
door zouden kunnen gaan.
Twee excursies, de jaarvergadering, een lezing door Wim Daniels, het konings-
schieten bij de Schutterij, de aetaovend, de Venrodsen aovend alsook de aovend 
voor de vrijwilligers kwamen te vervallen. De leden werden hier tijdig van op de 
hoogte gesteld middels nieuwsbrieven.
Het maken van de Kruudwis en de zegening daarvan alsook de dialectmis konden 
gelukkig doorgang vinden, alleen met een beperkt aantal bezoekers.
Rond de feestdagen zal het bestuur haar leden en donateurs verrassen met een 
cadeautje omdat zij ons trouw zijn gebleven gedurende deze periode.
Maar het bestuur van Veldeke Venroj en sommige commissies hebben toch niet 
helemaal stil gezeten in deze periode; er is wederom een Venrodse scheurkalender 
2021 samengesteld, het secretariaat is druk doende geweest met de vertalingen 
voor het Limburgs kinderboekje, onze eigen jaarlijkse uitgave van de Hazegaerf in 
december staat weer in de steigers en verder wordt er veel overlegd via de mail.
Toch houden we goede moed en is de eerste bijeenkomst voor januari 2021 al-
weer gepland. Ook de data van de vaste jaarlijkse activiteiten liggen al vast, maar 
alles onder voorbehoud. We wachten geduldig de persconferenties af en zullen 
dan gaan besluiten wat wel en niet door zal gaan. Het is niet anders ...
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Wat er verder nog te doen was

•	 Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs is de titel 
van het visiestuk dat Veldeke Limburg op 23 
januari 2020 bij monde van voorzitter Christi-
ne van Basten presenteerde aan gedeputeerde 
Ger Koopmans van de provincie Limburg. In 
dat stuk ontvouwt Veldeke hoe de vereniging 
zich in de aanloop naar haar 100-jarig bestaan 
in 2026 wil profi leren als belangenbehartiger 
van de Limburgse taal en volkscultuur.

•	 Op 21 februari, de vrijdag voor carnaval, 
viert men over de hele wereld de Dag van 
de Moodertaal. Dit internationale evenement 
krijgt in Limburg extra aandacht dankzij de 
vereniging Veldeke.

•	 Stichting LVK en Stichting Veldeke gaan samenwerken door liedjesschrijvers, 
die meedingen voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoers, de mogelijk-
heid te bieden om teksten te laten controleren op een juiste schrijfwijze in 
het plaatselijke dialect.

•	 De Veldeke Oeuvre Pries is in 2020 gewonnen door Arno Adams. Vanwege 
de corona-maatregelen vond de uitreiking niet plaats tijdens de Nach van ’t 
Limburgs Leed, maar werd de uitslag bekend gemaakt in het L1 radio-pro-
gramma Plat-eweg. De Veldeke Oeuvre Pries wordt sinds 2007 toegekend 
door de kring Venlo.

•	 Het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond schrijft samen met de 
Provincie Limburg een prijsvraag uit. De vraag is wie het beste project kan 
bedenken om kinderen van kinderdagverblijven of basisscholen zo ver te 
krijgen dat ze de Limburgse taal (meer) gaan of blijven gebruiken. 

•	 Op dinsdag 22 december heeft Hans Simons uit handen van Henk Giesbers, 
voorzitter van de Veldeke Kring Roermond, de Veldeke Pluum gekregen.

•	 In november is het boekje Verhäölkes in ós Limburgs Plat verschenen. Een 
boekje met verhaaltjes voor kinderen in het Limburgs. Het verschijnt in 
maar liefst acht edities. Een in de dialecten van de oorspronkelijke schrijvers, 
zeven vertaalde versies in het dialect van de Veldekekringen die meedoen aan 
dit project. 

VISIESTUK

Op waeg 
nao ’n laeve lank 

Limburgs

Jaarboek
Veldeke Limburg

20
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Ech
Ton van Wegberg, veurzitter
Magna Bedaf-Willems, sikkertaris
Theo Bougie, penningmeister

Heële
Paul Göttgens, veurzitter
Stef Quaedvlieg, sikkertaris
Fred Askamp, penningmeister

Mestreech
Carlo Schrijnemaekers, veurzitter
Iwan Bruijnzeels, sikkertaris
Romain Wijckmans, penningmeister

Remunj
Henk Giesbers, veurzitter
Riky Simons-Julicher, sikkertaris
Jos Even, penningmeister

Um Mamelis
Jo Kern, interim-veurzitter
Leny Souren, sikkertaris
Miets Schepers, penningmeister

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

Venlo
Henk Buskes, veurzitter
Anneke van Kleef, sikkertaris
Wiel Maassen, penningmeister

Venroj
Colien Jacobs, veurzitter
Mariel van den Munckhof, 
 sikkertaris
Lei Potten, penningmeister

Wieërt
Jan Feijen, veurzitter
Jan Moonen, sikkertaris
Lee Timmermans, interim-
 penningmeister

Zitterd
Piet Deeder, vice-veurzitter
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
Hortense Brounts, Maastricht
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AUTEURSINFORMATIE

Pierre Bakkes (1941) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en promo-
veerde in 1996 aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen op de variatie en 
de klankveranderingen in het Montforts in drie generaties. Hij was werkzaam 
in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs en sloot zijn actieve loopbaan af als 
eerste provinciale streektaalfunctionaris. Publiceerde diverse artikelen over het 
Limburgs en is auteur van het Mofers Waordebook.

Gerrit Bloothooft (1952) is verbonden aan het Utrecht Institute of Linguistics 
van de Universiteit Utrecht. Hij ontwikkelde de Nederlandse Voornamenbank 
en doet onderzoek naar de sociale betekenis van voornaamgeving, in het bijzon-
der van modenamen. Hij publiceert daarover regelmatig op Neerlandistiek.nl.

Lieke Huisman (1996) studeerde General Linguistics aan de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen. In 2021 studeerde ze af op een scriptie getiteld: ‘Limburgs in 
’t oonderwies: kwatsj of zjus nuudig?’ Het artikel in het jaarboek is daarvan een 
ingekorte versie. Voorafgaand aan de studie General Linguistics heeft Lieke de 
studie Logopedie gevolgd aan de HAN in Nijmegen. Ze werkt nu als logopedist. 

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

Esther van Loo is opgeleid als slaviste, eerstegraadstaaldocente en toetsdes-
kundige. Sinds 1990 is zij actief voor en achter de schermen van het onderwijs, 
onder andere als docent Russisch en Nt2, lerarenopleider, projectleider taalbe-
leid, 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. 

Lotte van Loo (2003) en Ilse Keulers (2003) slaagden in juni 2021 voor hun 
vwo-diploma op het Sophianum in Gulpen. Om eindexamen vwo te kunnen 
doen, dient onder meer een profielwerkstuk vervaardigd te worden. Zij hebben 
toen voor het vak Nederlands het profielwerkstuk “Mot se de kinger plat liere?” 
gemaakt, waarin ze onderzoek doen naar de invloed van het spreken van dia-
lect thuis op de taalontwikkeling van kinderen uit groep 2. Met hun werkstuk 
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wonnen ze in 2021 een aanmoedigingsprijs van Levende Talen Limburgs, de 
beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. Lotte is dit jaar begonnen met 
de opleiding Social Work op hogeschool Zuyd in Sittard, Ilse heeft besloten om 
dit jaar een tussenjaar te nemen.

Nantke Pecht (1987) werkt als postdoc op de afdeling Duitse Taalkunde aan 
de Universiteit Duisburg-Essen. Zij promoveerde in 2021 cum laude aan de 
Universiteit Maastricht op het proefschrift Language Contact in a Mining Com-
munity: A Study of Variation in Personal Pronouns and Progressive Aspect in Cité Duits 
(Amsterdam: LOT). Haar onderzoeksinteresses zijn taalcontact en dialectcontact, 
mengtalen, morfosyntaxis, sociolinguïstiek en taal in verhouding tot migratie. 
Voordat Nantke aan haar promotieonderzoek begon, studeerde zij Spaans, Engels 
(B.A.) en ‘Europese Linguïstiek” (M.A.) aan de Universiteiten van Freiburg en 
La Laguna. Verder was Nantke in 2021 werkzaam als docent voor de opleiding 
Europese Talen en Culturen aan de Universiteit Groningen, en rondde een aan-
vullende opleiding voor leraar Duits als Tweede en Vreemde Taal succesvol af 
(DLL-Deutsch Lehren Lernen). 

Lou Spronck (1936) was werkzaam aan het Jeanne d’Arc College te Maastricht, 
eerst als leraar Nederlands en Geschiedenis, van 1978 tot 1997 als rector. Hij ver-
zorgde diverse publicaties over streektaal en regionale geschiedenis, waaronder: 
Boekèt Mestreechs, bloemlezing uit de Maastrichtse dialectliteratuur (samen met 
Flor Aarts, 2005); Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de ‘Persessie van Scherpen-
heuvel’ (dissertatie, 2009); Dr. Joseph Endepols (1877-1962), woordenaar en dialecto-
loog (2011). In de Geschiedenis van de literatuur in Limburg (2016) behandelde hij 
de periode 1793-1893.

Guus Urlings (1952) kwam na een (niet afgemaakte) studie sociale geografie 
aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen en een ‘tussenjaar’ in militaire dienst 
in Suriname 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 stichting Limburgs Landschap, en als voorzitter van de stich-
ting Heemkunde Bemelen. 

Yvonne de Vries (Breda, 1950), Sjtudeerde Teikenen en Kunsgesjiedenis MO-A 
en MO-B ane Lerarenopleiding in Tilburg en volgde later de HBO-opleiding 
Cultureel-Maatsjappelijk werk in Zitterd. Zie is jaorelank docente gewaes aan de 
Pedagogische Academie en goof cursusse bie ’t HOVO. Toet häör pensionering 
waas zie consulent-Cultuureducatie in Oos-Braobantj. Lange tied waas zie lid 
van ’t Provinciaal Besjtuur van Heemschut-Limburg. Yvonne waas ouch lid van 
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’t Hoofbesjtuur van Veldeke-Limburg en veurzitter vanne Kómmissie Volkscul-
tuur. Dees kómmissie publiceerde lesbreve veur de basissjole euver versjillende 
Limburgse thema’s. Ouch waas zie veur Veldeke-Limburg kóntakpersoon veure 
Volksculturele en Dialek-organisaties in Vlaandere. Zie waas ouch lid vanne 
sjtichting Jo-Hansenpries veur Volkscultuur. Versjillende artikele euver interes-
sante vrouwe haet zie gepubliceerd in ‘De Spiegel van Roermond’, ’t jaorbook 
van de sjtichting RURA. Op dit moment maak zie deil oet vanne redaktie van 
‘Ruimtelijk’, ’t kwartaalblaad vanne sjtichting Ruimte oet Remunj. Zie sjrief 
dao-in euver monumente en cultureel erfgood in Remunj.

Ton van de Wijngaard (1957), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 2007 is hij als streektaalfunctionaris 
werkzaam bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Daarvoor was hij als we-
tenschappelijk medewerker verbonden aan de Afdeling Taalwetenschap van de 
Radbouduniversiteit in Nijmegen en werkte hij als redacteur mee aan de samen-
stelling van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Publiceert geregeld over 
de regionale talen en in het bijzonder over het Limburgs. 
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