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De "Stiechting Fons Olterdissen" heet verleije jaor de otOrsrechte verkrege vaan et book vaan dr. Endepols: "Mestreechter
spraok" en et is hdOr gelOk 'nen oetgever te vinde dee vaO1 veult
veur Mestreech in al zien aspekte.
In 1933 kaom et book veur d'n ierste kier oet, d'n twieden driik
vollegde 10 jaor later in 1943 en noe is et daan zoe wied tot
"Mestreechter spraok" veur d'n derde kier weurd oetgegeve.
En wie? Wel, zjus etzellefde es d'n twiede kier. Niks is d'rin
veranderd, zellefs de pertrette vaan de sjrijvers neet. Ze laote uuch
zien wie ze in 1943 oetzaoge. Allein et "God wet wienie" is veur
versjellende veranderd in et jaor tot zie vaan us woorte weggeno me .
De spelling is aongehawwe wie dr. Endepols die gemotiveerd
heet. Geer krijg dus 'n "aajd" book in 'n nuij oetgaof. Geer vint
gein sjrijvers vaan de leste jaore d'rin trOk, meh et lik wied-e-weg
in de bedoeling vaan de Stiechting urn met e vervolleg te koume,
en daan koume hiel get miejer Mestreechteneer aon hun trekke.
In eder geval: lees et met plezeer, ammezeert uuch demet, zoe
wie iech et nog ins gedoon 11613 bij et verzOrrege vaan d'n teks en
bij et korrizjere vaan de draprove.
Bedaank tot geer et gekoch hOID. Es penningmeister vaan de
"Stiechting Fons Olterdissen" doon iech dat naomens et bestuur.
Heerrele, jannewarie 1978

HARIE LOONTJENS

INLEIDINC
„Evenals men in de literatuurgeschiedenis de Limburger
Hendrik van Veldeke voorop plaatst, is men gewoon het
Limburgse Diets als het oudst-geschrevene te beschouwen",
aldus Prof. de Vooys 1 ). De geschiedenis van het Limburgs
en dus ook van het Maastrichts valt in haar begin samen met
die van het Nederlands. De beantwoording der vraag: hoe
is het Limburgs en het Maastrichts ontstaan en wanneer) ligt
voor een groot deel opgesloten in het antwoord op dezelfde
vraag aangaande het Nederlands.
Men onderscheidt in de geschiedenis der Ned. taal als
oudste periode de periode van het Oud Nederlands van
500 tot
1 1 00. Samenhangende tekiten hebben wij niet
meer over. Een voorbeeld van een Oud-Nederlandse zin van
at: 1050 is: „Hebban olla vogala nestas hinasi hi anda thu"
(. alle vogelen hebben nesten behalve ik en gij). Hoe
belangrijk deze losse zin echter is, op heel andere gronden
dan deze ene zin kunnen we van dat Oud - Nederlands met
een zekere waarschijnlijkheid aannemen, dat er zich reeds
vroeg verschillende eigenaardigheden van het Middelnederlandse klanksysteem en de syntaxis in vertoond hebben. De
woordenschat moet overwegend Germaans-Frankisch zijn
geweest, maar ook vele Gallo-Romeinse of Latijnse elementen
(kultuur-woorden, kristelijke termen) hebben bevat en —
minder talrijke Keltische bestanddelen (namen van
rivieren, plaatsen). Dat reeds toen in de middelpunten van
kultureel leven, zoals Maastricht ongetwijfeld was, een soort
lokaal-Beschaafd bestond naast een eigenlijke volkstaal, is een
veronderstelling, welke niet geheel te verwerpen is, als men
onder meer rekening houdt met 1° hetgeen elders en op
andere tijden is gebeurd, 2° de neiging van vele mensen
onder bepaalde omstandigheden de taal in een Zondagskleed
te steken, en 3° de noodzakelijkheid ze verstaanbaar te ma-
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Geschiedenis van de Nederlandse Taal, J. B. Wolters, Groningen

1931.
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ken voor een grotere kring dan de onmiddellijke omgeving.
De tweede periode is die van het Middelnederlands van
1100 tot ± 1500. De geschreven Middelnederlandse
teksten dagtekenen van het einde der 12e eeuw, maar uit
verschillende gegevens kan men opmaken, dat de taal
minstens een eeuw vroeger die eigenschappen, die kenmerkend zijn voor het Middelnederlands, heeft gekregen. Uit
het feit, dat de oudste geschreven teksten Limburgse zijn,
mag men natuurlijk niet de gevolgtrekking maken, dat in
Brabant, Vlaanderen enz. in diezelfde tijd nog geen Middelnederlands werd geschreven, maar wel, dat het Oud-Nederlands in Limburg zich zeer vroeg, misschien het vroegst,
ontwikkeld heeft tot Middelnederlands. De Limburgs-Middelnederlandse teksten van het einde der 12 de eeuw bewijzen
in alle geval, dat in deze periode reeds allerlei taaltoestanden
bestonden, die het Nederlands van tegenwoordig als zodanig
onderscheiden van andere, oorspronkelijk zeer na verwante,
Germaanse talen. Maar de vergelijking van deze Limburgse
teksten met Vlaamse of Brabantse leert ons ook: Het
Middelnederlands der verschillende gewesten is sterk gedifferentieerd en vertoont niet de betrekkelijke eenvormigheid
van het tegenwoordige A.B.N. De veelvormigheid is voor
een groot deel het gevolg van de sterke lokale dialekten, die
elk Middelnederlands stuk kleuren volgens de streek, waar

het vandaan komt. Deze lokale dialekten waren niets anders
dan de geevolueerde, in die streek tuishorende Frankische,
Saksische en Friese taalgroepen. Het lokale dialekt, dat het
geschreven Limburgs-Middelnederlands van literaire teksten
(b.v. van Sint Servaes, Aiol) en het geschreven MaastrichtsMiddelnederlands (b.v. van raadsnotulen) zijn eigen kleur
geeft in de 12de eeuw, en later, moet dus ook de voortzetting
zijn geweest van die Frankische groeptaal, die in Limburg
en in Maastricht en omgeving na de invasie der Franken in
de vijfde eeuw gesproken werd door de aldaar gevestigde
Franken.
Omstreeks het einde der 12 de eeuw en later was de
toestand in Maastricht vemioedelijk ongeveer aldus:
Er werd een min of meer dialektisch gekleurd Middelnederlands geschreven in officiele stukken en werken van
letterkundige of stichtelijke aard.
Dit dialektisch gekleurd Middelnederlands moet ook ge8

sproken zijn door bepaalde kringen onder bepaalde omstandigheden.
Beide taalkringen zouden dus kunnen genoemd worden
lokaal-Beschaafd Middelnederlands.
Naast deze twee taalkringen leefde echter ook het eigenlijke
lokale dialekt, de gewone gesproken taal van het yolk, de
„dochtertaar van de gesproken Frankische groeptaal te
Maastricht. De evolutie van het gesproken Frankisch te
Maastricht had natuurlijk in de grote lijnen parallel gelopen
met de bovengenoemde evolutie van het Oud-Nederlands
tot het geschreven Middelnederlands, maar week of in
bijzonderheden. Immers bij elke uitsluitend mondeling overgeleverde taal, werken de taaltendensen anders dan bij
geschreven taal.
Het spreekt overigens van zelf, dat de genoemde drie
taalkringen niet scherp van elkaar gescheiden waren, dat ze
integendeel voortdurend op elkaar invloed uitoefenden.
Kort samenvattende, veronderstellen we de toestand aldus:
1. Geschreven Middelnederlands, dialektisch gekleurd
(van literaire stukken, raadsnotulen enz.).
2. Gesproken Middelnederlands, stork dialektisch gekleurd
(in vergaderingen, toneeluitvoeringen, preken enz.).
-

3. Gesproken volkstaal, het lokale dialekt (in engere

kring).
Het is deze laatste taalkring, de gesproken volkstaal, die
de stammoeder moet zijn geweest van het ons schriftelijk
overgeleverde Maastrichtse dialekt der 18de en 19de eeuw.
Hoe zag die volkstaal, dat Maastrichts der Middeleeuwen,
er in die oude tijd uit? Het is uitgesloten, dat het Maastrichts
der Middeleeuwen volkomen gelijk zou zijn geweest aan het
18de en 19de eeuwse. Dat zou in strijd zijn met een der
allereerste beginselen van de taalwetenschap : elke levende
taal verandert voortdurend. Maar, onomstootbaar staat vast,
dat het geschreven Limburgs-Middelnederlands en ook het
geschreven Maastrichts-Middelnederlands zich van Brabants-,
Vlaams- en ander Middelnederlands onderscheicit door taaleigenaardigheden, die in het tegenwoordige Maastrichts ook
voorkomen. En de veronderstelling is niet gewaagd, dat in
het gesproken Maastrichts der Middeleeuwen zich deze zelfde
taalverschijnselen voor een deel ook hebben vertoond.
9

Omgekeerd, in het Limburgs- en Maastrichts-Middelnederlands ontbreken verschillende taaleigenaardigheden
van het tegenwoordige Maastrichtse dialekt, die daarenboven
ook niet gevonden worden in het tegenwoordige Algemeen
Beschaafd Nederlands.
Ziehier ter toelichting van de overeenkomsten en verschillen tussen Limburgs- en Maastrichts-Middelnederlands en
tegenwoordig Maastrichts dialekt enige voorbeelden:
Overeenkomsten. 1 ) Aanwezig zijn in het geschreven
Limburgs- en Maastrichts-Middelnederlands onder andere:
1. Q de Umlaut van vokalen: van lange a, genegelt, weien,
van korte a, mechtig, echterste.
2. de regressieve assimilatie o.a. in het imperfectum bij
zwakke werkwoorden, al komt dat niet altijd in de spelling
uit: gaepden, maecde, dankde, suchde, tasde, waarbij de p, c, k,
ch, s niet stemloos, maar stemhebbend zijn.
3. de pronomina iech, miech, uuch, ziech.
Het Maastrichts kent deze drie verschijnselen ook. Ook
daar schrijft en spreekt men 1°. van genegelt, weje, mechtig,
echterste; 2°. van gaabde, maagkde, dangkde, zugde, dankde;
3°. van iech, miech, uuch, ziech.
Sommige er van zijn trouwens typerend voor Maastrichtsdialektisch gekleurd A.B.N. van latere tijd. Zo komen voor
in „Den Maestrichtschen Grooten Kalender oft Almanak

voor dit Schrickeljaer MDCCXII", gedrukt te Maastricht
door Lambert Bertus, den stadsdrukker, „woonende tegen
over de P.P. Predick-Heeren - geregeld regressieve assimilaties als nieuw-gestrickden schoot, herlapde Druck-pers, zij
verstickde enz. (zie verder de teksten in Hoofdstuk I).
Verschillen. Omgekeerd, in het geschreven Limburgs- en
Maastrichts-Middelnederlands is zeldzaam de meervoudsvorming zonder suffix van het tegenwoordige Maastrichts: poet:
pu, kop: kop berreg: berg, knoup: knuip, baank: benk. Niet
aanwezig is geweest, voor zover dat in de spelling uitkomt,
monoftongering naist diftongering o.a. in verband met prae,

1 ) We bedoelen vooral het Middelnederlands van de 14de eeuw
en later. In het oudste ons bekende Middelnederlands uit Maastricht
afkomstig (o.a. in schepenbrieven), vertonen zich niet al de onder
overeenkomsten, te noemen taaleigenaardigheden of slechts sporadisch.
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dikatief en attributief gebruik als: e gries jeske, naast 'ne
grijze jas, de jas is gries; e stief menneke naast 'ne stijven
Hollender, dat is stief; diftongering in sommige verkleiningsvormen als: e wief: e wijfke; e lief: e liffke; wen: e lekker
wijnsje; maar 'n piep: e piepke; 'nen diek: 'n diekske.
Uit dit alles volgt, dat de gesproken volkstaal te Maastricht sedert de Middeleeuwen in verschillende opzichten een
eigen evolutie heeft gehad, anders dan de evolutie van het
gesproken en geschreven Limburgs-Middelnederlands, dat
evenals het geschreven en gesproken Brabants-, Vlaams-,
Hollands-, Saksisch-Middelnederlands uitmondde in het
Algemeen Beschaafd Nederlands van onze tijd.
De eigen Nederlandse aard behield en het Limburgs en
het Maastrichtse dialekt tegenover het Duits alle eeuwen
door.
Ook ten opzichte van het Frans heeft het Limburgs- en
Maastrichts-Middelnederlands zijn zelfstandigheid krachtig
gehandhaafd. Van een tweetaligheid, zoals vele Vlaamse
steden reeds in de Middeleeuwen kenden, is geen sprake.
Niet alleen de Maastrichtse raadsnotulen of „verdragen
bewijzen dit telkens opnieuw. De oudste namen en de latere
Middeleeuwse zijn zo „Nederlands mogelijk. De overstroming der Franse bastaardwoorden in het Maastricht van na
-

-

de Middeleeuwen begint pas voor goed in de laatste helft

der 18de en de 1 9de eeuw en het is inzonderheid de taalkring der deftige bourgeoisie, die wordt aangetast. Zodra een
Frans woord, ook in de bloeitijd van het Frans te Maastricht,
in de taalkring van het gewone yolk trachtte binnen te dringen, wend het ontfranst en vermaastrichtst. Quinzaine kesjem; colifichet - kolefitsje; quinquet - kengkee zijn
bekende voorbeelden hiervan uit het Maastrichtse arbeidersmilieu (zie ook de kinderliedjes van Hoofdstuk V).
Hoe is de verhouding van het tegenwoordige Maastrichtse
dialekt, geschreven en gesproken, tot het tegenwoordige
Algemeen Beschaafd Nederlands?
In syntaxis en medeklinkers stemmen zij bijna geheel met
elkaar overeen. Het is waar, dat in Anlaut de Ned. sch tot sj
wordt, maar deze afwijking is zeker niet belangrijker dan de
dialektische uitspraak in Noord-Nederland van v en als z als
f en s of de uitspraak van schr als sr. Het grote verschil
tussen Maastrichts dialekt en A.B.N. bestaat in het klinker11

stelsel, de buiging, de woordenschat, de geslachten en de
voornaamwoorden. Deze soort verschillen bestaan voor een
groot gedeelte echter tussen de meeste Nederlandse dialekten
en het A.B.N. en bewijzen in ons geval alleen, dat het Maastrichtse dialect op een andere, meestal een oudere, trap van
de evolutie van het Nederlands staat en als grensstad, blootgesteld aan buitenlandse invloeden, zich natuurlijk aan deze
invloeden niet geheel kon onttrekken.
Theoretisch hebben we het bestaan van het Maastrichts
dus vastgesteld van de 12 de eeuw af. „Het blijft echter een
feit," schreven we in 1933 „dat voor het einde der 18de
eeuw het Maastrichts zich alleen sporadisch in de geschreven
en gedrukte stukken openbaart in een of andere klank, buigingsvorm of woord. We hebben wel het recht te veronderstellen, dat sommige kinderversjes en zegswijzen van Hoofdstuk V uit heel wat vroeger tijd afkomstig zijn dan de 19de
eeuw, Coen zij opgetekend werden. Maar, hoe hun juiste vorm
vroeger was, kunnen we slechts bij benadering gissen".
Intussen is echter Maastrichts dialekt voor de dag gekomen, geschreven in 1729, 1784 en 1790, zodat we thans
het eerste geschreven Maastrichtse dialekt kunnen plaatsen in
het begin of de eerste helft der 18de eeuw.
Dit 18de eeuwse Maastrichts wijkt in verschillende opzichten af van het tegenwoordige Maastrichtse dialekt. Broeder

Edgard Heynen, die het liedje van Primus Bexs het eerst
publiceerde in V eldeke (Jg. 1 7, blz. 2) typeert deze verschillen met het woord „boers . Hij wil ermee te kunnen geven,
dat het 1 8de-eeuwse Maastrichts overeenkomsten vertoont
met de tegenwoordige dialekten van de dorpen in de
omgeving van Maastricht. Dit is volkomen juist, maar men
kan o.i. nog een andere gevolgtrekking maken uit de overeenkomsten tussen 1 8de-eeuws Maastrichts en tegenwoordig
„boers , dat namelijk de dorpse dialekten voor een groot
gedeelte afleggers zijn van een Maastrichts stadsdialekt.
Ze volgen eenvoudig de evolutie van het stadsdialekt op een
afstand.
De eerste schrijversnaam, die ons is bekend, is nog altijd
Pastoor Delruelle (1735-1807). Zijn taal draagt hier en
daar ook nog dat „boerse karakter, maar minder dan het
bovengenoemde 18de eeuwse rijmwerk. De tweede schrijversnaam vinden we een geruime tijd later n.l. Theodoor
-

-

-
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Weustenraad (1805-1849). Geen van beiden liet zijn
poetische ontboezemingen drukken. Zij schreven voor hun
eigen genoegen of voor hun intieme vriendenkring. Nergens
blijkt, dat ze iets meer bedoelden dan een aardigheid, een
amusement voor vrienden. In de helft der 19de eeuw wordt
de stroom sterker. Men richt zich bewust tot een groter
publiek. In 1844 beginnen in de „Opregte Maastrichter
Almanak" (reeds van 1826 dagtekenend) Maastrichtse
dialektstukjes to verschijnen en sedert vindt men ze geregeld
in elke nieuwe Almanak. Ongeveer in diezelfde tijd (1839)
wordt de societeit Momus opgericht met het Maastrichtse
motto „Gekheid, mer neet boete de schraom" (lees:
sjraom). De betekenis van deze vereniging voor de beoefening van het Maastrichtse dialekt mag inderdaad niet onderschat worden. Onder Naar leden wordt het Maastrichts
geregeld beoefend. Uit het milieu der societeit Momus komen
dan ook voort twee der voornaamste Maastrichtse dialektschrijvers van die tijd, namelijk : Guillaume, Desire, Lambert
Franquinet (1826-1900) en Laurent Pas (1845-1915 ) ,
later gevolgd door een bonte schaar van poeten en prozaisten van allerlei fang en stand. En de pastoor, de pater en de
broeder, de rechter en advokaat, de leraar en onderwijzer,
de koopman, de postambtenaar en de typograaf ze zijn alien
vertegenwoordigd in deze kakis.
En hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de ons
opgelegde taak: een korte historisch-taalkundige inleiding tot
de taal der volgende bloemlezing.
. . . . NIET ALLEEN DE BETEEKENIS, OOK DE
KLANK DER DIALECTWOORDEN HEEFT Z'N
GEHEIMEN VAN ORDE EN REGELMAAT, Z'N
HEERLI JK STRALEND VERBAND VAN OORZAAK EN GEVOLGEN, DIE NIET SLECHTS DE
HEELE GESCHIEDENIS VAN HET VADERLANDSCHE LANDSCHAP IN ONS DOEN HERLEVEN, MAAR ONS OOK WEER TOT MENSCHENKENNERS MAKEN. (VAN GINNEKEN)
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EN ANDER HIE.
EEN STEDELIJKE VERORDENING (1380)
De den anderen quetst, dat her ter erden velt, of dat he
sich to bedde legt, wie men denen halden ende vangen sal.
I. Enden eirsten, want eyne vriheit is, inder stat van
Luitken ende inden anderen gueden steden des bisdoms van
5 Luitken ende der graefscap van Loen, dat eyn porter den
anderen dar neder slaen of steken mach, ter doet toewondt,
ender bi den gequetsden mach bliven staen, of opder straten
ghaen onghevanghen ende onbesoirght vanden here, of van
yemanne als van des gerichts weghen, die wile ense also
io lange als der gequetsde dat leven in heet, ende also vele
adoms, Batmen op synen mont eyne plume mach sien waghen.
Ende weert dat dee porter, dee den anderen also gequetst
hedde ende gewondt, ghevanghen woirde, ende men vonde,
dat der gequetsde den adom in hedde ter stont dat der mes15 dedighe ghevangen wairt, ende de gequetsde sturve, so solde
men nochtan den mesdedighen uyt moeten loten. Nu hebben
wir eyndrechtlic ende mit eynen gantsen, alingen ghevolge en
uytdraghe verteghen ende uytghegangen Jerre vriheit dis
Zie voor de kursiveringen in dit hoofdstuk de aantekeningen.
reg. 2 wie—sal = hoe men die zal gevangen zetten; reg. 3 vriheit
= voorrecht, privilege; want—is = een der privileges in de stad van
Luik houdt in, bestaat hierin; reg. 5-7 versta = dat wanneer een
poorter een ander neerslaat of neersteekt, dodelijk wondt, dat hij
dan bij de gekwetste kan blijven staan; reg. 9-10 die wile-als = zo
fang als; reg. 10-11 ende—waghen = en zo veel adem (nog heeft)
dat men op zijn mond een veer kan zien bewegen; reg. 12 Ende
weert = en ware het; reg. 14-15 dat der gequetsde—sturve = dat
de gewonde nog adem haalde op het ogenblik, dat de misdadiger werd
gevangen en al stierf (ook later) de gewonde; reg. 16 uyt moeten
loten = vrij moeten laten uitgaan; reg. 16—blz. 16 reg. 1 Nuvorscreven = nu hebben wij eendrachtelijk en met gehele (= gantsen,
alinghen) eenstemmigheid (= ghevolge) en gezamenlijke beslissing
(= ghevolge) en gezamenlijke beslissing (= uytdraghe) afstand
gedaan van (= verteghen) en onze aanspraak opgegeven (= uytgegangen) op het voorrecht ten opzichte van bovengeschreven punt.

15

puncts vorscreven. Ende hebben eyn statuit gemact, uytghedraghen ende eyndrechtlic gheordiniert, ende willen, dat so
wat portere van ons den anderen stieckt, quetst of sleit, dat
he dar neder velt ende ter stont blijft liggen, of dat men [nej
5 heymwart draghen of leiden muet, dat men den mesdedighen
vanghen ende halden sal ghevanghen XL daghe Iangt ende
niet !anger. Ende weirt, dat der gequetsde bynnen den XL
daghen vorscreven ghenese of also starcke woirde, dat he
ghienge, of dat men geprueven kunde, dat he wale ghienge
10 of he wolde, dat men den mesdedigen uyt sal [loten] op
syn fourfait of were ouch dat sake, dat der mesdedighe
mitten gequetsden bynnen den XL daghen vorscreven gesoenen kunde of verburgen mit willen der partien des gequetsden. Ende so woe anders der gequetsde bynnen den XL.
15 daghen voorscreven stierf t, so en sal der mesdedighe ghevanghen niet moghen soenen, mar men sal onvertrect richten
over home als van doetslage.
GUNSTIGE BESCHIKKING VAN DEN RAAD OP EEN
VERZOEK (1463)

Want nu eyn generale processie ter beden van der stat
gedain is ende eyn speciale messe voir gemeynen pays ende
20 vrede ende ander nootsaken in der kirken van Sint Servaes,
lair die heren van onsser Vrouwen ter beden van der stat
quamen, als ouch deden die ordenen ende alien dat gemeyne

yolks van der stat, mannen ende vrouwen. Ende was geboden geyn ambachs werck to doin, tot dat die processie ende
25 messe gedoin weren; ende men ghinge die processie uut Sint
S'ervoes kirken comende voir die Witten vrouwe recht doer
de stat ende doer die Woulfs strait ende alzo doer die bregdreg. 1-2 uytghedraghen = beslist, vastgesteld; reg. 2-3 dat 80
wat portere = dat, indien een of andere poorter; reg. 9 geprueven = bewijzen, waar maken; Ireg. 10 of hi wolde = indien hij wilde;
reg. 11 fourfait (geld)boete, in het alg. pand; of were ouch dat
sake = ook in het geval, dat; reg. 12-13 gesoenen kunde een zoen
treffen kon, inzonderheid door het betalen van een som gelds de
gekwetste of de verwanten van den verslagene tevreden stellen; reg.
13-14 of—gequetsden = of borgtocht stellen met toestemming van
de partij van_ degekwetste; reg. 14-15 so woe—stierft = maar in
het andere geval, dat de gewonde binnen de genoemde 40 dagen
stierf; reg. 15-16 so--soenen = dan zal de misdadiger, gevangen
genomen, geen zoen kunnen treffen; reg. onvertrect = onmiddellijk.
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straet ende weder int Sinte Servoes kirken, dae du die messe
yedoin waert. Ende was geboden inder kirken ende ouch ter
lanscrone uutgeropen: die mannen voir te goin ende die
vrouwen besunder nae, ende dat huedden ende verwarden
ouch der stat boden, stroeffende die gene die anders ghingen
ende vele clappens maeckden. Ende want die heren van
onsser vrouwen ter bede van burgermeisteren gesworenen
ende met in name vander stat quamen inder kirken te Sint
Servaes, so was hon begerte ende versuecke offt mee gebuerto de ter beden van der stat sulke process Eil e ende messe te
ordineren, dat men dat doin sal inder kirken van onsser
vrouwen inder manieren vurseidt die eerste reyse dat dat
gebueren sal. Ende dat men vander stat wegen die heren van
Sint Servois bidden sal dair omme te comen in der kirken
3 van onsser vrouwen ende dat men dat teykenen ende scriven
soude opter stat boeck. Alzo hebben burgermeisteren ende
geswoeren dat versueck der heren onsser vrouwen bracht in
den raet, dae der raet der vurseidt heren versueck ende begerte belieft ende verdragen heet alzo te gescieden sonder
20 argelist.
5

DE ZWETENDE ZIEKTE (1529)
Item wanner eynich mijnsche hoem quaelick ende anders
gevuelt dan hoem plecht te wesen, hedt si met swaerheit des
heutz, des hirten, vriesen, steken in den buijcke, in die voeten, in die syden, onder die cortten ribben etc. off anders,
sal hij hoem sonder vertrack naexs te bedde leggen ende
hoem alletijt inder crencktden voer den wint nauwe wachten
ende men sal hoem decken met twee sargien off eyn sargien

25 soe

reg. 3 lanscrone = 't toenmalige stadhuis; reg. 4 ende datverwarden = en daarvoor zorgden en daarover waakten; reg. 5-6
stroeffende—maeckden = straffende degenen, die anders liepen en
veel praatten (gedurende de processie n.1.) ; reg. 6 Ende want = en
daar; reg. 9-11 offt mee—ordineren = indien het weer zou gebeuren, dat ter bede van de stad zulke processie en mis wend voorgeschreven; reg. 16 stat boeck = rechtsboek ener stad, boek met de
stedelijke keuren en verordeningen; hier waarschijnlijk; het boek, dat
de Raadsbesluiten bevat; reg. 19 belieft—heet = toegestaan en goed
gevonden heeft; reg. 20 argelist = kwade trouw; hier: zonder in
gebreke te blijven; reg. 22 hedt si = hetzij; reg. 22-23 des heutz
= des hoofds; swaerheid = pijn, ziekte; reg. 23 vriesen = rillingen,
koude koorts; reg. 25 sonder vertrack = onmiddellijk; reg. 27 sargie
deken.
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ende eynen tabbart ende beijde die syden wail tue decken,
alsoe dat hoem geynen wint letten en mach, ende om den
hals met eynen schoenen lijnen doick behangen, hebbende
opt heut eyn lijnen muets off doick ende sal gestreckt liggen,
5 hallende beijde sin armen vast gestreckt aen sin lijff tot opt
dijcke van sinen beynen ende off hoem int begijn vander
crencktde der slaepe aenqueme sal he den tijt van twee off
drye uren moegen slaepen. Doch off he binnen alsullicke
twee off drye uren neit en slepe, soe en salmen hoem daer
10 nae neit laeten slaepen maer wacker halden bijss ter tijt he
verbeedt sal wesen ende by sal hoem selffs onder dexssell
met eynen lijnnen doick, den sweite van der borsten, hertten
ende vuercken des hertten wissen.
Oick sal men den crancke mijnsche liggende alsoe te
bedde, deckmoel stricken voer sin voerhoefft ende op beyde
die sijden vanden heut met eynen doickssken daer inne gesoept roesewaeter ende dat utgedrueckt ende dat nath
duyxsken wenich warm gemaekt. Ende aen sin naezeloekeren
20 sal men halden somtitz ende wanner men beduncken sal van
noeden te sin eyn duyxssken gesoept in den wineydtich, alsoe
dat he tsaepe off den guere daervan met sinen adem ophaele dat brinckt goede locht by in sin heut om den slaepe
te benemen ende sin lippen sal men oick met den wineydtich
25 stricken ende suycker condit in sinen mont geven om therte
te ververssen.
15

BELASTING OP VREEMDE BIEREN (1621)

Op den 8en Martii 1 62 1 is verdraegen in den gemeynen
raedt, dat men tot betere policie ende voirderinge van
tgemeyne beste, voertaen binnen dese stadt sal laeten inbrin30 gen alle soorte van vreembde bieren mits by den inbringer
te betaelen aenden pachter Duysters thien stuvers voer elcke
reg. 2 letten = hinderen; reg. 5 hallende = houdende; reg. 10 byes
= tot; reg. 11 verbeedt = verbed; onder dexssel = onder de dekens;
reg. 13 vuercken des hertten = hartstreek; reg. 21 wineydtich =
wijnazijn; reg. 25 suycker condit = in suiker ingemaakt goed, suikerwerk; reg. 27 verdraeghen = besloten; reg. 28 policie = orde en
regel; voirderinge = belang, bevordering.
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thonne van 75 potten ende naer advenant maete van den
plaetsen daer dieselve bieren gebrouwen sullen syn ende
gethont; welcke thien stuvers by den brenger aen den pachter sullen moeten betaelt wordden, all eer men dieselve sal
5 moeghen ontlaeden ofte lossen, te water oft te landen, op
pene van den verbuerte van den voirseide bieren ende thien
golt gulden voer yder thonne te deylen soe gewoenlyck noe
verstaende by provisie ende van Goensdach, naestcomende
Ingaende tot Sincxsten, oyck naestcomende; excluus als
to wanner den ersamen raedt ende oyck den pachter sullen in
geheel syn van dese vorseide conditien te resilieren sonder
eenighe diminutie van den pachte. Alles in presentie van den
voirseiden Duysters sulcx geaccepteert ende in handen van
den Borgemeisteren in naeme van den ersamen raedt gestipu15 leert hebbende.
MESTREECHS OET 1729
SERMOEN EUVER DE WEURD
INTER OMNES LINGUAS NULLA
MOSA TRAJECTENSI PRASTANTIOR
GEHAUWE IN MAASTREEG 1 )

Wat igh uch dan op Latien heb gesag [, ] dat heb ich het
ierste mien auw moeijer. op sig Mastreegs hure sekke, en
esse het sag, dan sagseet altied kort en good, God bewaur
ugh mien leef kinder [,] es gair gain Mastreegs en kond.
20 Het is precijs, as wan de luij met het hultje 2 ) begoeste te
loupen, en soe gauw esse mer onder de minse kommen, en
oed de kluten gewassen sien, dan in plauts datse souwe op
heur moeijer taul ag gaive, en sekke nau den tied van den
1 ) De tussen haakjes geplaatste letters en leestekens zijn van ons.
De gecursiveerde hoofdletters betekenen, dat in het handschrift een
kleine letter is gebruikt. Is een leesteken in de tekst door een ander
vervangen, dan wordt het oorspronkelijke aan de voet der bladzijde
aangegeven. De spelling van de schrijver van dit sermoen is lang niet
altijd consequent. Klassiek Latijn is: praestantior. 2 ) met het hultje
loupen = niet goed snik zijn, ze zien vliegen.

reg. 1-3 naer advenant-gethont = en naar verhouding volgens
de maat van de plaatsen, waar die bieren zullen zijn gebrouwen en
getond; reg. 5-6 op pene = op straffe; reg. 7-8 noe verstaende
by provisie = ); reg. 9 excluus = uitgezonderd; reg. 10-11 in-van
= het eens zijn over; reg. 1 1 resilieren = doen vervallen.
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daag, goije meurgen, goije novend [, ] kommense met hun
Fraans Votserviteur Votservante aun gepatroellieert [.] En
bleef het dan nog bij alle dije kromme flausen, ier se met
hun gaat op de stool goon sitten, dan geijt het nog aun [.]
5 Evel 2 ) dau bij bleef het neet, de maul steijt gein augenblik
stil, se geijt hun wie ein ainde Vot, me [rj alles watse babbele [, ] is Fraans, alles watse spraike is Ingels of Hollants,
en dog rolter nou en daan ein duts woord teusse bij wie
ein pairdsk..tel in ein geut.
10 Soe eine goije sul moot waul meijne dat het Mastreegs get
slecht is, aanders is het neet te begriepen, en hair moot vergaite sien [,] wat mijn auw moijer sag en dat waur, soe woer
God laift, auch ein door brave vrouw [.] Kinder, kinder [,]
sagse, gair luij suit het sien, maar igh belaif den daag neet
15 mie, dat het Maastreegs gans afkumt 1 ) [. ] En evel 2 ) is de
tied al dau, mai wie kan het anders sien [ ? ] De luij doen sig
gein meuijte aan veur het Mastreegs Boot te lieren, en kannense daan i [4]s 3 ) dou hebs, air hait, vair hebbe [,] igh
heb gehad, igh had gehad, igh sal hebbe [, ] igh wou dat igh
20 'haij, dan meijnense als datse ganse kairels sien, en alle
verba konne conjugeeren, en vraug men daan wie hait kieken
in imperfectum, dan sekkese [ :] ich kieket, in de plauts van
ich keek en soe gauw 4 ) het augh met de nomina propria [ , ]
deijse tog soe lig in de Diksenarium konnen nausloon [. I
25 Se geluijve dat soe gauw se op het ierste blaad van de
Diksenarium 5 ) in de A gelaisen hebbe, Almenac, Abschbatsch [.] Ap-pelteef, 6 ) Auwh..r, dan wijtense al genoeg
en moot dan ins eine sekke, wat keulkook 7 heijt, dan steijt
er te kieken, alsof hum den duvel in sen Vet kneep, en geijt
30 Viesten [e] En veur het twiede, seet het Mastreegs neet aun
veur ein kunstige sprauk [el Sij wijten neet dat eine Mastreegtenair de tong in de maul kan dreijen wie Jan Potagie
1 ) afkumt = teniet gaat, verloren gaat. 2 ) eve! toch. 3 ) ins
= eens. 4 ) gauw = zou gaan. 5 ) Diksenarium = woordenboek.
Men zou bier kunnen uit opmaken, dat er een soort van Maastrichts
woordenboek in 1729 bestond, tenzij de schrijver een grapje heeft
willen maken. 6 ) appelteef = appelwijf, groentevrouiv in de Middeleeuwen en in de 17de eeuw zeer gewoon woord. 7 ) keulkook =

reg. 6 me[r] : hs. met; reg. 13 vrouw[.] : hs. vrouw,; reg. 15 afkumt[.] : hs. afkumt,; reg. 16 mai = Maastr. meh (of schrijffout
voor mair) = maar; reg. 18 daan i[n]s : hs. daan, is het; reg. 24
nausloon [.] : hs. nausloon, ; reg. 31 sprauk [.] : hs. sprauk,.
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de muts op het huijt[.] Kwiemese dex op de Moosmairt,
of aun de Brakken j, I datse ins eijn paar Appelteeven heurde
spraike [ Dan souwense wel sekke : Wai haij 2 ) dat van sen
laive gedag[.] De Mansluij sien in Mastreeg es de Ape,
5 keumt eine verloupe Fransman, met einen hood op ekop wie
ein Mairtscheep en knuijp op erok wie de booijem van ein
talleur, en get lou de Cologne, op sen neusdook, domet
hebben het de Mastreegse plettjes 3 ) augh, en dan sou het
sleg sien esse geijn Frans koeste spraike[l De Vrouwluij
io zien es de Koekook, men sou sekke as men se suut, datse in
eijn nes van vraimde veugels opgetrokken wauren [.] As hun
euver groet auwers ins op zouwe stoon en hun ingelkes met
die schoene hoege mutse souwe sien langs de straute loupen [ , ] se souwe sekke, God bewaur us, lauten vair goon
15 Jan Potagie speule [.] Met eijn woord gesag [ : ] asse Mastreegs souwe spraike, siense bang dat mese 4 ) veur rapailles
souwen aunsien Igh hoop dog [met] dat wat igh uch van
daug sekke sal, 't Frans soe in eij eij te kietele, 5 ) dat et
meijne sal eijne koukelbaum 5 te sloon [. ] Dan ich sal uch
20 bewiesen, dat et Mastreegs de beste van alle de taulen is,
en daumet gairluij mich baiter kont verstoon, deijl ich mien
sermoon in twie deijlen.
Igh sek dat Mastreegs is de beste taul weegens heur
schoenheid, en dat is het ierste deijl, sij is de beste wegens
25 heur leeflikheid en dat is het twiede deijl, en daurum is 't
meet alleijn nudig, dat gair mich aun huurt [, ] mer augh dat
gair van nou of aun uch op het Mastreegs lekt, en dau met
sulle vair sleete [.
.

Hierna ontwikkelt de schrijver de argumenten voor zijn twee
stellingen, om te eindigen met een samenvattende Conclusio, waarvan
de laatste regels luiden:

Hauw dan dij schoen sprauk in ier, liert het Mastreegs
mer liert het good, aanders is het mer den tied bedorven, en
verkwantseld. . .
Dixi.
kwiemese dex = kwamen ze soms; 2 ) Wai haij = Wie zou
hebben; plettjes = platje, guif in gunstige en ong. bet.; 4 ) mese
= men ze; 5 ) in eij eij te kietele = tergen, in zijn zwak tasten?
6 ) koukelbaum = kopje-over (duikelen).
reg. 1 huijt[.] : hs. huijt,; reg. 4 gedag[.] : ha. gedag,; reg. 1 1
wauren[.] : hs. wauren,; reg. 15 speule[.] : hs. speule,; reg. 28
sleete [.] : hs. sleete,.
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MESTREECHS OET 1784

In 1 784 werd de primus van Leuven, in dit jaar de
Maastrichtenaar Gillissen, in zijn geboortestad, op luisterrijke
wijze geeerd.
's Avonds werd de stad geillumineerd en er werden in. de
straten allerlei versieringen aangebracht.
Op de „Groote-gragt“ was het volgende jaarschrift „in de
Maastrichter spraak te lezen:
-

VrintsChap, Wat Llkste en LeUps?
Wag-get, Lees heY gooD
Mastreegs:
eUse LeUVe sUs Is aLLe-se-LeVe
geYn Mastreegter pLeDje
geWees.
teUntJe De Waes aLtlet e goDtVreUChtlg en aLLerbraafste
stUDentJe.
LeMke glLLlssen, heel Us Den
lerste pries Van LeUVe eUVer
Lang beloaeft,
zUeste Woael, Da brIngt-er-heM
In aLLe gLort as-ten lerste Van
LeUVe
gILLIsse, aLLe beUrgers Van Mastreeg, Winse DIg geLeUk,
hurstel
MESTREECHS OET 1790

30 Augustus 1 790 werd opnieuw een Maastrichtenaar,
Theodorus, Dominicus Bexs, te Maastricht geeerd, omdat hij
primus van Leuven was geworden. Ook toen had er o.a. een
illuminatie plaats en versierde men de huizen met jaardichten
en toepasselijke opschrif ten. In de Wolfstraat bij de heer
Nypels Sr. was het volgende Maastrichtse versje aangebracht:
Mastreeg is noe weer boven drop.
Sueg, Bexs is geyne gekke kop,
Viva PRIMUS! Viva Bexske!
Eusen Dorus is gey gekske.
22

Afzonderlijk verscheen, met Gothische letter gedrukt, het
volgende liedje:
LEESJE (sic) OP MUNEKE BEXS, MASTREECHTENAIR
EN PRIMA (sic) VAN LEUVE.

Op te wijs van Figaro, of van de Keukemaog.

1

Wat eyn ier woael veur Mastreegh /
Eus kleyn Beksxke dadt groet leeg /
Dai te Leuve een 1 ) de Schoaul
Euver trot den Duts en Woaaul.
Ales moust dan veur heum wieke
Groet en klyn stong dan te kieke
Dat dat klyne Treeghter Jong
bis
Hun een Lier 2 ) te boven gong.

2

Leuve is in ziene sjik /
Eyne Primus van twie dik;
Breussel [,] Leuve en Douwauy 3 ) /
Roope t' is veur Mastreegh froauy /
Loaver heum daan neet verloaten
Ey zuug oaug de Hiere Stoaten /
Hebbe us hey froauy geliert
bis
Wie dat me dai Primus iert.

3

Euse Prins Van Hesse 4 ) daan /
Is oaug eyn Doorlugtig Maan /
Dai Bexs oaug veul ier oaun deeg;
Soe igh myn [, igh neet en leeg /
Es vair dau eins oaun goon dinke /
Loaut dan hey de moot neet zinke /
Viva Stoaten, Viva Prins
bis
Zuug tat is de Beurgers winsch.

4

Zuuh oaug eus Princes hiel schoen /
Gauf oaun Bexs de ierste Kroen /

1 ) een = in; 2 ) een Lier = in leer, in kennis; 3 ) Douwauy =
Douay, waar een universiteit is geweest van 1562-1793, door
Philips II gesticht; 4 ) de Prins van Hessen-Cassel, militaire gouverneur te Maastricht, had zijn wit paard „op het alderkostelykste in
zilver geharnarcheerd" ter beschikking gesteld voor de Primus in de
optocht.
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Eus hiel Stat dy woaur sier bly
Wiese woaur oaun Bexs sien sy;
Ey wat ier salme heur gaive /
Winsch heur daurum ey lank laive /
En dat is oaug euse winsch
bis
Joaurlikxs eyn Princes of Prins.
5

6

Adeldom en groet en klyn /
Woauren oaug al op te byn /
Met ey woort die groete ry 1 ) /
Woaure oaug met Dooris bly;
Joa me soaug tou lummeneere /
En op alderly manneere /
T'woaur al op ten auwwen texs
Enze kaikde Vivat Bexs.

bis

'T Burgers Coer 2 ) woaus hiel constant /
s'Hauwe alles by de hand /
T'is te moote waird ty ier
Dyse doen den dryde kierf 1 3 )
Huer wie dat tai leeve schaile 4 ) /
Roope deegh met ope kaile /
Viva Stoate, Viva Prins

bis

Zueg dat woaur noa sieve winsch.

7

By den daag of by de mach /
Agtryn 5 ) haiter get bedach /
T'is eyne gansche Beurger Hier
Hair kump vas van Slevenier;
Lauver heum dan een sie laive 6 ) /
Hey nouw oaug ey Vairske gaive /
Lauver roope allegoaur
Milliard laif nogh mennig joaur.

bis

1 ) die groete ry nl. de adellijke heren; 2 ) 't Burgers Coer
de burgersocieteit; 3 ) Bexs was de derde die primus was geworden.
De eerste was Gillissen in 1784; de tweede Gysbertus, Joannes,
Alexander van der Vrecken in 1787; 4 ) Met die „Schaile" (=
schele) is wel bedoeld Milliard uit het volgende couplet, een der
Commissarissen van het Aemulatie-Genoodschap, die zich zeer verdienstelijk maakte bij het organiseren van de feestelijkheden;
5 ) agtryn = dadelijk; 6 ) een sie laive = in, bij zijn leven.
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8

9

Euse Routs 1 ) oaug by der pant /
Met Confreers oaug van den trant /
Woaure oaug veur booris bly /
D'ulger Maan 2 ) woaur aug dau by;
En den Tambour de la Basse /
Nimes koes us hey verrasse I
En dat gong al bron bron bron .
En vair dansde urn dey Ton.

IS

Zuug vair woaure vol plezeer /
En vair joaugde op en neer /
Op tat eder eyn dai wouw /
Sig doau stief out soupe souw /
En eus kaar dey voor fictory 3 )
Bexske 't woaus tot tien Gelory /
En vair maakte oaugeyn 4 ) Kroen
Van veul sonne blomme schoen.

bis

10

Sa sa Vayer bes nouw bly /
Met te Primus oaun dien sy /
En geer moyer hey op let /
Wie hair jonck noch sook te tet;
Hait hair alt verstant gesooke /
T'sien gyn druym [, I tsin gyn spooke /
Mair t' is tine leeve jong
D'ai me hey noauw Primus song. } bi s

11

Joa dan schink ins kier op kier /
T'is tot euse Bexs sien ier /
Dat sien vrun oaug allemoaul /
Roope eyn 5 ) 'Mastreegter toaul;
Slevenier wilt Dooris gaive
Ai gesont en soauligh laive /
Huer dy Moaug 6 ) ins M wat een hexs
Dy reep oaug al Vivat Bexs.

bis

1 ) Routs komt niet voor in het Beknopt Verhaal, het was zeker
een der tekende feestvierders bij zulke gelegenheden; 2 ) D'ulger
Maan = de man met zijn straatorgel; 3 ) En onze kar (= wagen)
voor (= reed) triomfantelijk rond. Het zal wel de wagen geweest
zijn, waarop de drank rondgereden werd, die gratis werd geschonken;
4 ) Lees : oaug ein; 5 ) eyn = in; 6 ) Moaug = dienstmeid.
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12

13

14

Veul geleukx vair kaiken al /
Met ai wonder bly geschal /
Dat vair veeren 1 ) eynen daagh
Dai us lang gedinke maagh /
Al de Glaser vol geschonke /
En dan leustig op gedronke;
Um dat Bexs tot siene loen
Hait te Leuve d'ierste Kroen.
Lauver Gaive lof en ier /
Dai Perfeck 2 ) dai braven Hier;
En bier Hindrikx is ey Maan /
Pertouns [, ] Boenemeyers; daan
Urn dat dy veer 3 ) seute Hiere /
Eus Studente soe Boot Liere /
Roop tan oaug met hart en mont
Vivat Hiere laift gesont.
Sa Confreers dan veur et les /
Nouw smaak iers ten drank het bes /
Lauwer roope sonder schroem /
Bexs verdeent Lof [, ] ier en roem;
Lauver singe [,] lauver soupe /
Oet te kanne oet te stoepe /
Urn dat Bexs dat helder leegh
Hey gemaak is een 4 ) Mastreeg.

is

bis

bis

Mastreech boe is dee sjoenen tied nao touw
000000000 • • 000000 • • • • • •
Wie aofguns nog veur woere vrundsjap zweeg,

Wie aaid en jOnk, jao zellefs kinder in de weeg
Repe : Viva, hoera Mastreech ! Viva, hoera Mastreech!
(Uit 't Waope van Mastreech door Martin Wely).
1 ) vair veeren = wij vieren; 2 ) Perfeck nl. van de Katholieke
Latijnse School, waar Bexs zijn studies had gedaan. Hindrikx, Pertoens
en Boenemeyers waren aldaar professors, alle drie waren geestelijken.
Boenemeyers wend later directeur van de nieuwe Ecole secondaire
van 1802 tot 1811; 3 ) veer = vier; 4 ) een = in.
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IL DE !ERSTE ZWALLEBERS.
LUDOVIC, PASCAL DELRUELLE (1735-1807)
VERWIET 'FOSSE NAOBERSE EN MAOG

1)

Naoberse
Bistoe weer dao, posteur,
Doe tiereteje slcidder,
Kums veur mien kelderdeur
Met diene voule modder?
Kom nog ins boere prop,
Vlaak veur mien vinster kere,
tech slaon diech oppe kop
En zal dien trekmiits asmere!

Maog
Wee hetstoe boere prop?
Doe bis, vercild, begazje!
Begin en slaag mer op!
FlObstoe ins die koerazje,
Dan krijg dien kakedoe
Ouch fris get op zien oere.
Doe lielike Baboe,
Doe kins vrij nog gein boere!
Naoberse
Doe asterante tes!
tech zal diech goon aonklaoge,
Want tat deistiech espres,
Allein urn miech to plaoge
Is alles sjoen gesjr6b
En den drek opgelaoje,
Dan kumste miene stop
Met sliek en . . . . begaoje
1 ) Voor „moeilijke" woorden en verklaringen, zie van hier of de
aantekeningen achterin.
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Maog

En wat kan iech daoveur?
Deen drek, dee kump van bove.
lech bring 'm neet veur dien deur,
Dat zuuste, sjelen ove!
Steit 't diech neet aon, ziepoet,
Dan kOnste haOm jao slake;
Of num 'm in diene sjoet:
De hoofstiech mer te bake!
Naoberse

Doe onbesjeemde bies,
Wat welste miech doen vrete?
't Is beter es weike kies,
Deestoe lang bis vergete!
Euver eine maond of zes
Kaomstoe hei met aw lOmpe,
De kooi . . . . en de mes
Hong diech nog aon dien klOmpe!
Maog

En wat beeldstoe diech in?
Bliksem, zouwste neet zwere
'n Prinses of ein graovin,
Die vaiil heet te vertere!
En wat hObst' al gehad?
Die vaar dee waos van boete,
Dien moor kaom nao de stad
Met kukes en met sjroete!
Naoberse

't Raak diech neet
geziech,
Doe stijve boerepommel!
Wat iech hob, das van miech,
Doe asteranten drommel
Boeveur kumstoe nao Treeg,
Es veur dien pans te voile?
Aon hoes vraotste anders neet
Es kies en roggeknalle!
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JOHANNES, THEODORUS, HUBERTUS WEUSTENRAAD
(1805-1849)
VREUGJAOR

Wie prachtig steit 't veld in kleure,
Wie hartverkwikkend sjijnt de zoni
't Hielal vernuit z'n levenskrachte
In 't vuurbad van de gouwe bron.
Dao kroent ziech eder bourn met blajer,
Dao volt ziech eder bos met zaangk;
Den hiemel dee lack d'eerd noe tege
En d'eerd die sjik 'm lof en daank.
De beek die gistere laog bevrore,
Drijf rOnkend aof wie vleujend glaas;
De balsemreuk van d'ierste blomme
K1amp op van oet 't golvend graas;
De goudkapel, de bij, de vogel,
Dat vluig en spiOlt de weeg al rOnd;
Alles verblijt ziech noe to leve
Zoe in de loch es oppe grOnd.
De mins stik ouch de kop nao bove
En staart ziech op z'n sjatte blind;
De Geis van God dee veult heer weje
In eder wallem van de wind;
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Er is van kaw neet mie gekrOmpe
Ze blood steit neet mie stel en stief,
't Vleuit 'm roesjend door z'n aojers,
En 't hart dat springk 'm in ze lief.
Bedwellemp door 't riek genete
Trejt er al stel en zwiegend voors
En sjiip de loch, die 'm omkrunkelt,
Met opgeruimde en voile boors;
En oppe groos van d'iersten heuvel,
Woe haiim z'n wandeling nao leit,
Zink heer godvriichtig op z'n kneeje
En klomp z'n daankgeveul dat beit:
„Triomf! ontsterfelike Leefde,
't Is lien mach, die 't aal bezielt,
Die deit herbleuje en herleve
Al wat den tied krink en vernielt,
Die noets 'n wereld liet oetsterve
Zonder 'n nui doen op to goon,
En altied door volmaakter werreke
Ziech deit erkinne en verstoon.
Triomf 1 onindelike Wiesheid,

Die alles hels in ze verband
En 't bestiers nao waste wette
Van aon de mins tot aon de plant.
't Is diene geis, hoeg Opperweze,
Dee zweef door 't onbegrens Hielal
En veur 't begin tot nao 't einde
Gewees is, is, en blieve zal."

30

III. °ET DEN Tin VAN DE MOMMEZIJ
EN MAO.
Zuug de sjellelboer op ze peerdsje
Met 'ne ringk al in zien neus
En heer welt get vaan ziech make
En heer is toch geine reus.
Sjelleboer hij en sjelleboer dao
Sjelleboer, sjelleboer,
De bis toch geine moer I

Veer drage drei kleure
Die stoon us zoe good
En wee die neet dreug,
Heet gei Mommusseblood.

Veurzichtig, meidskes, veur van Lijf,
Es heer de sjelle kump hole;
't Is 'ne sjoene maan boete kijf,
Mer neet ierelik in 't aonhole.

Refrein
De mellekkroek, de mellekkroek
Dreug heer gemekelik veur z'ne bock,
Mer meidskes, zeet veurzichtig,
Dee sjoene maan is listig.
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GUILLAUME, DESIRE, LAMBERT FRANQUINET
(1826.-1900)
MASTREECHTER TAOL

Mastreechter spraok, doe zeute taol!
Blief us altied gegeve,
Es aojerslaag vaan eige leve,
En blink us touw in leefdestraol.
Zuug 't beekske dat z'n waters
Kristalleklaor door wei en velder leidt;
Wie stel, wat zach geklaters!
En toch, wievaol verfrissing dat 't spreidt!
Zoe bistiech ouch; — de wils neet bleve
Door kale blink, door gruutse praol;
Eenvoudig, sjoen, meh toch vol krach, vol leve,
Blijfstiech eus hart z'n woere taol.
Jao, klankeriek
Wie zeut muziek,
Dat zien akkoord lieu speule,
Zoe reurste zach,
Daan weer met krach,
De snaor vaan eus geveule.
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Al aon eus weeg, in touverkranse
Dao kaomste zweve rontelum,
En 't leefdewoord van mooiersstum
Doog zeute druimkes urn us danse.
Huur wie verhabg
In lack en vriag
Den toene lOstig valle
Jao, huur dee zaank
In sjaterklaank
Door loch en zaole sjalle.
Mer ouch bij 't tristig rouwgeveule,
Bij traonendouw van zielesmart,.
Dan wind bij diech 't lijend hart
Den troes 'dee dreufheid deit verkeule.
Nein, nein, dao zien gein perels, gein briljante,
Gei goud, wie fien geciseleerd,
Dao is veur us gein straol van diamante,
Gein riekdom mie es diech us weerd
Doe bis de sjat, us naogelaote,
Door d'ieuwe heer, van veurezaote,
Es 't meiste kosbaar leefdepand;
Doe blijfs altied, wat maag gebaiire,
Wat twispartije us versjaiire,
Mastreechter kinder heir ge band.
15 Mei 1861.
DE NOORDMANNE

De weuste Noordman met z'n bende
Dee kaom zich nestle hij in 't laand.
Den haat veur Christus wet dee dreef 'm;
Er wou dee keule, zweerd in haand.
Er zejde 't elend ; al de kerke
Woe'r kwaom, ontheilig en berouf,
Die doog er tot de grand verbranne,
Dee vijand van eus woer gelouf
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Wat welle stroum, die Noordse bende
Niks heel ze tege, grach noch waal;
Hun gif die spaorde stei noch cliirpe;
't Waos e bloodbad euveraal.
Zoe laog al Aoke, Luik en TOng're,
En men'ge plaotse rOntelum*
Verweus en desolaot in d'asse;
Me hoort dao mie gein minsestum.
Noe wouwe z'ouch Mastreech bespringe,
Dat door en door zoe christe waos,
En sloge 't iers zich urn den tempel
Woe stOnd 't graaf van Sintervaos.
Ze dachten al de kans gewonne;
Meh jao I den heil'ge heel de wach.
't Gevaor dat brandde; stOrremledders
Die woorte rondum aongebrach.
Mer door onzeenber haand verstoete,
Dao kept' le z'um; de kregers aal,
Die haiistig opgekledderd waore,
Die bleve doed in, hunne vaal.
En weer op nuits gezat de ledders,
En ander kregers klOrnden op;
Mer lees alweer die zaog me valle
En ouch ziech breke haals en kop.
Die heimelike mach, dat wonder,
Dao woort hun hart neet door geraak;
Hun raozernij die doog neet cinder,
En zeugkde noe in 't vuur haiir wraak.
't Vuur dat had altied hun jummers
Geluch op hun vernielingsbaon 1
Noe bermde z'um de gaanse kerrek
De stapels hout, en staoke z'aon.
Mer zeet I De vlamme, wie betouverd,
Die slogen aof van 't gebouw,
En kierde ziech al lekkentere
Nao de bestOrmers eiges touw.
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Dao velen ers van hun met doezend
En doezende, verbraand, verstik;
De mierres van die weuste kregers
Die vlOgde, door den angs gesmik.
Wel bleef de Noordman ein'ge jaore
Nog vreislik houzen in 't laand,
Mer dors Mastreech noets neet mie naod're
Woe 't haiim zoe slech gong van der haand.
October 1878.
AON NIKLAOS BEETS

tech waos nog jOngk, en in die daog,
Es de verbeeling jeug en plaog,
Doe meinden iech miech boved'rop
Door wat mich breuiden in de kop.
'Ne lekkerzeute Zuiderwind
Dee spaiilden urn miech heer; verblind,
Woort iech wie'ne verlore zoon
En leet door vreemp geflOts miech goon
En lokken op verkierde weeg,
Boe iech mer knoeide, wat iech deeg.
lech stamelde dat fluite nao
En in m'n blindheid dach iech dao
Och errem! gans get weerd te zien 't Waos vaals geflOts en vaalse sjien!
Mer Beets, wie'ch hoort van diene zaangk,
En taol, zoe wOnderriek in klaangk,
Zoe leef en vleujetig, mer toch
Met al z'n groete frisheid nog
Zoe krachtig wie 'ne breie stroum,
Doe woort iech wakker oet den droum,
Dee miech te lang betouverd heel.
De sluier, dee van d'ouge veel,

Dee leet miech zien, in gouwe straol,
In prach van eige kleur, eus Taol;
Die blOnk miech bove d'and'ren oet,
Sjoen wie en riekgeseerde broed.
lech volgde haiir, en sint deen tied
Bin iech m'n dol verblindheid kwiet.
30 Juni 1884.
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'T KAMENEERKE

Dao waos e kameneerke, Truike,
Dat wou zoe gere trouwe goon.
'n Eder preuf ins van dat nuike;
't Is vreug of laat, das Onderdoon. Mer wie ziech noe get goods gegeve?
Dat maolde Truiken in de kop;
Want in 't houwlik smaal te leve,
Dee wejer gong bij haiir neet op.
Woe neet is 'nen haos te vange,
Dao zien de vrijers drommels raar.
Eus Truike leet de lip zoe hange,
Dat haiir mevrouw dat woort gewaar.
Die dach: wat maag eus Truike plaoge?
En vroog
„Zegk, wat is 't daan?"
„Mevrouw, iech wel me leid neet klaoge,
Meh. . 'ch hej zoe geren 'ne maan 1"
„Ao" - zag mevrouw - „das lich te vinde,
Dee wins is deks te gaw vervOld;
Mer laot diech oppe mouw niks binde,
Want anders weurste mer gelsOld.
Op twintig g011e kaanste telle,

Die zegk iech diech es broedsjat touw;
Mer gere zou 'ch kinne welle
Wee diene maan dan weerde zouw."
't Meidske waos van vroog wie drOnke;
Den daag waos nog neet urn, of blij
En trots, dao kaom ze met 'm prOnke:
„Mevrouw, zeet m'ne leeste hij."
Dao stond e keelke, e mager sjrenske,
Stief, plOmp, en roed van haor 1
't Waos veur te lache, zoe 'n henske,
Dat neet insl rech gewasse waor.
„Foj - zag mevrouw - „onnuzel Truike,
Is dat veur diech noe 'ne maan;
Tech weit neet, wie e noligker vruike
In zoe get ziech verleve kaan."
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't Kameneerke kOs neet zwiege
En zag, zoe sneppig wie 'n sprieuw:
„Wat is dan ouch vfiiil raars to kriege,
Veur twintig g011en in dees ieuw."
Februari 1 863.
NIEVEL

De nievel dee helt 't zonneleech gevange
En 't veld dat hOlt ziech in 'n bleike kleur;
Aon tak en blaad dao zuut me traone hange
En 't beeksken ouch dat klaog en ziich in treur.
Wie duuds! Zou al 't leve zien geweke)
Mer nein, de zon die spits haiir pinejach,
in Straol, die brik ziech door de nieveldeke
En in haiir goud trek alles weer en lach.
Zoe ouch, m'n hart! es dreufheid diech is meister
En levespijn haiir biete neer diech sleit,
Ein straol van leefde ! en, wie de nievelgeister,
Verylege daan de mismood en 't leid.
1888.
AOVEND

Den aovend velt, de zon is weggezenke
Mer 'n gouwe striep die kroent de berreg nog,
't Is of dao 'n leste straol kump lOnke
Nao 't steerke wat al sjiemert in de loch.
En in die heilge stelte zweve
De druim en gokele Bove bed en weeg,
En. onderwijlen is de maon aon 't weve
Door bourn en stroek z'n zelverdraiii van leech.
En in deen haven duustre
Is 't veugelke dat sjrippentere deit
Zen dankgelispel ier 't slaope geit,
En langs de hegke huurt me waiirdsjes fluustre
Zoe zach dat 't hart ze mer allein versteit.
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'N WOERHEID

Es 't leven is vol zonnesjien,
Dan zal d'r geinen ougs in zien;
Mer wisselt zon met daog van rege,
Dan gief 't rieke vrochtezege.
Januari 1862.

'N ROES IN DEN HAOR

Veer waore same, en haor lOnke
Dies kaOrde miech met werme sjien.
Noets had haor sjoenheid zoe geblOnke,
Dat kcis aon mien bewOnd'ring zien.
Ouch wou ze ziech noe straolend sere,
Mer daoveur stOnd ze in beraod;
En wie ze vroog um kiiis en raod,
Doe zag iech leis en lachentere:
'n Roes mer in d'n haor,
E lechsken op d'n lippe,
'n LeeldevOnk die glippe
Kump oet d'n uigskes klaor,
Dao kOnste neet met fele

M'n hart veur good te stele.
Waos in d'n tied dat zon en blomme
Hun touverije spreide
Dat veer us tege zien gekomme
En ziech min hart gevange vOnt.
Herinner diech, 't is korts geleie;
De droogs toen op dee zomerdaag
Gei bOnt, gei goud of perelkraag,
En bads mer wat miech zou verleie:
'n Roes mer in d'n haor,
E lechsken op d'n lippe,
'n Leefdevenk die glippe
Kwaom oet d'n uigskes klaor,
Dao kOnste neet met fele
M'n hart veur good te stele.
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Boerum dan strikskes, flikskes, kante,
Boerum 'n prachtige paruur?
De glans van goud en diamante
Dee haolt neet bij d'n ougevuur.
De kleur'ge frisheid van d'n wange
Die beet den opsjik neet vandoon,
Want dee, me keend, moot achterstoon
Veur wat allein iech wel verlange:
'n Roes mer in d'n haor,
E lechsken op d'n lippe,
'n LeefdevOnk die glippe
Kwaom oet d'n uigskes klaor,
Dao kOnste neet met fele
M'n hart veur good te stele.
ES IECH ZING

Es iech zing en veerze maak,
Hob Tech eiges mie vermaak
Met denao te luustere.
Dan vergeet iech 't werelds kid
Wat miech wie e nievelskleid,
Zou de geis verduustere;
En iech laot, wie 'n zonnestraol,
Vraiigde sjijne door m'n taol
En miech sjoens influustere.
16 October 1936.
EUS LEVE

Wat is eus leve?
E zwevend flaske, wat get drejt,
Dat eder oor, us nog gegeve,
Nao de vergetelheid touw wejt.
't Is wie e sjeep, wat laam geslage
Door wind en golve, zOnder krach
Um roor en zeile nog te drage,
Zink in de deepten en de nach.
.
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LAURENT POLIS (1845-1915)
CHARITEIT
't Is winter! . . . en nao danspartije
Comedies, fieste, vol plezeer,
Zuut me de rieke lostig rije.
Wat sjeelt hun snie of regeweer!
Wat zouwe zij van kaw toch klaoge,
Ze zien verwerremd, good gekleid,
Ze hOlabe ete, wie ze 't vraoge.
Van elend zien z'altied bevrijd!
Allein mer vraiig steit hun te wachte
In die te korte winterdaog.
It Is mer 'nen droum, die winternachte,
woe-in me niks es blijdsjap zaog!

't Is winter ! En gei staske kole
Urn op de kawwen heerd te doen.
Gei sentsje mie urn broed te hole,
Gei werrek mie en geine loen!
'n Kamer. . . Nein ! e sjop van plaanke,
'n Daak, woe snie en wind door dringk.
In 'nen hook: drei kinder, kraanke,
Die 't doedzweit oppe veurkop hingk.
Dao waak de vrouw, die krietend zeet:
„Wie lang nog moot dee winter lore? !
Dat God met us kompassie beet."
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Geer rieke, kOs geer mer ins wete
Den elend, die alwiji regeert,
Wie mennig sjiipsel kleier, ete,
Get stokes en e bed mankeert
Met vraiigde zout geer welle geve,
De chariteit is toch zoe sjoen
Want zie bringk troes in 't minseleve,
En gief hiernaomaols iew'ge loen.
MOMUS 4 X 11 JAORIG JUBELEI

Momuskinder laot us zinge,
laot dit jaor, verhaiig en blij,
us plezeer en fieste bringe,
Momus viert z'n jubelei
Veer maol ellef jaor zien strieke,
sinds dat op St.-Pieters grOnd,
tot geliik van erm en rieke,
Momus es klein keend ontstOnd.
En dat keend beet blieve greuje;
't waos gezond, vol levenskrach;
Daorum zeet geer 't ouch noe bleuje
in z'n volle fleur en prach.
Chariteit, kunst en plezere
woorte door zien hand verspreid.
En 't zaog al lachentere,
neer op aal wat haiim benijd.
Laot ouch valsheid, haat, partije
hij, tot Onnier vaan Mastreech,
alles in twie kampe sjei-e,
toch nog sjijnt eus Momusleech.
Boven twiedracht hoeg verheve,
sjittert, blink de Momuskroen,
in de krach vaan bleuj en leve
met haiir peerle, riek en sjoen.
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OP DE WERELD IS ALLES VALS
Wijze : Cadet Roussel a trois habits.

Vals zien de wissels, das bekind,
Vals 't beer wat me soms vind,
Vals de sjoenste, breidste kante,
Vals de praot van de mechante.
Vals, vals, alles is vals
Op de wereld is niks es vals.
Vals is den diksten diamant,
Vals 't nuits oet de courant,
Vals zien deks de kameraote,
Vals de filets, kerbenaote.
Vals, vals, etc.
Vals kan ouch zien de sjoenste frang,
Vals de zwoerste sakertang,
Vals dat zien veural de katte,
Vals de kute met vaol watte.
Vals, vals, etc.
Vals via al ins ells braaf orkes,
Vals is de wien in 'n sjoen fles,
Vals weurd
\Taal gezOnge,
Vals is me deks bij koejonge.
Vals, vals, etc.

is de dames hun coiffuur,
Vals is ouch al hun tournuur,
Vals zien noe en dan hun tendsjes.
Vals de ring van aon hun hendsjes.
Vals, vals, etc.
Vals

Vals kan me zien in politiek,
Vals is ouch soms 't publiek,
Vals al die aptiekerszake,
Vals de dokters die 't doen make.
Vals, vals, etc.
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DE GEBROKE ROET
(Zier vrij gevolgd nao Van Alphen)

Klei Zjengske had 'n roet gebroke,
vaiir aon de straot.
Had heer 't sjerref ouch verstoke,
'r wis geine raod
'nen Aofsjrik had er vaan 't lege,
't kump God ter oer.
En daobij nog Mama bedrege,
dat veel haiim zwoer.
Dao kump, heer stond nog gans verlege,
Mama zjus aon.
Ze zuut 'm traone ziech aofvege,
wat vingk er aon?
„Heet Zjengske" vroog ze, „get misdreve
of sjeelt 'm wat?"
„Iech 114313, Make," zag er, „dao zoe eve
weer fout gehad
lech hob onveurzichtieg miech gedrage
dao bij die roet:
De pinker get to hel geslage,
vloog 't vinster oet.
Geer zult 't miech toch wel vergeve,
good wie geer zeet,
Es Zjengske 't noets mie in ze leve
zal doen, Ma, neet?"
„Kom brave jong, sjei oet met kriete,"
zag Ma, kom hij.
lech wel diech dee misstap meet verwiete
En puunt 'm, blij.
Dee altied woerheid mer welt spreke,
weurd loen belaof,
Mer dee verbiirrig z'n gebreke,
ontgeit gein straoff
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OP HEITE KOLE
Zjang Beffels, 'ne geweze „direktOr" van e piepefabrikske met
annex piepewinkelke, en dee noe renteneerde, moot 'ne speech hawwe
op de broelof van z'ne zoom, dee met de dochter van notaris Staps
trouwt. Beffels, dee noets in 't publiek heet gesproke, vint 't vreiselik,
meh heer kint neet anders. En wat nog erger is, heer moot in 't
Frans spreke, want mink Theodore en 't nisje Adelaide, die ouch op
de broelof komme, „verstoen gei Duuts" beweert de vrouw van
Beffels, die van Tongeren was, en haiir TOngers neet verloochene kOs.

En Saoterdags 'smiirgens nao den dejeuner zat er ziech
aon taofel met e groet papier en 'n nui pen, mama neven
haiim met de eterneel strikkous en heer sjreef in groete
letters : „Messieurs et Mesdames."
„Nein, zag mama, „Jeunes Maries, Mesdames et Messieurs. En wie dat op 't papier stOnd, lag Beffels de pen
neer en wandelde met de han op de rogk door de kamer. Drij
toere in 't rond gaove haiim de nudige inspiratie en 't waos
met 'n zeker satisfactie, dat er 'n klein halfoor denao z'n
vrouw 't volgende veurloos: „Jeunes Maries, Mesdames et
Messieurs! En ma double qualite de pare et de beau-pare
je me sens heureux de dire quelques mots bien sentis en cette
heureuse circonstance. En voyant le bonheur de ce couple
bien assorti, qui heureux. „Dat is drij reup Mama.
-

-

„Wat drij ? Haste weer drij steek laote valle?

-

„Nein,

euren discours is schoon, meh woorum aal die „heureux''?"
Zeet Beffels in z'n indignatie: „Es menier Moliere, dee
toch zeker Frans kOnt, in Tartuffe sjreef: „j'ai vu, vu, de
mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu , dan maag iech
in 'n discours toch wel zeker drijmaol „heureux" euver m'n
kinder zegke?" „Menier Moliere, oh dei, dei ken iech nie,
en ouch nient taant Tuuf! Waveur 'ne mins is da nou? En
iech zaog toch in Tungeren die eeste famieljes en in Treech
ken iech ouch allemaan
Beffels trek z'n sjouwers op: „Wie onnuzel! Kom, vrouw,
es me geweend is allein ze beibook en „Betsje, de goedkope
keukenmeid to leze, dan moot me ziech ouch neet met
literatuur welle inlaote !Mama, die wie me dat het, 'nen tien heet, vat op deen
oetval vuur, ze rolt haiir strikkous op en de deur oetgaond,
reup ze haiire maan tou: „Oer literatuur is dee vaon de
pake,

-

-
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piepekraom, as de mijn dei vaan de keuke is ! Maak jie
mer oeren fellen discours veedig ! Zaolig zien zij, dei arm
vaan geis zien, waant ze zegke, 't riek dier hiemele behoort
hun touw."
Dao Beffels wel ins mie te lije fleet vaan den tien vaan
Mama, trek er ziech die tirade neet mie aon es hoegnudig
is en kontent vaan noe ten minste op z'n ros te kOnne dinke,
zat heer ziech weer veur ze papier en es of de geis inins
euver haiim is neergedaold, maak er op minder es drij ore
tied ze gans discours (bijnao twie haaf blajer vol) kant en
klaor en met e geriis gemood zet er ziech um ein oor aon
taofel, woe z'n vrouw, die wel e bitsje melksop, mer neet
naohawwend is, h.aiim vaan niks mie sprik en gein verwietinge deit. In presentie vaan Mama weurd 's aovens den
oeuvre oratoire aon Zjengske veurgeleze. Dee heet ouch
wel hij en dao get aon te merke, einige „quoique's",
„vu-que's" en „pourtants" weurde gesupprimeerd, 'n aontal
Flandricisme gecorrigeerd, 'n paar pleonasme gebiffeerd en
nao 't gehiel nog te habe geabrevieerd, weurd summa
summarum Papa's oratoriese elucubratie geapprouveerd.
De ach daog, die veur 't houwelik euverbleven, mooste
besteid weurde aon 't vaon boete liere en 't behuurlik opzegke vaan 't discours. 't Woord daorum geleze en herleze; 't
papier woord aovens met nao bove genOmme, mOrregens
met aofgebrach. Bij 't he1. op leze woorte al de nudige
intonaties gegeve, mer 't kozde leid, ie Beffels 't gans vaan
boete kaant. Die Franse waord, dat wou mer neet vlOtte. en
z'n vrouw moos 'm aonhawwend insteuke. Mer eindelik
waos heer 't meister en noe woord 't drijmaol per daag opgezag: nao den dejeuner, nao den diner en nao de koffie,
neet nao de souper, dat hej den erme maan te zier geagiteerd,
er sleep at neet mie. Bij die opzegkerij maagkde haiim
vrouw en zoon nog attent op ettelike ,,cuirs" en „velours",
rectificaties, die euverigens met gediild en erkintelikheid
woorte aongenOmme.
Daogs veur de broelof gaof Beffels neet toes, er geit neet
z'n gewoen promenazje in den Ingelsen hoof make, geine
borrel langs de Vriethof drinke en 's aovens neet ze keertsje
legke. 'ne Kier of zes weurd met de nudige zjeste debij nog
en famille gerepeteerd, 's aovens laat veur 't nao bed goon,
zelfs in presentie van Trijnsje, de aw kookmaog, geboortig
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van Chavenne. Op die maneer geweent er ziech aon 't
publiek en - dat moot gezag - op Trijnsje maak er
kolossalen indrOk. Vaan 't begin tot 't leste moot ze ziech
met de punt vaan de sjolk de traone aofvege en nao de leste
phrase, die woe-in heer met 'ne gelierden tremolo in de
stum oetreup : „Mes chers enfants ! Vivez unis et heureux!
Votre pere vous bait dao kump 't huilend Trijnsje, wat
noets leze of sjrieve en nog minder Frans gelierd heet, haOrn
in haOr rechtmotige aondoening de hand drake, cinder den
oetroop: „SchOn, schOn! den herr Pastoer koeet neet besser
loon !"
Nao die ongekunstelde verklaoring en z'n eige innerlike
euvertuiging, dat er effect zal make, geit euzen orateur, dee
tot bedaring van z'n nerven nog 'n teske camille gedronke
heet, 'n eurke vreuger nao bed ; ze papier legk er neve ziech
op de nachtaofel um 't mOrrege veur 't opstoon nog ins flink
te doorloupe. ROs heet er nao die ach daog werk en agitatie
wel verdeend. Mer jaowel, dat waos diech e nechske ! De
vreiselikste draOrn kwaome haOrn kwelle. Ins wou er spreke,
mer kOs geinen toen oetbringe, daan weer laog ze papier
bovenop Sint-Servaostore en moos er kleddere um 't dao
aof te hole. Mer 't ergste vaan alles waos, wie her druimde,
dat heer oppe broelof zaot neve Trijnsje, de kookmaog, die
'm zoe vaol dikke boene met sjink deeg ete, dat er met
permissie misselik woord wie 'n hunsje. En wie 't ougenblik
vaan spreke dao waos, moos er de kamer oet. Trijnsje
galoppeerde veur 'm op; grijnend en huilend rijde ze op 'ne
bessemstek en de ganse taofel zong: „Herremans z'n kooi
is doed."
't Waos daan ouch met 'ne zwoere kop, dat Beffels
's mOrreges, helaas nog met 't linkerbein, 't bed oetstabde.
Bij 't koffiedrinke gooide heer 't zaaitvaat um en 't ierste
wat er in de gaangk zaog, waos e spinneweb met 'n groete
kruusspin drin. Onder al die slechte impressies dwaolden er
wie 'ne misdiediger door 't hoes, trap op, trap aof. Te 'vergeefs perbeerde z'n vrouw haOm get op te wekke: „Beffels,
gaot je vandaog nie waandele? En wat is dat nou? Rouk
je ouch al oer piepke nie?" 't Waos allemaol boter tegen de
galling geklets. E zeker onneumbaar derangemint, wat bij
vaol lui 't natuurlik gevolg van agitatie is, maagkde haiim
tot 't ongelOkkigste sjOpsel vaan de wereld. Zoe woord 't
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tien oor. Mama waos al lang aon haiir toilet been. Zonder
te spreke, wie slaopdronke, trok er 't sjoen humme met
plukes, den opgepeerzde zwarte rok en verder statiekleier
aon, die z'n vrouw op 't bed Wm preupelkes had veerdig
gelag. En wie Zjengske veur 't weggoon z'n awwers nog ins
kwaom adie pune, toen woord de zier natuurlike, moederliken huilsolo allein geaccompagneerd door 'nen depe
vaderlike
Zoelang Beffels ziech aondeeg, repeteerde heer vaan binne
en wie heer veerdig waos, woord 't fameus discours nog ins,
zonder ein verdaoling, viva voce opgezag en 't papier in
de linker tes vaan z'ne rok gestoke.
In de kouts, die haiim urn elf ore kwaom hole, zaog heer
links en zij rechts 't vinsterke oet. En zelfs later op 't stadhoes en in de kerrek, met de in de violette zij roesjende
mevrouw Staps aon den errem bleef euze Beffels altied:
„imitant de Courart le silence prudent". Nao de plechtigheid bij de sjoenawwers in hoes trokgekierd, waore de
dames direk driik in conversatie euver de sjoen suite, euver
de sleip vaan mevrouw A. en 't ravissant heudsje van
juffrouw .B, terwiil de hiere e sigeerke rougkde en e glaas
port drcinke, de hiere behalve. . . Beffels. Dee had de ein
zaamheid gezeuk in den hoof en dao, tOsse de rhododendrons
en de gloxinia's, verborge achter de welle wiegerd vaan 't
zomerhuiske, woord veur de leste maol 't precieus papier
nog ins oet de tes gehaold.
Dao ging me eindelik aon taofel. De sjoene menu, met
twie amourkes drop, in e wegelke door duifkes getrokke
zier geistige allusie door de notaris oetgevonde op 't houwelik) belaofde vabl, mer veur euze „speaker" had heer
geinen interes. De sterk gepeperde Mock-turtle, de in 't
vet gebakke Cromeski's en tutti quanti's lete haiim kaaid
Alle avances vaan z'n taofelnaoberses woorte met 'ne „jaower of 'nen „dank uuch" beantwoord. Wit wie e lake, been
't blood iers get bij haiim te circuleere wie den „Dindonneau
a la broche" opgedeend woord, want 't waos nao die poortie,
dat d'n ierste toos, de zijne, zou oetgesproke weerde.
En dao rees menier Staps in z'n notarieel deftigheid op en
klop op ze glaas en sprik de sacramenteel waiird: „Het
woord is aan onzen vriend, den heer Beffels, wader van den
bruidegom. In dat solemneel momint woorte de kole,
-
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woe-op Beffels al zoe lange daog gezete had, wit gleujend.
'n Sjoevraoj, die 'm door 't lief trok, gaof 'm .hennevleis, de
taofel met al de ajoene kristal, de piece de milieu, de boddingen en de creme begOste de horlepiep urn haom te danse
en urn neet te valle moos heer ziech, shocking! bij 't opstoon
vastgriepe aon de magere, lieg gedecolleteerden pals vaan
mevrouw Staps. En toch, 't klOnk wie 'n klok, wie er met
'ne ,,Jeunes Maries z'nen aonhef maagkde. 'n Ougenblik
ros. .. genOg veur 't oratories effect. . . toen: „Messieurs et
Mesdames." Mer wat zit diech Mama dao toch teikes te
make? Ze wink 'm en beweeg de lippe es of ze 'm get welt
doen begriepe : „Verkierd, Mesdames et Messieurs - en
heer dapper, wie 'ne grenadeer vaan Napoleon in 't vuur,
herpak ziech en in einen aossem: „En ma double qualite de
pere et de beau-pere, je me sens heureux. . . heureux de. . .
heureux qui. ..'' Mama wink en tillegrafeert zonder draod,
de zoon probeert in te steuke, mer heer is zoe betutterd en
de kluts kwiet, dat er strukelt euver deep ongelakigen
„heureux'', dee haiim z'n vrouw al in 't begin verwete had
en gehypnotiseerd en gebiologeerd door mama, die 'm in
haiire sjrik in de ouge blijf kieke, gooit er in z'n onmacht
de sententie oet, die zij haiim in haiir koppigheid had tougerope: „Zalig zijn die arm van geest zijn, het rijk der
hemelen behoort hun toe 'ne Sjaterlach, woe de fondeminte v-aari 't hoes van daverde, volg op dee flater vaan den
ongelokkige Beffels, dee gans versuf op z'ne stool waos
neergezOnke. Langs neus en wange leep haiim de kawwe
zweit. Mama, Zjengske, de broed en de sjoenvajer tragden
'm te laove met water, met wien, met eau de Cologne. Ze
klobden 'm in de han, ze leten 'm aon azien ruke en wie er
eindelik weer tot ziech gekomme waos, toen trok er 't vermaledijd papier oet zin tes, er versjaiirde 't in doezend
stake, naom 't glaas in de hand en zag: „Es iech oets op
heite kole gezete hob, daan is 't dees leste nege daog; 't is
neet ederein gegeve in 't publiek te spreke, mer noe hob
iech e pak vaan m'ne maog aof en 't is met e good hart dat
iech eus leef jOnk kOppelke op deze sjoenen daag gelok
wins en uuch allemaol verzeuk met miech e glaas op hun
gezondheid te drinke. tech hoop, dat ze lange jaore in leevde
mage sameblieve. . . en veural. . . noets op heite kole zitte
-

-
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NOETS TE LAAT !
KOMEDIE IN EINEN AK

Jules Brinkers, student.
Arnold
Hubeer
studente, vrun van Jules.
Zjang
Pierre
Emma Gudding.
Juffrouw Streevel, hospita -(sprik 'n Hollands dialek).
Daatje, maog bij Juffrouw Streevel.
E paar werklui.

't Stale spalt in 'n Hollandse Academiestad. De scene is
verdeild in twie kamers. Rechts vaan, 't publiek de kamer van
Jules; echte studentekamer, get Onderein. Waoperek, gravures,
aon de moer rechts twie klein fotografies, daotasse 'n gedruugde blow in e kaderke. Piano veuraon rechts. — Links vaan 't
publiek: gemeubelde kamer, zier envoudig; aon de moer 'ne
Napoleon I. Vinster links.

l e Scene
In de kamer van Jules weurd fies gevierd. Heer presideert
in de fauteuil; aon de twie kante vaan de taofel, rechts en links,
zitte de veer vrun, eine rijelings op 'ne stool en eine met de
bein op taofel. Op taofel reste van 'ne fijne defeuner, 'n leeg
en 'n half fles vol champagne, op de grOnd veer of vijf leeg
flesse, woe-Onder nog ein champagnefles. Op de piano e paar
beuk. Ze hObbe allemaol e distinctief aon vaan student.
Jules, Arnold, Hubeer, Pierre, Zjang (allemaol evekes aongesjote. Bij 't opgoon vaan de gordijn, steit Arnold rech op,
met 't glaas in de hand).
ARNOLD. Jao hiere, de gezOndheid die iech gaon veurstelle,
zal bij uuch bijval vinde. . .
HUBEER (welt singe). Lang zal hij leven. . .
ARNOLD. Jules! president! wel iech zegge, iech verzeuk
stelte, dat is al den derde kier, dat iech in miene speech
geinterrumpeerd weur.
PIERRE. Spreek, Cicero, Arnold spreek!
ZJANG (zingk). Lolleman, L011eman, loft zoe gere!
JULES (klop met 'ne kOrkentrekker op 'n fles). Es dat
lawaai doorgeit, daan zal iech in m'n kwaliteit vaan
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president vaan de club „Noets te Laat verpliech zien
de vergadering op te hefffe!
PIERRE. lech protesteer! Neet veur die fles leeg is. . .
HUBEER. lech vraog 't woord veur e personeel feit. . .
JULES (klop weer). Ederein krijg hij 't woord op z'nen
toer ! Pierre en Hubeer hawt uuch dat veur gezag ! Wat
verbeeld geer uuch wel, geer meint, geluif iech, in de
Franse kamer te zien en ,hij te komme spektakele, wie
geer welt! Mer dao kump niks vaan in. De maan, dee
geer euver drij jaor tot president gekoze ha, zal uuch
dao e sjewke Amur, slete. En noe vraog iech stelte en
continueer 't woord aon den illustrissimus Arnold, abactis vaan eus club „Noets te Laat I Geer kont spreke.
ARNOLD. Huurt ins evekes ! lech bin 't meuj gewoorde en
zal daorum kort zien.
ZJANG. Kort vaan veerze, dat sjijnste te zien, es me nog
neet mie ins maag lache.
JULES. Stelte, Zjang 1
ARNOLD. Noe daan ! lech stel uuch veur 'nen ad fundum
te drinke op euse gasthier, dee 't vandaog royaol heet
aongelag! Wat beer us te ete gegeve heet, waos fijnder
es 't den awwe Lucullus oets op z'n taofel gehad heet
en 't Bacchus-naat, wat in de viirm vaan roeie en witte,
tot zelfs in dee vaan sjuimende nectar eus kele bevoch-

tigde, is weerd vaan in 'n Latijnse ode a la Horatius
bezOnge te weurde.

ZJANG. Wee kint nog Latien? Dat dee 't probeert, iech bin
dat al lang vergete!
PIERRE. 0 tempora, o mores.
ARNOLD. En noe hiere, ad fundum! Op euzen Amphitrion,
euse Jules, op de brandkas vaan z'nen awwen bier!
SAME (zinge). lo vivat, io vivat, nostrorum sanitas. Hoc
est amoris poculum, doloris est antidotum, io vivat, io
vivat, nostrorum sanitas!
ARNOLD. Hiep, hiep, hiep, hoera (drijmaol).
ZJANG. lech proposeer 'nen drijdobbele, wie in de Momus.
JULES. Nein, Zjang, dao moot iech m'ne veto op zette!
Wie geer hij de veurige maond zoe sjendaolig hob hoes
gehawwe, toen is e sta vaan de plat on cinder in de
sop vaan m'n hospita terech gekomme. Dat sjijnt ha&
neet gesmaak te habe. En of iech al vol heel, dat kalk
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ein vaan de mies krachtige microbe-doeiende factors is,
Juffrouw Streevel wou d'r niks vaan pure en belaofde
miech vaan miech de deur oet te zette, es veer ha&
sop nog ins kalgkde. . .
HUBEER. Wat ziech zoe'n ploertin nog wel inbeeld!
JULES. Dao hob iech nog get op te zegke.
PIERRE. Audiatur et altera pars!
JULES. 't Is naomelik, dat geer met mie respek vaan m'n
hospita moot spreke, want geer moot wete, dat geer
eus fuifke vaan vandaog aon haor te daanke
SAMEN. Aon Juffrouw Streevel?
JULES. Niks mie of minder es aon Juffrouw Streevel. Geer
wet allemaol, op wat veur 'ne voot dat iech met d'n
„digne auteur de mes jours staon.
ZJANG. Op voot vaan oorlog. . .
JULES. Dat persijs neet, mer daan toch in gespanne diplomatieke verhawwing. lech bin op 't ougenblik vaan
uuch allemaol den aidste, dat welt zegke, den aidste
student. Binne 'ne maond zal 't veer jaor geleie zien,
dat iech miech in de geistversterkende boezem vaan de
Alma Mater ha laote opnumme. Dat iech in de 'este
drij jaor college geloupe en gein examen gedoon
dat is uuch bekind, euverigens geer zeet allemaol vaan
mie soort. . .
PIERRE. Infandum regina, jubes renovare dolorem!
JULES. Mer dat iech op die veer jaor mer ins en dat allein
nao de ierste zes maond, men awwers bezeuk ha, zeet,
dat is get, wat zoe neet verkierd, daan toch wel e bitteke abnormaal is. Inde irae bij de maan, dee de ier
heet ziech vajer te neume vaan euze president. En iech
verzeker uuch, dat 't miech soms mie leid kos, haiim
100 Hollandse jongens oet z'n tes te kloppe es 't
examen te doen.
ARNOLD. Probeer 't ins!
JULES. 't Is natuurlik 'n rethoriese figuur. Gein haor op
m' ne kop wat d'raon dink, miech op dat glitsend
examen-ies te goon waoge. Mer noe huurt, wat iech
oetgevOnde had, um den awwe weer met e paar „bankjes" euver de bra te doen komme. lech hob 'm euver
ach daog 'ne breef vaan zes haaf blajer vol gesjreve. . .
HUBEER. Erme pepierleveranceer!
-
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JULES. . . . en haOrn dao-in verteld, dat de hospita doed
ongelOkkig is, dat de erm vrouw haOre maan en twie
kinder verlore heet. . .
ZJANG. Mer 't mins is toch noets getrouwd geweest?
JULES. Es miech dat noe in m' ne kwaom te pas kwaom .. .
dat ze dao-Onder gedrOlc, noe ouch nog 'n kamer, vlaak
neve de mijn, had leeg ligke en dat ze bij miech had
komme kriete en klaoge, of iech haOr toch neet den
trimester kOs betaole. lech hOb den awwen hier op z'n
hart gewerk; ouch de hOlp vaan Mama veur die zoe
geeprouveerde en door en door rampzaolige wedevrouw ingerope. Daobij 'n vaste belofte vaan miene
kant um flink aon 't werk te goon. . . en de zaak waor
in orde. Gisteraovend kwaom den ingelbevrijder in de
viirm vaan 'ne postbode en neet later es deze mOrrege
negen oor betaolde 't Nederlandse riek miech in klinkende munt 't nudige oet urn vandaog fies te viere.
HUBEER. De bis e genie, Jules, dee aon de vergetelheid
moot onttrokke weurde. Verwissel 't tijdelike met 't
iewige en de club „Noets te Laat" zal diech z'n erkinkintelikheid bewieze door de standbeeld veur de kroeg
te laote opriechte I
PIERRE. Neet in kale brOns, mer in malleber en daan konne
veer d'rOnder sjrieve: Exegi monumentum aere perennius!
JULES. Zwieg toch met den citate, Pierre, de deis eine aon
't studere dinke en dao hob iech mie es genOg vaan.
Mien devies is en blijf: „Noets te Laat
ZJANG. Jao, noets te laat urn toes te komme, dat is zoe
laat meugelik.
HUBEER. Noets te laat urn met studere te beginne, dat
beteikent: noets es op 't leste momint, es de levensmiddele door de hoeger machte weurde aofgesnooie.
ALLEMAOL SAME (de hand bove de taofel oetstrekkend):
Noets te laat 1
Jules zet ziech aon de piano en spetalt de marche vaan
de club,—in 't begin tinge de andere met, meh langzamerhand geit er vaan de marche euver in 'n romance. De
andere bekieke ziech en lache, ierst bedaard, daan hel-op.
JULES (drejt ziech um). Woerum lack Beer?
ARNOLD. Wel jong, umdaste weer in den aaid deunsje
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gevalle bis. De kOs toch gein tien maote speule, of dat
larmoyant leedsje moot debij komme. Heh, had iech
die talent op de piano, iech leet uuch get anders pure,
die clinger oet de Cafe Chantant, wat die lang zwarte
altied zingk, dat yin iech noe zoe koddig.
JULES (is opgestande). 't Is woer1 Geer hob geliek vaan
miech oet te lache, mer 't is sterker es iech: dat deunsje
wie geer 't het, waos ins mie levelingsleed, vaan miech
en vaan iemand anders.. .
ZJANG. Vaan den aw dulcinee, Emma) I
JULES. Neump dee naom hij neet, dat wier 'm profanere.
ZJANG. Nein, de bis en aordig bitsje um dao bang veur
te zien, es of zij neet begrip, daste haOr al lang vergete bis.
JULES. Vergete? Met ougenblikke, zjus I Mer dat Teed,
wat ouch zij zoe deks en zoe gere toes spaiilde, bringk
miech haOr altied in de gedachte. Mer basta ! Laote
veer vaan get anders spreke.
ARNOLD. lech wou zjus zegke : de flesse zien leeg, wie
kriege veer noe de middag um? Veer zien in 'n te gooi
shimming urn noe al oet te sjeie. Wee betaolt 'ne
landouwer?
PIERRE. Met de veer natuurlik, neet woer Nolke?
JULES. Jao, met de veer en daan groete borrelpartij bij
Triinsje langs de vaart, wel dat k6s bij miech ouch nog
devaan. Es 't op is, is 't op; 't geld moot rolle, daorum
is 't rond 1
PIERRE. Apres nous la fin du monde!
HUBEER en ZJANG. Hoera veur Jules!
JULES. Allo jonges, en avant in groete cortege. (Numme

eder 'n fles, woe-op ze speule wie instruminte. Jules vtiOrop en de and ere nao, defilere viiarlangs, al zingend):
Gloire immortelle de nos aieux. (Achter tong aof).
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JOHAN, KOENRAAD, JOSEPH BREULS (1838-1923)
FRANS IN MESTREECH IN 1916

Van de Franse taol weurd ziech Kiel vaol bedeend, umdat
de naom van 't beroop of handel in 't Frans deftiger klink
es in 't Hollands. Daoveur bestoon hij charcutiers, marchandtailleurs, ebenistes, patissiers, confiseurs, cordonniers, coiffeurs, fabricants, j oailliers, bijoutiers, chapeliers, tapissiers,
carrossiers, commissionnaires enz. enz. Die titulatuur is euvergebleve oet de zoegenaomde Fransen tied en behawwe.
Hetzelfde is in Aoke gevaal, woe b.v. op de kiekoet van
de Figaro's te leze steit: coiffeur, friseur, ondulation, enz.
Dat is noe ouch zoe erg neet, es die lui noe mer op hun
rekeninge of op hun circulaires neet bewies leverde, dat
ze zoevãO1 Frans kinne es de kooi Latien, urn van 't Hollands
neet te spreke. En zoe zien ers nochtans debij. Van zoe'ne
marchand-tailleur b.v. kreeg iech 'n rekening te zien, woe-op
stOnd: 6 nieve .knopen genaait aan een redingoot, een jile op
niew gevierd en gerippereert.
Op Franse menu's is de taol sours vreiselik aongebrand.
Niemand zal verlange, dat de lui hij allemaol behuurlik
Frans kinne; mer van degeen, dee z'n firma in 't Frans
annonceert en bove z'n rekeninge zet, maag me verwachte,
dat er ziech neet met dom foutieve nota's zal belachelik make.
Somtewijle vraog me ziech aof, woeveur annoncere die lui
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de geboorte van e keend in 't Frans. 't Zien toch mer
invoudige borgerluikes, die met 't Frans niks hObben oet te
stoon.
Dao zit get mie achter.
Die mama van dat kinneke is meistaal iemand, die ziech
erg geflatteerd en verierd veult, es bijderhante winkeljuffrouwe, die hRiir get verkoch habe, bij 't oetgoon haiir
tourope: es-e-bleef Mevrouw. Dat klink ha& zoe aongenaom
in de oere, dat ze wie dekser, wie liever in dee winkel geit
koupe. Ze liet ziech dat Kiel gere welgevalle. Mer ziech in 'n
advertentie „Mevrouw heite, dat durf ze neet en daovRiir
weurd 't Frans, dat eder getrouwde vrouw, hoeg of lieg
gezete, Madame tituleert, veur de advertentie gebruuk.
-

DE MESTREECHTENEER EN VREEMDE TAME

Es euver vreemde taole weurd gesproke, dan liet ziech
de Mastreechteneer gere aongoon, dat veer allemaol, Mastreechteneers en euverige Limburgers, 'ne bezunderen aonlegk hObbe, um vreemde taole aon te liere. Veer doen dat
in veul korteren tied es ander volkere en veer hilibbe de
zuver oetspraok b.v. van 't Frans, woe eder Hollender met
blijf euverhoup ligke, dadelik te pakke.
En dat is ouch werkelik 't gevaal. Es. 'nen Duitser Frans
sprik, dan maak er van de b 'n p en umgekierd van de p 'n b.
Certainemang sche combrends tres pien zal er antwoorde, es
haiim gevraog weurd, of er Frans versteit en met de besjeidenheid, aon de Germane eige, zal er bijveuge, sche le bark
aussi un beu. Klaar!
De Pruuskes van de Rienprovincie, die, persijs wie veer,
nog 'ne boel Franse bacteries in hun blood zwiimme laote
en ze zelfs neet welle kwiet zien, make ziech ouch aon Fransetaolmassacre neet, of minder schuldig.
Den Hollender, es er Frans sprik, verraojt ziech direk door
de oetspraok van de en's, die heer allemaol touslut door z'n
tong tege den hiemel te drukke, in plaots van de n, zach te
laote oetsterreve in z'n neus. Zoedoonde maak er van 't telwoord un en Maastreechse un en bijgevolg zonder 't te wete,
n us.
Of 't gebaOrt, weet iech neet, mer 't zou toch 'n kleinigheid zien urn de fout te veurkomme, door de kinder op sjaol
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de maneer te here urn de franse n behuurlik oet te spreke.
Of v'r bij 't aonliere van ander taole es Frans en Duits,
ouch gepriveligeerd zien, inaag iech neet zegke en vin
ouch neet nudig dao-op 'n antwoord te zeuke. Laot v'r us
al te vreie stelle met 't veurrech, dat v'r op de Duitsers
habe, urn Frans te Here en dat v'r op de Franse hObbe, urn
Duits te here en dan al hiel kontent zien, es v'r in die twie
taole eus gedachte konne oetdrukke, zonder e slech figuur
te make. Dat is jummers genOg.
In Holland hObbe v'r de naom, dat v'r 't Frans kinne wie
euze kristelier. Laote v'r us tat, in Godsnaom, neet laote
wies make. Veur sommige maag dat woer zien, zelfs zullen
ers wel.zien, die 't Frans nog vaiil beter kinne, mer v'r magen
us neet trop bereume et Frans te kinne.
Zij, die vaCil Frans habe geleze, die geweend zien toes
Frans te spreke en dat dan ouch gemekelik doen, hove mer
werreke van de gooi Franse sjrijvers in te zien, urn ziech te
euvertuige, dat 't gezegkde „de Franse taol machtig zien
allein op zier wienig persone toupasselik is.

-

OET ROOSKE KLEEVE
ROMANCE

Nog noets hob iech m'n hart zoe fal,

Zoe hevig veule kloppe,
En wat iech doon of wat iech wel,
lech kaan 't neet verkroppe.
Zoe gaw wie iech deen ingel zaog,
Voolt iech e sniOrke trille,
Dat iech neet kinde veur van daog,
En lestig is te stale.
Wat iech tot noe tou ondervOnd,
't Liekent neet op leefde:
Mer toen iech zaog dee sjoene mond
Woe-um dat lechske zweevde,
Toen drong in miech 'ne zonnestraol
Oet 's hiemels hoeger sfere,
En wie iech hoort haiir zilvertaol,
Klonk hij : iech hob diech gere.
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ARIA

lech bin mer simple cantonneer
Dat zeet geer toch wel, hiere!
Daobij bin iech nog herbergeer
En drijf m'n zaak met iere.
Gei peerdsje dat strukelt op deze weeg,
Zoe good es iech 'm hob sjoen geveeg.
Van 's mOrgens vreug tot 's avonds laat
Loup iech mer hij te kere,
Drum los iech ouch m'n druug en naat
En laot miech niks mankeere.
Gei peerdsje dat strukelt op deze weeg,
Zoe good es iech 'm hob sjoen geveeg.
Ger zeet, iech bin e raar seigneur,
Och welt 't miech vergeve;
De meiste kere veur hun deur
Mer iech keer ouch deneve,
Want niemand dee strukelt op deze weeg,
Zoe good es iech 'm hob sjoen geveeg.
STANCES

Woe weelde is, woe riekdom troent,
Woe eder zwOmp in euvervlood,
Dao weurd 't leve ouch bekroend
Van Mom, dee van ze werelds good
Den erme ouch genete deit:
Z'n kroen, dat is de chariteit.
Woe ermooi hous, woe hOnger knaog,
De kaw sjerp door de reetse fliit,
Woe maan en vrouw van elend klaog,
De kinder gans zien oetgepiit,
Dao blijf toch hoop bij al dat leid:
Die hoop, dat is de chariteit.
Hetgeen de mins veuraal versiert,
Is zeker neet 't blinkered goud
Of glorietitels, die men iert,
Mer wel 'n clang, door God geboud,
Die alle prach te bove geit:
Die clang, die het de chariteit.
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JEAN, HENRI SCHUMACHER (1851-1939)
OET MESTREECH IN 1850-1882
DE BOSQUET EN PETRUS REGOUT

lech zal beginne met, wie et behuurt, miech zellevers veur
te stelle. Gebore bin iech in September 1851; iech bin
„gehaole door Dr. Meers en gebakerd door 'n Valasse,

dochter van 'ne smeed oet de jaOstraot. Geduip bin iech in
Sintervaos en kraog es naome Jean, Henri. M'ne petere waor
J. DE BOSQUET, gebore in Mestreech in 1817. Heer stamde
oet 'n gedistingeerde familie, waos geparenteerd o.a. aon de
familie Nijst van de Vessermaos, later in de Lurestraot, boevaan Dr. Schols in 1869 de dochter trouwde, en ouch aon
de familie Maurissen.
Z'n veurawwers kaomen oet Frankriek.
De Bosquet leep in Mestreech de Latijnse klasse aof en
gong al hiel jOngk in Leuve studere in chemie en Franse
lettere, mer door familie-umstandighede kaom heer nao twie
jaor weer nao Mestreech triigk en is toen op Calvarieberg
veur aptieker goon studere. lech vermein, dat toen al op
Calvarieberg directeur waor Dr. Dumouling, de zwaoger van
Dr. Meers en de vader van dee perfekte, te vreug gestorreve
Dr. Dumouling oet de Groete Staat, bijgenaomp „de roejen
Dumouling".
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Begin 1840 woort de Bosquet aptieker en kwaom toen bij
z'nen awwere kollega ANGELIUS, aptieker, filantroop en
gelierde, dee woende op den hook van de Mai:int en de
Kleine Staat.
ANGELIUS, gebore in 1770, gestorreve in 1857, waor
veur zienen tied gefortuneerd en doog vaiil good. Mesjiens
heet heer z'n aptiekeisdiploma ouch op Calvarieberg gehaold, hoewel heer ouch in Leuve gestudeerd had. Op
Calvarieberg woort euver geologie gesproke en geherboriseerd. De aptiek van Angelius en die van Hollman op te
Merret waore de veurnaomste en win Angelius 't neet
nudig had, stelde heer veur aspirante, boe get in zaot, z'n
aptiek met kos en inwoening gratis disponibel urn ziech in
de praktiek te bekwaome.
Zoe kaom m'ne petere de Bosquet ouch bij Angelius. Dao
kos heer ziech met z'n leefhObberije, z'n studies van kapellen
en fossiele okkupere. En zoe hadde die twie ziech gevOnde.
Angelius bezaot 'n groete collectie fossiele, boevan ers
oet de Cannerberreg aofkomstig waore, o.a. 't groet sjouwerblaad van de Mosasaurus, later door de Bosquet besjreve
en boe in 1807 de groete Alexander von Humboldt, met wee
Angelius vaol korrespondeerde, veur nao Mestreech kaom.
Ouch de Bosquet doog vaol onderzeukinge in de Cannerberreg en in Kunrade, Eygenbilse en Tongere, boe heer in

't driefzand. mennige sj011ep-fossiel heet gevOnde.
De Bosquet en Angelius onderzeugkde wat gevOnde waor,
aon de hand van de groete geologiese kaart van prof. Andre
Dumont oet Luik en stelde zoe vas, oet wat veur tied hun
vondste dateerde.
In 1854 of 1855 kraoge ze 't bezeuk van de groeten
DARWIN, dee twie daog bij hun bleef. Iech zeen dee groete
gelierde en kindervrund nog met z'n lang bakkebeerd. Heer
leet miech op z'n kneeje rije en es heer miech te weld leet
galoppere, heel iech miech aon z'n bakkebeerd vas.
Neet lang nao dat bezeuk is de Bosquet tot lid van de
Royal Society in Londen beneump. Heer sjreef Arabi euver
de kriet-formaties (meis in 't Frans) , teikende zellevers de
veurkommende fossiele, nao ze vergruut te hObbe door
middel van 'n hiel invoudig, eiges oetgedach toustel, gebaseerd op 't systeem van Leeuwenhoek en bestaonde oet 'ne
recepte-pin op 'nen houte voot, e paar brei stoppe, get kartong en e vergroetglaas.
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Zn werreke woorte door 't Teyler-Genootschap in Haarlem, boe heer lid van waor, gratis gedr6k.
In 1861 woort de Bosquet ondersjeie met de groete
medalje van de Royal Society veur de baste werreke op
geologies gebied in de leste vier jaor gepubliceerd. Heer
waor d'n iersten Hollender, dee die ier tebiOrt veel.
Neet lang daonao beneumde de Groningse Universiteit de
Bosquet tot doctor honoris causae en kraog heer van de
Keuninklike Akademie van Wetensjappe in Amsterdam,
boe heer al lid van waor, 't permanent sekretariaat aongebooie, boeveur heer evel bedangkde.
De bereumde verzameling Angelius-Bosquet is in 1879
groetendeils verkoch aon 't Brits Museum, terwijl de bibliotheek bij Fred. Muller in Amsterdam onder d'n Kamer kaom.
De Bosquet in in Juni 1880 gestorreve.
D'n awwen hier Pie Regoo waor getrouwd met 'n juffrouw
Hoeberiks oat de Pastoershoed op de Mint.
Heer voolt ziech altied allein de baas en zaog in, dat de
expansie van ze fabrik neet door of van Holland, Ned. India
of Belgie allein k6s komme, mer door de wij wereld. Heer
dorref 'ne wereld-reiziger aon te stelle, Dohmen, dee BritsIndie, Siam, Japan enz. bereizde. Door deen hier Dohmen
kaom in 1865 'n Japanse delegatie ouch 'nen daag of twie
nao Mastreech um in de fabrikke van Regoo e kiekske te
numme.
In verband met dat bezeuk rappeleer iech miech, dat einige
daog veur d'n dinee, dee menier Regoo z'n gaste zou aonbeeje, heer zellef bij us in de Brogkstraot in de sigarewinkel
kaom en twiehonderd echte havana's bestelde. E paar daog
later kwaom de knech met honderdtien havana's trOgk: kompleminte van menier, 't zou zun zien, die sigare te bewaore,
menier rougkde zellef neet; of veer mer daoveur thee no. 6
wouwe sjikke, wat naturelik ouch gebiOrde.
Op zekeren daag mOs menier Regoo nao Luik goon um
ziech e statiepak es Romeins Graof te laote aonmete. Z'ne
kOtsjeer brach 'm nao de stasie en mOs 'm aon 'ne bepaolden
trein weer komme hole. Menier kaom evel met 'ne va61
lateren trein trOgk, vOnt z'n kouts neet en leet ziech toen met
'n heurkouts van Welkes nao z'n hoes op de Boschstraot
bringe. Dao aongekomme, zeet er tege z'n vrouw: „Laot Pie
Wakes 'ne vieffrang geve, dee beet miech toes gebrach".
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„Meh, Pie, da's vaols te vaol, drei frang is genOe.
„Laet 'm tien frang bringe".
„Meh Pie, wie hob iech 't noe?
„Laet 'm vieftien frang bringe".
Toen woort 't z'n vrouw te bOnt. „Biste in Luik gek gewoorde?" vroog ze.
„Laet 'm twintig frang bringe".
Toen begreep ze, dat, wie mie ze • preutelde, wie mie habre
maan zou opsloon. Welkes kraog twintig frang en had nog
noets zoe'ne gooien daag gehad.
In d'n oorlog van 1870/71 leet heer met voile krach mer
door fabricere, naom alle vreem werreklui aon, die ziech
presenteerde, en had d'n hiele Bassing vol stoon met kOrref
waor; zellefs z'n eige hoes waor volgeprop. Wie z'n familie
'm op 't risico daovan wees, zag heer: „Dat zien mien zake,
preuteleers kaan iech meet gebruke."
Koelek waor d'n oorlog gedoon, of alles waor weg, zoedat
op 't fabrik met dobbel krach mOs doorgewerrek weurde.
Wie de Rifflemen oet Londen in 1868 veur de „Grand
Concours de Tir International in Luik waore, heurde menier
Regoo de ierste verdeping van 't Hotel d'Angleterre achter
d'n theater aof en recipieerde dao in ze kostuum van Romeins
Graof de Ingelse autoriteite. Met z'n kouts met veer peerd
rijde heer door Luik, bezeugkde d'n „Tir'', de chefs van de
Rifflemen in 't Hotel de Suede en de borregemeister Piercot,
gaof 'ne groeten dinee, woort door 't gemeintebestuur op
't stadhoes ontfange en offreerde dao zes stel prachtige inkkokers.
Menier Regoo heel van prach en prOnk, mer presteerde
ouch enorm vaiil en is veur Mestreech ongetwiefeld 'ne
groete maan gewees, dee door 't naogeslach in iere gehawwe
moot weurde.
-

-

'T KOLLEZJE

Nao op Rolduc de „syntaxis te habe doorgemaak kaom
iech in 1867 in Mastreech op de H.B.S. of „'t Kollezje",
wie 't vreuger hedde, boevaan toen Dr. Zieckwolff direktOr
waor. Heer waor 'ne Luxemburger, dee met 't Hollands hiel
slech euverweeg kOs en veur ze spreke daan ouch geregeld
oetgelach woort, zoedat ze prestizjie niil waor. BOrregemeis-

61

ter Pyls, boe heer de „protege" van waor, heet 'm daorum
nao einige jaore late sjete. Wijl iech niks van meetkunde
en Ingels kOs en vai31 te wienig van plant- en dierkunde en
Nederlands, woort iech met al me Latien en Greeks in de
twiede klas triigkgezat, wat miech biestig tegeveel en m'nen
animo ouch gaar neet d'rop veuroet doog goon.
Op de H.B.S. kaom in deen tied van disciplien neet
terech, in tegenstelling met 't „Athenaeum" 1 ) , boe Dr.
Verwaayen rector en Dr. J, Marres conrector waore. 't
Onderwies waor in de ierste jaore van mienen tied gaar neet
bezunder, zoedat vaol kandidate veur hun eindexame zagkde.
Dao waore onder de perfessers wel einige gooie, mer bij de
mieste lierdeste wienig of niks. Vaol perfessers kOste mer
gebrekkig Hollands, andere gaove les, terwiji ze mer 'n
gewoen lieger-onderwies-ak hadde en sommige bezaote
zellefs gaar gein ak. Gestiedig hadde daan ouch veranderinge
in 't personeel plaots en zoe hob iech in twie jaore tied drij
perfessers in 't Frans gehad. 't Is te begriepe, dat 't Kollezje
door 't ein en ander sterrek in aonzeen achteroet gong, ofsjoen ouch lui van groete naom d'raon les gegeve habe,
wie Dr. Kern, 2 ) de latere bereumde perfesser in Leie, en
de bekinde Gulikers van de Maiint, dee Franse lierbeukskes
heet gesjreve, die jaore laank haos door 't hiel land zien
gebruuk gewoorde.
Wie iech in 1867 op 't Kollezje kaom, waor dao nog 'n
kossjaol aon verbOnde, die toen evel daonig aon 't oetsterreve
waor, want ze telde nog mer twie jonges, einen oet G011epe
en d'n andere oet Meersse, 'ne zoon van notaris Wilmar, dee
ze Samson hedde, umtot heer zoe'n lang en sterreke haore
had, dat me ziech d'raon kOs laote haange. Perfesser Steyns,

bijgenaomp „de Klep'', dee gesjiedenis gaof, heel toen dat
internaat en woende met z'n familie in 'n deil van de
gebouwe, dat op de speulplaots oetkaom. Steyns waor bij z'n
lierelinge zier geleef wiji heer zoe'ne gooie vent waor, mer
heer had ei gebrek, heer stoedde naomelek vreiselek met
z'n tong, 14%t sommige jonges 'm in de les naodoge. Steyns
woort daan neet koed, mer zag ins tege Gus Jelinger, dee
dat perfek kOs: „Jelinger, je moet dat stoten met je tong
1)

Het Stedelijk Gymnasium. 2 ) Kern was „perfesser" aan het

Gymnasium. Het is niet onmogelijk, dat hij ook enige lessen aan de
H.B.S. heeft gegeven.
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afwennen, anders zou men nog gaan denken, dat je van de
familie Steyns afkomstig was .
Euze perfesser in 't Duits waor Dr. Meurer, de vader van
de bekinden Amsterdamsen dokter en sportsmaan, dee hiel
gesjik waor, mer ziech ouch hiel giftig ken make. Op 'ne
gooien daag doog Meurer de roeje Melotte aon 't bord
komme en zag: „machen Sie mal ein Q'', terwijl heer die
letter op z'n Duits oetspraok (koe). Gus Melotte, dee dat
verkierd begrepe had, begOs op 't bord 'n kooi to teikene
en vroog, wie heer daomet haaf veerdig waor: „auch die
Beine? . Wie deks toen de waiird „Schlingel, Schafskopf"
door de klas gevloge zien weit iech neet, mer wel, dat Gus
z'n oerlelke haiim later benkelik pijn doog.
De maan dee ocherrem 't mieste getreterd woort, waor
Alberdingk Thym, 'ne broor van de groete gelierde oet
Amsterdam : heer gaof Nederlands en is later perfesser in
Leuve gewoorde. Dee lc& gaaroet gein orde hawwe en allein
es heer litteratuur behandelde en stake veurloos, waor 't
tamelek stel in de klas.
Veur de zjimmenas hadde veer Lamster. Tot 1868 woort
op 't Kollezje in dat vak gein les gegeve; me Wait dat neet
nudig en 't aonstelle van 'n lierkrach daoveur geld eweggegooid ; wat zouwe de jonges van zoene „kunstemeker
kinne liere? Wie evel de opvatting euver 't nut van lichamelike ontwikkeling oet Duitsland euvergewejd kaom, kOs
Mastreech neet achterblieve en leet 't Gemeintebestuur in de
zomer van 1868 'nen oproop doen in de „KOlnische Zeitung" veur 'n lierkrach in 't „Turnen, Briicklaufen und
Schwimmen . Oet 'nen houp sollicitante woort toen menier
Lamster gekoze. Dee waor ongetrouwd en mOs naturelik
hij in de stad kamers zeuke.
Dao-euver geit 't vollegend verhool: Op d'n hook van de
Vriethof en de Hellemestraot woende in deen tied 'n wedevrouw van 'ne kaptein, mevrouw van Schermbeeck met haiir
cliichter; ze hadde 'n zaak in witgood en verheurden ouch
gemeubileerde kamers. Lamster kaom ouch aon dat adres,
zaog de kamers, die 'm bevele en naom ze. Wie ein van de
dOchter haiim vroog, wat heer eigentlek doog, zag heer:
„Turnmeister, Briicklaufer" ; de juffrouw verstOng dat Duits
neet en vroog obbenuits, wat dat waor; Lamster antwoordde: „Hochstand machen und Handelaufen en dat heer door
-

-

-

-

-
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de Gemeinte woar aongesteld urn dao-in les te geve, en wie
juffrouw van Scherrnbeeck dat neet wou geluive, trok heer
z'ne jas oet, stOnt op ein, twie, drie op z'ne kop en leep toen
op z'n han de kamer rOnd. 't Meitske begOs te keke, leep
de kamer aof en reep op d'n trap : „Marna, komt gaw nao
bove, dao is eine gek gewoorde, Tech hob de sleutel umgedrejd, heer kaan neet oet''. Mevrouw van Schermbeeck, e
verstendig mins, doog de kamer ope en vOnt Lamster
bedaard op 'ne stool zitte. 't Gevaal lozde ziech op, Lamster
bleef dao woene en trouwde 't jaor d'rop met de dochter,
die zoe bang veur 'm gewees waor.
In dee gooien awwen tied waor 't onderwies op 't Kollezje
nog gaar neet deur: daartig gOlde veur e gaans jaor.

Er is toch wel voor ieder kind een
dringende noodzaak, zodra het tot enige
ontwikkeling komt, en dat is deze : het
kind moet zich overal kunnen laten
Koren, zich overal in het Nederlandse
gebied verstaanbaar weten te maken;
het moet leren luisteren naar de klanken
en woorden van het algemeen be-

schaafd en deze in zich opnemen en
spreken ; het kan dit leren door uitgelachen te worden door zijn kameraden,
als hij ergens in stad op school komt;
het kind zou dit doel echter ook kunken bereiken, wanneer de onderwijzer
hem hielp door uit te gaan van zijn
eigen taal.
(Dr. J. B. Schepers).
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JOSEPH, HUBERT, LAURENT ALBERT (1855-1939)
OET FIGARO DE BERBEER, MUZIKAAL PARODIE IN 4 AKTE
FIGARO

lech bin de Cicero van de berbere,
Bravo, bravissimo Figaro!
Met 'ne krans kOs me miech wel sere,
En fliciteere, jao bravo!
Ha, bravo! o, Figaro!
bis
Bravo, bravo, jao bravissimo!
lech bin de Cicero van de berbere,
Bravo, bravissimo Figarol
Met 'ne krans kOs me miech wel sere,
En fliciteere, jao bravo!
Urn uuch te sjere of te frisere,
Vindt geer neet eine in 't land,
Welt sours de maog of de boek neet marsjere)
Niemand is beter bij der hand!

(mask de beweging van e lavemint te zette)
Ha, bravo ! o, Figaro!
etc.

Heimelik iere miech zier groete hiere;
En van de dames ha iech de klant,
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Die hunne leefste of maan soms wel piere;
E billet-doux bring iech zier galant!
Figaro hij Figaro dao
tech weet soms neet mie, woe dee kop blijf benao!
Heimelik iere miech zier groete hiere;
En van de dames hob iech de klant!
Jao, ederein zou gekneeld miech veriere,
Wat is mien professie toch zier sjarmant!

bis

AIR VAN DE CALOMNIE
BASILIO

Num diech in ach
Num diech in ach
Diech has daovan gei gedach,
Woe de 'aster deks zoe mennigein nao touw heet gebrach.
Noe, iech zal diech hij ins liere,
Wie 'ne mins is te Ontiere.
Van die kunst kin iech de knepe
'ch Hob ze van keends aof begrepe.
Num diech in ach,
Num diech in ach,
Diech has daovan gei gedach,
Woe de laster deks zoe mennigein nao touw heet gebrach.
Allerierst, good verzinne
En onsjOldig daan beginne,
Met e woord, fien gezag
En op zien plaots te pas gebrach.
Piano gezwind,
Piano gezwind,
Niks wat sjoender zoe begint.
Bis verzekerd, dat de laster vas en altied euverwint!
E woord zoe gezag,
E .woord zoe gezag,
Kins diech daovan wel de krach?
Veuls diech daovan wel de steek, dee in 't hart daan is
[gebrach?
Wie de wind zoe avanceert 't,
Ederein dee repeteert 't,
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Niks mie helt 't noe nog tege,
't Heet publiciteit gekrege.
E woord zoe gezag,
E woord zoe gezag,
Kins diech daovan wel de krach?
Veuls diech daovan wel de steek, dee in 't hart daan is
[gebrach?
En dee maan ins gepreze,
Weurd met vingers naogeweze,
Ederein kiert haiim de rogk,
Heer krijg zien ier zoe gauw neet trOgk.
Ziech neet gezjeneerd,
Mer geblageerd,
Niks wat sjoender toch marsjeert
Es de laster, dee jao zeker, vas en altied triomfeert!
FINAL
Bartholo, Almaviva, Figaro (te same).

Bartholo.

Geer sjelme, sjavute,
Blijf gein twie menute!
Verlaot hij dit hoes gaw, of vreis mien koleer!
Van gif en van spiet,
Jao, iech stik van de nied,
Dao gluif op me woord miech, en komp hij neet weer!
Almaviva en Figaro.
Deen awwe is sjtabel
Heer meint ziech kapabel
Um noe nog te trouwe met 'n sjoen jOng vrouw.
Dat zien van die nake,
Die altied neet lake,
Heer stik van koleer, dat Rozine haiim neet wouw.
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ALFONS OLTERDISSEN ( 1865-1923 )

DEN THEATER
De aw kemedie waos veur '78 'n hoeselik lokaal met e
glaze portaiilke deveur es antree. ROntelum waore drij rife
galerije, boevan de twie underste es „baignoires" en „loges
deens dege. De „loge" van de gouverneur en de bOrrege
meister laoge achter in de middel en die van de „avantscene
hadde ruutsjes met blouw gardijne en me hêdde ze de
„rouwloges , umdat van dao oet de families, die in de rouw
waore, ongezeens de veurstellinge kOste bijwoene. De plafong waos e gans effe gewit tongewellef en in 't middel
hOng 'n bronze gaaskroen met witte bolle. De gardijn waos
van liech-versjote greun. Aon de rechse kant stOnt e groet
maske d'rop gesjelderd, wat laoge, en aon de linker eint,
wat tristig loerde. In 't middel stOnt 'n lier d'rop met e
krenske d'rum. 'n Eigenaordigheid van die gardijn waos,
datse deks weigerde op te gaon en dat me ze allerlei sjuivers
zaog make urn eindelik bove te komme. Midden in de
„parterre" stOnt 'n groete kachel te gleuje en de plaotse
d'rum waore zoe zjus neet de plaotse van preferensie, umdat
de bezeukers, die dao zaote, aon eine kant haaf gebrooie
waore en liever de kachel get lete mindere, terwijl de ander
lui, die al get wied-aof zaote en kaw lijde, gestiedig repe of
zjestikuleerde um nog e paar sjOpkes d'rop te doen. Kaom
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evels de poos, dan trok ei gedeilte van 't publiek nao de
restorasie van Zeguers of nao de ander kaffees in d'n urntrek, onderwij1 't ander urn de kachel bijeinkwaom um de
opveuring te bespreke. Geregeld stOnt dao 'n kompenij met
de slippe van hun lang jasse wied oetrein gespreid en de
riigk nao 't vuur te klassjenere euver de „chanteuse'' haiir
koloratuur en d'n tenor z'n do bove, of euver de valsigheid
van de „choeurs''. In 't orkes pagkde ondertOsse de muzikante hun botram oet 'n apaart heukske van hun violekis en
peuzelden hiel famieljaar hun aovendbroed op, aote ziech 'ne
zoeren appel of pagkde ziech e slukske oet 'n babel, die
ze in hun tes hadde.
De deftige dames bleve in hun „loges" en zaote ziech te
weje met hun groete „eventails'': Ze wagde dao de feziete
aof van de hiere, die van de ein familie nao de ander gOnge
urn door get komplemintsjes en e praiitsje hun d'n tied te
korte. En dan woort door de dames daotegenin 'n tuutsje
geprezenteerd met ulevellekes, pasjensiekes, gebrande
amandele en likeurboene.
Bove hoeg kraagkde ze ondertiisse get neut, aote 'n
appeleseen veur d'n doors of lete 'n snoufdoes sirkuleere tot
aon de underste indsjes van de galerij.
De meiste families hadden hun waste „loges en ouch de
ander bezeukers zaog me altied op hun aw plaiitskes. De
offesere vOnten 't beleefder, de zitplaotse aon 't .publiek
euver te laote. Zij stOnte d'n hielen aovend heldhaftig tege
de balustraad van de ,,baignoires" te leune. Dan zaoge zij
Bans publiek en umgekierd.
De prijze waore de hellef van noe en dao mOs al get hiel
bezunders te doen zien, ie die met e wiillemke of tien sent
verhuug woorte. Van plaotstitels of gerezerveerde plaotse
waos gein spraoke. Dee 't ierste kwaom, dee 't ierste maolde,
en deks genOg stOnt 't publiek al 'n oor en langer veur de
deur urn 't ierste binne te zien, es die opegOng. Waos 'ne
„soiree van Momus, dan trokke al sommige families van
veer ore nao de kemedie um 'n gooi „loge" te habe en ze
lete ziech dao de koffie bringe urn d'n tied um te kriege.
De koejonges krope, es ze de kans veerdig zaoge, al tege
d'n aovend de zolders op en hele ziech dao verborrege, tot
't sta begOs, um dan e plaiitske op 't paradies te goon
zeuke, dat ouch ()rider de veurstellinge peekduuster waor.
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En mennige gooi meer smOkkelde haiire kleine jong onder

haore wije mantel met nao binne.
Es 't sezoen begOs, kondigde d'n ein of anderen direktOr,
meis van Verviers of Namur, aon, dat heer met zienen trOp
hij kaom speule en dan abonneerde ziech al de gooi families
op zes veurstellinge, die alle weke ins of urn de veertien
daog gegeve woorte. Kort d'rop zaog me dan altied regelmaotig de „affiche versjijne boe-op es ierste veurstelling
„Faust" woort geannonseerd. Dan vollegde Carmen en
Mignon, wie altied, en veur de res „Haydee ou le secret",
„La Muette de Portia', „Si retais Rol'', „La Dame blanche",
„La Part du Diable , „Les Contes d'Hoffmann , Fra
Diavolo", „Le Pre aux Clercs'', „Le Caid'', „Le pardon de
Ploermer, „Norma , „Zampa'', „Le Songe d'une nuit
d'Ete , „Le Domino noir, „Lucie de Lammermoor'', „La
Reine topase", „Les Diamants de la Couronne" enz. enz.
De meiste waoren in d'n Italjaonsen trant gesjreve, met
vaol vokalieze veur de ierste „chanteuse'', hiel hoeg note
veur d'n tenor, hiel depe veur de bas en „bel canto-airs"
veur de bariton.
't Orkes akkompanjeerde mierendeils met „boem-kletsklets" of ein, twie, drij, veer, vijf, zes.
De artieste droge allemaol ouch Italjaonse naome, en
zellefs es 'ne Mastreechteneer metzOng, kraog heer toch 'n
a of 'n i achter z'ne nabm. De koriste waore zoe get twintig
lui, van eder partij vijf. Bij apaarte gelegenhede woort 't
koor wel ins verdobbeld. De figurasie bestOnt oet e stOk of
tien seldaote, die op de „scene op d'n achtergrOnd kwaome
oetgemarsjeerd, „plaots rOs" maagkde, reks-um of links-urn
gekommandeerd woorte en dan weer aofrugkde. Onder
geleide van 'ne serzjant marsjeerde ze tege zeven ore van
de kazerne nao de kemedie en tegen ellef ore weer triigk en
hadde dan zjus wie de lui aon de brandspruite fieftig sent
verdeend.
Aon de meiste opera's gong nog 'ne „vaudeville" veur e
paar persone of 'ne kleinen opera veuraof in ein ak, en al
had me ze ouch al „doezende'' kiere gehuurd, toch zou me
meet gere gemis hObbe: „Le Chalet", „Bonsoir Voisin", „Les
Noces de Jeannette", „Le Maitre de Chapelle", of „Choufleuri restera chez lui''.
Es de veurstelling begOs, kwaom de lampenis Kuijte jaorem
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laangk van achter de gardijn oetgekrope en staok ein veur
ein de bekke van 't vootleech aon. Dat waos 't teike, dat 't
speul gong beginne en dee op 't tippele binnekwaom, vroog,
of Kuijte al dao waos gewees. Kort dao-op klOnke de drij
tradisioneel sleeg van de regisseur en beg& de gardijn links
en rechts te sjogkele urn Bove te komme.
't Publiek kOs de „repertoire" van punt tot draod en zOng
de „choeurs" dapper met.
Met 't orkes gong 't insgelieks, dat welt zegke, die spaiilde
met (op ein repetiesie) en meistens leep alles zoe good aof,
dat zengers en muzikante same gedoon kraoge, mer o wee!
es ins get nuits op de proppe kwaom, en zoe' nen opera mOs
met ein, hoegstens twie repetiesies opgeveurd weurde. Dan
woort wel ins „getuut en gefluut , tot diech de haore te
berrege reze. Mer de lui gOnge toch al kontent nao hoes touw,
blij, datse met 'n „premiere" kinnes gemaak hadde. Me
kOs toch ouch neet verlange, dat ze tien repetiesies hele
op einen opera, wie in Paries, en al bleef hij en dao ouch
al ins 'n maot weg of veel ein partij te vreug of te laat in,
ze sloge ziech toch good dedoor en 't is nog noets gebaiird,
dat ze gans zien blieve steke.
Wie good de „habitues de opera's kOste, bleek cinder
mie in „La Favorite". Waos e lolletsie in 'ne kaffee, dan
woort 'nen toer gemaak met gekruuzde errem en ederein
zOng de chromatiese „choeur oet de ierste ak, mer met de
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Sjeunmeker, peekdraod,
Zet diene winkel op de straot, enz.
In de derde ak brik 'nen „ensemble" opins rats] aof en
had de „chef d'orchestre'' drij sleeg te telle, mer dan hollep
'm d'n hide zaol hel-op met:
„Qu'il reste sea', zOng 't koor,
„tine, deux, trois'', beugkde de zaol,
,Avec son deshonneur'', vervollegde de zengers.
Naturelik woort dee nOmmer gebisseerd.
In Mignon woort regelmaotig gela che met 'n kartonge
„kip , die Wilhelm Meister veurgezat woort en boe dee dan
met ze mets op gong zitte kloppe. „Wach get, dao krijgtee
die hin weer , zag d'n eine al tege d'n andere, es ze mOs
opgebrach weurde.
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In „La Juive" ammezeerde ziech alles met de beul. Gewoenelik waos dat 'nen aongekleide piot, dee ze e roed
pekske hadden aongetrokke en 'ne weuste baard opgezat.
Dee maan stout dan neve de ketel met de kokenden olie,
mer wis van toete noch bloze, wat heer doen mOs, en umdat
'm meistens z'ne baard zjeneerde, stunt heer doorgaons de
haore d'roet te trekke, die 'm in z'n neusgater kietelde.
Umdat eus kemedie op de ierste stasie ligk, komme hij
hiel zelde ander bieste op de „scene" es op rOlkes. In „Le
Pardon de Ploermel" is „zij" ins opgekomme met 'n geit
en in „La Fille du Tambour-major" ins met 'nen ezel en
zeker hemderd maan figurasie. D'n ezel kwaom sjoen met
op en bleef stoon veur de souffleurskas. De dochter van d'n
tamboer-majoor zOng haiir „air" en 't publiek stambde met,
zoe deks es zij bij Wore zaangk ouch mOs stampe. 't Orkes
spaiilde „con amore"; de zaol applodieseerde dat 't daverde
en d'n ezel sjeen dat zoe bezunder good te bevalle, dat heer
neet mie van zien plaots wouw. De „chanteuse" reet en trok,
'ne figurant houwde met 'ne stek, d'n ezel bleef stoon. Toen
begOste de nudige seldaote aon 'm te Buie en dat beveel 'm
neet, want heer begOs, wie de „chef d'orchestre", met veer
pu te sloon en te trampe. 't Publiek stambde met van de lol,
tot op 't langeleste d'n ezel bij pu, oere en start opgeluf
woort en de „scene" aofgedrage. Nao deen aovend zien
noets mie zoe'n kopsige acteurs op eus planke versjene.
Allein in „Venus, de bis 'n kriik" woorte e paar sjgalipkes
op rolle euver-ent-weer getrokke, wie ouch 'ne zwaon, dee
Cupido veuroet trok, en daan is nog ins in „Der Freischiitz"
get vertuind gewoorde, boe de lui 't nog neet euver eins zien,
of 't e weld verreke waos of de twiede bas. Dao waos te
vaol vuurwerrek op de „scene" um 't good te onderkinne.
In de jaore 70-71, wie d'n oorlog tOsse Frankriek en Duitsland aon de gaank waos, hoort me zjus wie noe 1 ) van tied
tot tied de kanonne, mer ouch habe veer toen hij de sjoenste
muziek gehuurd, die me bij minseheugenis hij gehad heet.
De Franse artieste kOste in hun eige land neet terech en
waore Belzj ingetrokke, en ouch aon eus kante
woorte toen reprezentasies gegeve, hoe-in de ierste artieste
van Paries optrooie. Vreuger had Mestreech dus 't- hiel
sezoen door d'n operatrOp van Verviers, Namur, Luik of
1)
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Aoke en de rondreizende gezelsjappe (de „tournees )
hObbe ouch altied gere eus stedsje bezeuk. Daodoor habe
veer deks gemig ierste klas artieste hij kinne bewOndere, mer
dat waos mie in 't kemediespeul.. Madame Agar spaiilde
hij de klassieke stake van Racine, Madame Samary, Judic,
Sarah Bernhardt, Mile Reichenberg, Segond Weber, Agnes
Sorma hObben allemaol in hun jOng jaore bij hun talente
laote sjittere, zjus wie La Cressoniere, Taillade, Kraus-Mine,
Paul Mounet, Mounet Sully, de Max en le Bargy.
Onder al de dames waos ein van de leefste versjijninge
en beste „chanteuse" 'n juffrouw, die einige winters hij bij
d'n trop van Verviers de hoofrolle zOng onder de naom Mlle
Vialla. De lui lepe met haiir eweeg en zellefs van de
„habitues" van d'n „amfi woort haiir e prachtig boeket
aongebooie. Es ze optrooi, zaot altied 'nen hier in de
„stalles'', dee haiir euveral vollegde en boemet ze is getrouwd. E jaor daonao waos ze wedevrouw en errefde einige
mieljoene. Versjeie gooi merreke Franse wien komme allewijl
van ha& geujer.
Dat Been bier z'n hart verlore had aon e leef „chanteuske"
waos nog persijs zoe zelde neet. Dat gebaiirde eder sezoen.
Dat huurde zoe debij. Es met Vastelaovends-Dinsdag d'n
opera gegeve woort en later de artieste in de reclOtzaol op
do bal van de „actionnairs" kaome danse, dan kraog minnigen hier z'n hart weer triigk, mer verloor dan in de plaots e
paar flesse sjampanje of e Tien soepeke of get anders.
AllewijI zitte de lui liever in de „cinema's te lathe of te
griezele en zien ze op muzikaal gebied' kontent met de konzerte of met operette, boe-in me mie vertelt en springk en
zingk. D'n tiepiesen opera-aovend per week sjijnt veurbij
te zien.
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KOMMUNIEFIESTE

Es de kinder hun kommunie doge, waos 't groet fies in
de prochie. Weke laank van te veure, es 't eint oetgezeuk
en 't andert door d'n askOrref gevalle waos, woorte de preparatieve gemaak. De hoezer geverref en gewit, de gardijne
gewasse, de meubele opgemaak en wat kapot waos, gerepareerd. Daog laangk lepe de meidskes al rOnd met hun krolle
opgedrejd in blouw papieljotte, de jonges kraoge ze
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smOrreges vreug ingebrand, met de nudige pomaad d'rop,
Haor of gein haor, krolle mOste ze habe. Daogs te veure
waos 't urn twie ore „perbere . Huip lui stOnte dan al aon
de deure urn de kinder in hun perbeerpekske nao de kerrek
te zien komme. Eindelik braok de groeten daag aon. Snijders
en nejeerse werregkde 's nachts door. De „coiffeurs begOste al urn veer ore de kiip te bewerreke en tege zeven ore
begOste de kinder aon te komme, in koutse of te voot. De
jonges, de broedegoms, in hun ierste lang Ondermansbrook
met e stOpjeske en 'n haaf hoeg. zije heudsje met e spiegelke
d'rin es hoegste sjiek. Die van de kerrek gekleid waore,
droge 'n mots. De meidskes, de bruudsjes, in 't wit met witte
sjeunsjes, witte krenskes en 'n „voile . In hun han e veerkentig gevawwe zakdeukske, hun kerrekbook en hunne
noster. Die gekleurde kledsjes droge van blouw, violet, broen
of gries, waore ouch van de kerrek gekleid en hadde meistens
'n meer bij hun, die 'nen doorwerregkde sjaal droog van
hoeg oranje. Zaote ze evels in 'n kouts, dan }icing 't kommuniekeend haaf d'roet, urn ziech te late bewOndere. In St.Mathijs woorte de kinder met muziek aofgehaold bij
mevrouw Regout op de Merret neve de Gabelstraot en in
Wiek bij de Zusters tegeneuver de kerrek. In de andere kerreke
kwaome ze bijein in d'n umgaangk van 't pand. Tege kerteer
nao nege waos de hoeg plechtigheid gedoon en joge de
koutse door de straote of 't priesrije waos, want eder heurkOtsjeer ziirregde zoevaiil meugelik vrechskes toes te bringe.
Dan woort dao d'n ierste koffie gedrOnke en verteld: dat
keend ziech zoe good gehawe had, want door de ernosies
gebaCirde 't ouch wel ins, dat zoe e sjOpselke koelik veel
(In 't Lof woorte ze wel ins misselik van de goodgemeinde
traktasies). Noe begOste de feziete. De gooi lui prezenteerde
hun kommuniante per kouts bij de keplaon en de broeder,
dee hun opgeleid had, en bij einige familielede. De bOrregerlui doge hun bezeuke te voot aof, zonder kompleminte,
en de oranje-sjale doorkruuzde eus straote, of 't aongenOmme werrek waos. De ein had 'nen handdook, de ander
'n kiisteek, 'n derde 'ne luur of wat d'rop liekende en ,ze
prezenteerde ziech bij zoevaiil lui meugelik met de waOrd:
„Iech kom uuch me bruudsje of m'ne broedegom ins laote
zien . Met duide ze uuch de tOppe van e paar vaols te tang
hejse in eur hand en zachte zellef: „Proficiat''. In hun
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geimprovizeerde kalbas verzamelde ziech zoe stellekes aon
de nudige „kiddoos : e stOk of veer porseleine Slevruijkes,
drei Sint Joezepe, 'n kolleksie inkpOt en 'n veertien a twintig
tute „soufle" van gebloze eiwit gemaak en met eppelkes,
peerkes, vioele of viole, zwaiinsjes en duifkes, paoslemkes
of hunnekes besjelderd en boevaan me veur ellef of twie en
twintig sent al 'n ganse tuut kraog. Bij 't toes komme woort
d'n inventaris opgemaak en met groete satisfaksie 't sjoen
printsje getuind, wat menier pastoer of keplaon gegeve had
urn in 't kerrekbeukske te legke en boe-op 'ne kommuniejong of -meidske stOng met 'n keers in de hand en e kante
rendsje d'rum.
E misbruuk waos, dat sommige bijdehante vrouwlui met
ei kommuniekeend op veer daog de veer parochies aofleepe,
ziech wel naogemaagkde kommuniekinder aonsjavde of 't
jaor daonao weer met hetzelfde keend de runde doge. Tege
haaf twie verdwene ze van de straote veur 't middagete en
de lekkere koffie daonao, met rieste en zwarte vlaoje,
tartepomme en knapkeuk, sOkkerbruutsjes en sjeermoule.
Urn kerteer veur veer begaof ziech weer alles nao 't Lof.
Onder 't Lof heel eine van de jonges 'n aonspraok, wat 'n
groete ier waos, en dan trokke de kinder door de sakkerstij
of de pasterij nao hoes, met hun paoseier, Onder touloup van
-

hOnderde lui en 't jakkere weer van de koutse in alle riechtinge van de parochie. Dan waos 't vreiselik driik aon de

kerreke en de deenders hadde hun han vol urn alles ordentelik te laote passeere. Ongeliikke hadde noets plaots. 'ne
Mastreechteneer is 't aongebore urn bij fieste zjus te doen
wat beer doen moot. Es 't regende, waos 't nog 'n apaarte
zOrreg urn de kinder druug en zuver toes te kriege. Dee geine
perreplu.had, kraog wel eine geliend veur 't keend, en die
neet te wied woende, pagkde deks de meidskes wie 'n pOp
op d'n errem en droge ze nao hoes, want. . . aon de kledsjes
mock niks komme, die mOste nog deens doen bij de processies of bewaord blieve veur de zusterkes, die naokwaome.
Eindelik begOs tege zes of zeven ore 't kommuniefies, urn de
geliikkigen daag in vraiig te slete. 'n Ekstra gooi fles wien
of e pastoersveetsje aaid waos ingeslage. Op taofel stOnte al
sjoen geranzjeerd de versjellende poorsies: stapele bruudsjes
of wittebroedse botramme, e paar groete sjotele kallefsboog
en druug weurs en ein of twie sjoen geseerde gekoogkde
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sjinke. Geseerd mOste de sjotele zien en bij de slachters, die
veur zoe'n daog deks twintig „boge of eve vaol sjinke te
koke hadde, kwaome ziech spesiaal luikes prezentere urn
de benudigde paperre netsjes te knippe. Dee 'ne boog bestelde, kraog e kumpke breuj op de koup tou. De scikkerbekker had geziirreg veur de sjoenen opzat van eereppelkes
(creme-choux) met sOkkerendorzj aoneingelijmp en met
likeurboene bestoke. Boven op de „sOkkeren torie waggelde
aon 'n iezerendraCidsje 'ne sOkkere kommuniejong of 'n dito
meidske. Urn de taofel zaote de familielede, de naobers en
de vrun, mer ouch deks genOg de speulman of 'ne betaolde
kemik (dee altied de bijnaom van „de gekke" had). Die
mOste mer zOrrege op de gesjigkden ougenblik 't algemein
vermaak te beginne en es einmaol 't ies gebroke waos en
van tied tot tied „'nen offeseer in d'n hiemel kwaom'', bijtijds met hun geistigheid in te valle, urn op 'n fatsoenelike
maneer hun traktasie en de kahotte te verdene.
Es 't gezelsjap same Ong zinge, dan begOste ze gemeinelik
met:
Een is een,
Enen God alleen,
Anders is er gene.
Twee stenen tafelen,
Drie patriarchen,
Vier evangelisten, enz.
urn oet te sjeie met:
Triene, wat haste e plat geziech,
Tre-le-le-le-le.
Me zuut pardjen gein naos aon diech,
Tre-le-le-le-le.
Boe-op eine van de serjeus lui dan vOnt, dat 't noe wied
gencig waos. Waos de nach al get geavvenseerd, dan kraog
de hoesvrouw 't ierste slaop en begOs wel ins cinder 't zinge
te dutte. Naturelik. Veur daag en douw op, nao 'nen daag
vol drogkdes en ambras pagkde haiir 't ierste de vermeujenis.
De prochie, boe-in de kinder hun kommunie gedoon
hadde, Us me good kinne, want hoes veur hoes zaog me
dan tot laat in de nach de vinsters verleech en hoort me de
fiesvierders ziech ammezere.
D'n daag daonao, es de jonges veural bezunder braaf
mOste zien, waos 't in de Broederssjaol smiddags traktasie,
-
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want smOrreges mOs ziech alles oetslaope. lers kraoge ze vrij
en kOste ze speule op de groete speulplaots zoe vão31 es ze
wouwe, dan woorte ze binnegerope en dan kraog eder jong,
dee wouw, 'n groete sigaar en daonao 'ne pot beer met e
viedel riestevlaoj. En dan hadde ze nog ins plezeer, mer d'n
derden daag versjene al de kinder weer zoe stellekes-aon
op sjaol. In de hoeshawwes waos alle gerei weer gewasse en
op z'n plaots gezat of trOgk gesjik, boe 't geliend of geheurd
waos, de leste reskes van dinee of sOkkergood opgegete en
dan behuurde de „groeten daag" veur good tot de gesjiedenis.
'N TRISTIGE HISTORIE
Pieke waor 'ne rare Sjinees van e keend. Heer waor wel
neet nuisjierig, mer wis geren alles. Dao kOs niks te doen
zien, of Pieke waor debij. Waor ruizing op de Verrekesmerret, Pieke zaot tOsse de lui, waor brand in 'n sjouw in d'n
Heksenhook, Pieke stOnt in de vaiirste rij van de kickers,
waor 't kerremes, Pieke wis al, wat in alle kraome te zien
waor, ie ze ope maagkde. Van alles mOs heer 't zijnt hObbe.
Dat begOs al wie er vief, zes jaor waor. Dan waos Pieke
opins verdwene. Es daan de ganse familie en de hiel naobersjap ore laangk gezeuk hadde en me beg& ziech ongerOs te
.

make ,tot er deks gestole waor of verdrOnke, dan kwaom
'n vrouw met 'm aongebOsseld, die 'm gevOnde had aon

Abramslook, boe heer mOs wete, boe de leimboer z'n kaar
vOlde, of de velder kwaom met 'm aongezat van de peerdskoul, boe heer mOs kieke, wie 'nen doeien ezel cinder de
grond woort gestop. Dao waor gein hin op de luip, gee peerd
gevalle, gei speebak woort geslach, dao waor gein parade,
gein sernaad, dao kwaom gein persessie van Kevelaar, dao
waor zellefs geine maoneklips, of Pieke waor prezent.
Deks genOg leep er wel ins knoeien op met z'n wiesneuzigheid, want me zaog 'm zelde z6nder 'n Ots in z' ne kop of 'n
sjraom op ze geziech en op z'n kneeje had er geregeld e
paar rouve van 't kledderen en kroepe, mer dat waor minder.
Alle strECitsjes en getskes van Mastreech waoren 'm bekind
en de hoezer oet d'n urntrek kOs er wie z'n tes.
Joge ze, vief hoezer links van 't zijnt, bij de kuper 't klei
gespuis vaiir de deur oet, 'umdat 't dao te driik woort, dan
vOnte ze 't e kerteerke later in 't achterhoes op d'n twiede
77

zolder, nao Calder geleie van Pieke 'nen toer van de ein
zoldervinster nao de ander te hgbbe gemaak, want dan had
heer al goon inspektere boe de kuper z'n reipe had ligke.
Kwaom menier en mevrouw vief hoezer rechs saoves toes,
dan tieing menier in de gaangk zonder 't te weten z'nen euverjas euver Pieke, dee Calder de kleier van de kapstok zaot.
Wouw mevrouw dan nao haiir kamer bove goon, dan begOs
die te preutele op de „moutheuvel", dee weer bezig waor
gewees, wat ze merregkde aon de sjraome op haiire sjoen
geboenden trap. Waore hun kinder dan nao bed gesjik en
zaote zij in de hoeskamer van 't stelgewoorde hoes, dan
hoorte ze opins veurziechtig de hoesdeur touw sloon en dan
waor 't Pieke, dee verdween. Mer kOste ze e paar daog later
get neet vinde en hadde ze 't hiel hoes aofgezeuk, dan lete ze
Pieke vraoge, of dee 't deks gezeen had en dan wis dee
prOnt te zegke, tot 't in de lienekamer, in 'ne mangelbak of
in de remies in de haverkis laog. Heer broch 't weer veur
de horde.
De kelders van de ganse naobersjap had heer doorsnuffeld, want dao waor geine kaosselebal of gein huif door e
keldergaat verdwene, of Pieke mOs wete, boe ze gebleve
waore.
'ne Speciale vrund van 'm waor meister Piepers, dee
neven 'm woende. De maan waor eigelik bekker, mer de
vrouw maagkde koffie veur de boerelui en me kOs koffiewater bij haiir kriege. Ze tabden e glaas beer debij en sjOnken 'n drOpke en verkochte veur de mieres aal wat naom
had, babelere en bOkkeme, sOkkerstekke en stinkstekke, zeuthout en zoermoos, knapkeuk en potkies, krissie en meelwOrrem, sjroep en sjiilkes, annieswaffele en lampolie, kanielbuunsjes en stokves, peperkook en vuurwerrek, moppe en
klOmpe. 't Eind rook wel get nao 't andert en 't andert
smaagkde wel get nao 't eint, mer de sjeermoule smaagkde
erreg nao ges. Dao leep me van op wie 'ne blaosballik.
Erreg proper waor 't neet bij hun, want es ze drij drOpkes
insjOnke, dan hadde ze alle drij 'n ander kleur, umdat ze de
gleeskes neet goed oetspeulde, mer ze waore toch erreg
gespriekelik met de lui. En of ouch al get drek aon e krentemikske zaot, of de vlaoj in hieringesmeekske had, 't gong
eve vlot van der hand. — „'t Kwaom toch allemaol aon
ein deur oet", zag de vrouw en pidzde daobij haiir ouge
vruntelik touw.
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Es de bekker gedoon had in z'n bekkerij, kwaom heer wel
ins aon de deur e liichske sjiippe. Dan had heer altied 'ne
blouwen humperok aon en 'ne sjollek veur. Heer droog 'n
blouw slaopmCits en z'n bloete veuj staoke in e paar aofgesnooie sjeun, alles eve wit gepoeierd van 't meel.
Meister Piepers, dee zellef e gans nes klein Pieperkes
d'rop naoheel, heel vaiil van kinder. Heer kOs gere demet
speule, mer es ze 't 'm te bOnt maagkde, had heer 'n ganse
bezunder maneer van hun doorein te knoevele, tot ze greun
en geel woorte en toch neet kOste geluive, tot 't meines waor.
Es heer dat doog, had er de geweente, altied z'n tong debij
oet te steke. Ouch Pieke waor deks genOg dooreingesjOddeld
of krissiewater van 'm gemaak mOs weurde, es heer zOnder
veurkinnes oet de kelder kwaom gekrope met 'ne kOkkerel,
dee in 't gruus terechte waor gekomme, mer ondanks dat
kOs heer de bekker good lije.
Tot z'ne groete spiet gOng meister Piepers evels op 'ne
sjoene zonnige Junidaag doed. Heer had 'nen tied laank met
z'ne maog gesukkeld en of z'n vrouw 'm ouch mer 't ete
instobde, heer wouw meer neet betere en wie ze 'm nog pas
'n gebrooie kerremenaot had doen numme en 'm e paar
sjeermoule debij had doen gebruke, waos er opins erreger
gewoorde en had de lesten aosem oetgebloze. 't Waor 'n hiel
konsternasie in de naobersjap en de deilnumming waor
algemein. Dat bleek veural aon d'n houp lui, die door d'n

daag nog ins nao d'n doeie kwaome kieke. Pieke waor de
deur neet oet te sloon. D'n doeie laog in de kamer achter
de winkel en, es ze dan 't lake weer ins van 'm opluvde, kOs
heer 'm good zien. „Dao ligk heer noe, d'n erreme
zag 'n tant dan en Pieke zaog, wie er dao laog met
'ne zuveren humperok aon en 'n sjoen slaopmiits op met e
kweske. 't Waor tristig, mer 't waor zoe, er had ouch noe
't puntsje van z'n tong oetsteke, of heer knoevelentere gestorreve waor.
's Aoves woort de roezekrans veur 'm gebeid. De kamer
stOnt vol steul en in de kaffee-winkel waore de hieringe, de
potkies, de glazer met sOkkergood en de piele klOmpe langs
de miir geranzjeerd en rOntelum met rouw behange. De naobers en kinnesse kwaome bijein en vollegens loffelike geweente waor Pieke debij. Vol gooi intensies en vol devosie
had heer ziech langs de moer e plaiitske gezeuk tOsse de
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dikke medam van de slachter en de stapel klOmpe. Wat de
groete lui doge, doog heer ouch, mer dao heer nog neet
good wis, wat „bid voor ons" zegke wouw, umdat er 't
ouch noets dudelik had hure zegke, zag heer op zienen tied
zoe good „frOn-frOns" es de mieres.
Wie heer cinder 't beie 'n gaasbies wouw kepot make,, die
cinder d'n underste piel klOmpe kwaom oetgekrope, voolt
heer, tot door de vrach van de beuveste de stapel klOmpe
begOs oet te werreke.
- „Spaar ons, Heer", zag heer al mer ondertiisse en
duide met al z'n mach met z'n sjouwer tege de klOmpe,
urn die in evenwiech te hawe, want es die ze leve umvele,
dan had heer 't zeker gedoon en dao zou miech get op stoon!
Zjus noe bij de Pieperslui kOs heer toch niks laote gebaiire,
wat die 'm zouwe koelik numme. Heer duide mer en peerzde
al beientere, tot 'm de zweit oetbraok van d'n ambras.
Mer in de kamer gebaiirde onverwachs get vreiseliks.
- „Boebeldeboebeldeboeb , gong 't opins cinder 't lake
en met 'ne sjOk gaof ziech d'n doeie 'bekker haaf op en
kwaom met ze geziech d'rOnder oet. 't Waor, of heer z'n
tong kwaom oetsteke tege de lui. E meidske, dat neven 't
bed zaot, gaof zoe'ne keek, tot me niks mie van haiir neus
zaog en alles vloog euverind en weerde ziech, urn de kamer
oet te vlOchte en dao kwaom in de winkel de ganse stapel
klOmpe nao Ondere getoemeld met e spiktakel, of 't hoes
inveel. Noe sprOnge ouch vaiir al de lui op urn ziech tege
dee klOmperege te beveilige.
In 'n ummezeens waor 't in de kamer en de winkel e gedrings en e gesjriews, tot ziech de lui nog neet begriepe
kinne, tot dao neet mie doeie gebleve zien. Die achter
waore, wouwe nao vaiire en die van vaiir nao achtere.
Oelokkig begreep de medam, die veurbeide, de oerzaak
van de onverwagde beweging van meister Piepers zaoliger.
reepse boven alles
- „Kinder, 't is van de middesijn
oet. 't Is van de middesijn repe haiir versjeie andere nao
en de lui kwaome tot bedare. 't Kos ouch door de hits en
de ges van de sjeermoule zien, tot d'n erreme maan nao z'n
doed nog geplaog woort.
OndertOsse kwaom Pieke good devaan aof. Met e paar
nui bOlte op z'ne kop woort er cinder de klOmpe oetgehaold
en nog beklaog op d'n houp tou. „Dat errem sjaop
-
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Het hej de kop in kinne hObbe. Wat 'n stommiteit ouch,
veur al die klOmpe opein te zette. Haolt ins gaw e glaas
water. Heet er niks gebroke? Staank ins rech, menneke.
Haste nOrreges pijn? Nein, zeet er, heer zeet nein - 'n
Gooi ziel duiden 'm e weffelke in z'ne mond, wat erreg
nao petrol smaagkde en wie ze met 't glaas water aonkwaome, hadde twie kompasjeus medamme 'm al tOsse hun
twiejen in nao z'n meer gebroch.
's Anderendaogsmiirreges gong heer met te lieke en saoves
danzde heer veur d'n taptou op.
TRIJN
KEMIKKEN OPERA IN DREI AKTE

In den iersten ak zien ver de femilie Kriekelezaangk, bestaonde oet den hier Kriekelezaangk, notaris, Mina, z'n vrouw,
Leonaar, de zoon en Amalia, de dochter, bij Trijn, aw
kaarflegkster, um haiire raad te vraoge veur de krengkde van
de vrouw van de notaris, die de dokters mer neet kinne
geneze. Trijn legk daan de kaart en de kaarte wijzen aon,
dat de vrouw van de notaris klie moet ete nao een refs
euver e water te habe gedoon. Ze steke in den atlas urn te
zien, boe ze naotouw mote. De spang wijs Klipfontein aon.
Trijn beslut urn met te goon, naodat ze ruizing heet gehad
met 'n naoberse en de straotjonges, die haiir roete ingooie.
1 ste Ak
'n Kamer in de Kokkerowstraot. De _meubele zien volgezat
met wile, katte, vleermuis, doedskap, brannende keerse, aw
beuk enz. 't Is aovend.
(Daar kwamen drie tamboers.)
TRIJN. lech zit hij in mien kluis;
'ch Hob Argil op mie gewete.
Het is hij gaar neet pluis;
lech loer in de planete.
KOOR VAN GEISTER. Trijn Trijn I Trijn de begijn
Hei zit Trijn de begijn,
gans allein.
TRIJN. lech doon al wat neet doug.
'ch Kaan touvere en vloke,
Veurspel de toukoms ouch,
'ch Gaon veur de lui oet spoke.
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KOOR. Trijn I Trijn I enz.
TRIJN. Dao 's geinen avvekaot,
Dee miech besjeemp kint make.
lech geef de beste raod
In alle duuster zake.
KOOR. Trijn I Trijn! enz.
TRIJN. Van twellef tot ein oor
Vleeg iech 's nachts door de straote.
Der duvel en ze moor,
Dat zien mien kameraote!
KOOR. Trijn! Trijn! enz.
DE KLEPPERMAAN (boete). Tien ore sleit de klok!
De klok sleit tien!
(De boot is hij.)
Op alle tores van Mastreech
Dao beierden h't tien.
Doot oet noe al eur vuur en leeg
En eur petrolmasjien.
Gaot stel nao bed touw, maan en vrouw
En sleet eur deur en vinster touw.
Klep-klep, klep-klep,
Tien ore sleit - tien ore sleit,
Klep-klep, klep-klep,
Tien ore sleit de klok.
(Aan de oever van een snelle vliet.)
TRIJN. Op den torie al vaan 't aaid stadhoes,
Dao sloog de ketel tien;
En mien klante die blieve zeker toes,
Of 't is nog to vreug mesjien?
lech loos in 't advertentieblaad
Zoe minnig aongagemint,
En dan komme die kOppelkes saovens laat
Bij miech urn renseignemint.
(Het klop).
DE FAMILIE VAN KRIEKELEZAANGK.
DE NOTARIS, MINA, LEONAAR, AMALIA.
(Lieschen and Fritzchen.)
NOTARIS. lech bin de notaris van Kriekelezaangk!
.
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LEONAAR. En iech bin het zaiinsje van Kriekelezaangk;
AMALIA. En iech bin de dochter van Kriekelezaangk,
DE DREI SAME. En dat is mevrouw dao van Kriekelezaangk.
DE VEER SAME. Veer zien de familie van Kriekelezaangk.
Veer waore gelukkig, meh eus mooier woord kraangk.
Gei middel wat zij neet genOmmen en heet,
Meh al wat veer doge, het hollep haiir neet.
(..den koning op de kaart.)
TRIJN. Mevrouw, geer zeet ellendig:
't Is erg wat geer
Wel, iech geluif lebendig,
Geer ruuk daonig nao de Op.
(Zjang, schei oet!)
DE FAMILIE. Trijn sjei oet, Trijn sjei oet,
De deis us bubbele, de deis us bubbele;
Trijn sjei oet, Trijn sjei oet,
De deis us bubbele, veer zien gans d'roet.
hoed is datt)
(Wie
NOTARIS. Madam, geer moot dan wete,
Mien vrouw is erreg kraank,
Ze is met get bezete,
Al zeve weke laank.
DE FAMILIE.
Dao is gein pil, dao is gein fles, dao is gein middesijn,
Die veer al neet probeerde. Niks hulp veur haiir pijn.
NOTARIS. 't Is niks es lammentere,
Gekuims, gezok, gekwaak.
Ze is, geluif miech gere,
Get in haiir huit geraak.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
NOTARIS. Pink-, staol- en nerepelle,
Breukzalf, maonevet,
Dat kos haiir leid neet stelle,
Ze bleef geplaog temet.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
NOTARIS. Kerstaanjele in naiir tesse,
Zeuthout en Ingels zaait,
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Anies, met ganse flesse,
Bij alles bleef ze kaaid.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
NOTARIS. Sjerlap leet iech haiir slikke
En traon, ein ganse kroek;
Heit zand en heite brikke
Lag iech op haiire boek.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
NOTARIS. Abdijsjroep moos ze lekke,
Salpieter van de moer,
Hoeslook en kelderslekke,
Greun zeip achter haiir oer.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
NOTARIS. Bloodzukers in haiir lieze,
Kaw sleutels in 're nek,
Kroetwes en kattekieze,
Zambuc en duvelsdrek.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
NOTARIS. Hiel vijs medikaminte,
Al wat me slikke kaan.
Gein kiip of laveminte
Verlozden haiir devaan.
Refrein. En dao is gein pel, enz.
TRIJN.
(En kaant d'r miech neet zegge, woe de wijszirouw woent?)
Geer ha miech dat good mins get in heur lief gejaog,
Gencig geplaog
Al zoe veul daog.
Gelukkig dat uuch nog get aon mien oerdeil laog;
Noe blijf miech nog ein vraog.
DE FAMILIE.
(PO mer Ferdinand.)
Vraog mer Trieneke, vraog mer Trieneke,
Alles watste wete wels.
Vraog mer Trieneke, vraog mer Trieneke,
Es de haiir pijn mer stels.
TRIJN.
(Het hiemelke.)
Heet heur gein koei bies gestoke?
KOOR. Nein.
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Hob Beer haiir den tap gebroke?
Nein.
Klaog ze noets euver migraine ?
Nein.
Merk d'r ouch niks van viflaine?
Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, tot noe Onbekind,
Boe geinen dokter remedie veur vind.
TRIJN.
Heet haiir geinen hOnd gebete?
KOOR. Nein.
Heet ze van gei wild sjaop gegete?
Nein.
Is 't mins ouch wel good gaar?
Nein.
Rijd haiir 's nachs wel ins de maar?
Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
TRIJN.
Drink ze neet to vaol sjenever?
KOOR. Nein.
Heet ze soms ein witte lever?
- Nein.
Heet niks in haiir lief gekraak?
Nein.
Krup ze 's nachs neet op de taak?
Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
TRIJN.
Heet ze aon de &if geleie?
KOOR. Nein.
Soms ein eekstrouf laote snije?
Nein.
Krijg ze steek bij regeweer?
- Nein.
Heet ze 'n wandelende neer?
- Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
TRIJN.
Heet ze deks de zoei, aocherm?
KOOR. Nein.
Ouch nik aon de blinnenderm?
Nein.
Heet ze deks de kietelkoors?
Nein.
Daan mesjien ein kippeboors?
Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
TRIJN.
Lijd ze aon het lierjumtremus?
KOOR. Nein.
Krijg ze noets de bubblesenus?
Nein.
Stuupkes krijg ze zeker neet?
Nein.
Heet ze las van wegesjeet?
Nein.
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KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
TRIJN.
Zien 't gein euverdrage kawwe?
KOOR. Nein.
Heet ze 't neet aon mOnd en klawwe?
Nein
'ch Mein 't puutsje of 't sjoel?
Nein.
Dan is haiire maog get voel?
Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
TRIJN.
Is den apetiet nog stevig?
KOOR. Nein.
Is z'aon platveu onderhevig?
- Nein.
Heet ze geine waterkop ?
Nein.
It ze neet haiir negel op?
Nein.
KOOR.
Ze heet ein krengkde, enz.
(De staking.)
TRIJN. Wat weite de dokters toch devaan,
Wat 'ne mins mankere kaan.
Wat beer jao van binnen heet,
Dat zuut me toch van boete neet.
Ze rije fien met kouts en peerd,
De zOnder zien ze neet vaol weerd,
Es urn ein rekening te sjrieve
En uuch kraank te laote blieve.
Piep uuch eur lever of eur long,
Ze kieke toch mer nao eur tong;
Geer krijg ins hij en dao 'nen toek,
Ze legken ein oer op eure boek.
Ze veulen uuch aon eure pOls
En sjrieve dan zoe get gekils
Van sulfra — brom nitrata —
Aqua distillata.
Of ger 't welt of uuch verzet,
Ze jaogen uuch altiet mer nao bed;
En of ger eetlus hob of neet,
Ze zetten uuch seffens op dieet.
Ze legken ies op eure kop,
En is euren derm get verstop,
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Dan is het ind van de allegatie:
Ein purgatie!
(Viva den 011eger.)
NOTARIS. Geer ha het good veur, mie leefste Trijnsje.
Aoch, help geer dan mer mien vrouw.
Wet geer gei wondermiddesijnsje?
Want veer doen 's nachs gein oug mie touw.
DE FAMILIE.
Is toch ein ongelok,
't Is toch ein ongelok,
't Is toch ein ongelok veur zoe flunk mins.
TRIJN. Dus geer hob vaiil leid devaan. —
Es ze 't krijg; wat deit ze daan?
(Cadettenmarsch.)
DE FAMILIE. Ze bit en ze krit
En ze deit en ze sleit
En ze met soms wie ein geit.
Ze klets en ze krets
En ze raos en ze blaos,
Dat 't huren uuch vergeit.
Dao is met ha& gein hoes to hawwe;
Minse leef, veer hObbe get e leid.
TRIJN. Dan is zij van de koei hand geraak
En holp gei lappe, pappe, smere.
'Lech zal dan de kaart mer ins legke goon,
Die zegke goon
Wat moot gedoon;
Meh. . . dat geer doot, wat moot,
ZOlt geer miech iers zwere.
(Den toos.)
DE FAMILIE. tech zweer — iech zweer— iech zweer —
Veer zweren alle veer!
Leve eus Trijn, Trijn de begijn! (bis).
Die h011ep groet en klein.
In leid en pijn
Gein beter middesijn
es die van Trijn.
Die zeet uuch oet de kaarte wie geer kwiet weurd
Eur hiel chagrijn.
Hip, 1 hip! hip!
Hoera! (bis).
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(Meisje, wil je dansen met een onderofficier?)
TRIJN.

Ein
twie
drei — veer.
Kamp mer iers de kaarten aof
En legk veer hiCipkes neer.
Vijf — zes — zeven — ach.
Die weurden in ein dobbel kruus
Op taofel neergelag.

(Lot is dood.)
Let goot op, let good op,
Want noe gaon iech leze,
Wat geer moot, wat geer moot
Doen urn te geneze.

(Wals oet de „Lustige Wittwe".)
Roete dam en roete nege bringe leech.
Dat zeet geer en die dao bij 'ne wije weeg.
Sjiippe Lien is water. Harte boer 'n reis.
Klaveren aos e klieblaad, noe de punt nao bove wijs.
DE FAMILIE. Roete dam en roete nege bringe leech.
Dus, dan mote veer veur in lang reis op weeg.
Euver zie te zeile, gief miech altiet vreis,
En veur ein kaar vol klie doen veer gein reis.

(Wals Amoureuse.)
NOTARIS. Dat groet water is zeker de zie?
Dao op vare, dat loon iech neet mie.
Es 't nog eine beiweeg nao Hare touw waos,
Dat gOngk in ein pOnt op de Maos.
DE FAMILIE. Veer zien us alle veer al in e puntsje vare
Op de griesgreun bare, nao Hare, vare.
Zoe get waos nog te doen,
Zoe 's Zondags nao den ete,
In e pOnt gezete
Nao Hare touw.

(Marino.)
TRIJN. lech dink, dat dee notaris
Hei bove neet good gaar is,
Wat is dat eine wawweleer I
Wat zawweleer
Wat knawweleer!
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Welt in deen atlas steke,
Dee zeet uuch in wat streke,
Dat zij get klie moot ete goon,
Daomet gedoon.
(Alle deenders hObben eine baard.)
NOTARIS. Aoch, mien leefste vrouw,
Boe sjikste us nao touw?
Nao Bun of Valkenberg?
Maak het neet te erg!
Steek toch neet te wiet,
Want iech hob neet vaiil tied;
lech laot mien zaak neet lang allein,
Dus maak dat reiske klein.
(Mevrouw stik in den atlas en deit dee ope.)
DE - FAMILIE.
(Krik, krak, sjiemlala!)
Klip.
Klip.
Klipfontein! Klipfontein! Klipfontein I
Klip.
Klip.
Klipfontein Boe's dat Trijn?
(Limburg mijn vaderland.)

TRIJN. Boe de brOnsgreun oostervijg
En het zeuthout greuit;
Boe keniel, sefraon en ries
En de groffelsnagel bleuit;
Boe de peper weurd geplant
En de paprika,
Da's Bechuanaland,
In Zuid-Afrika.
,

In de breie Potschefstroum,
't Krokodelke zwomp,
In de kokosneuteboum,
't Lielik baviRiinsje
Boe de lieuw en olifant
's Nachs de lui versjrik,
Da's Bechuanaland,
Boe eur klieveld ligk.
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Boe de keuning van de staot
In zien humme lop;
Boe de hiere van de raod
Solo smeren op hun
Boe den Hottentot zoe vlot
Sprik eus mooierstaol,
Da's Bechuanaland,
Dao geneus eur kwaol.
(Da gehn wir zu Maxim.)
NOTARIS. Dao gaon iech neet nao touw
Al met zoe'n kranke vrouw;
E mins zoe miserabel,
Is dao touw neet kapabel.
Zoe'n reis is vaiil to groet,
De zieloch deit haiir koed,
En 'ch wil haiir nog neet misse,
Dat kozde miech mien doed.
(Gij zult het zien en ondervinden.)
TRIJN. Geer zult het zien en Ondervinde
Es geer neet doot wat iech uuch zegk, wat iech
[uuch zegk.
Zoudt geer het anders beter vinde,
Es geer haiir hij op sjouf dan legk?
(Ren Rijnreisje.)
NOTARIS. De kaart diestiech miech hobs gelag,
Spaiilt us parte.
De sjiks us dao mer onverwag,
Nao de Zwarte l
Het is compleet ein wereldreis,
Veur us vere.
Veer zolle, es de met us geis,
't Mer riskere.
Daobij — daobij,
lech haw diech gere vrij.
KOOR. Hel, doe alderleefste Trijn, Trijn, Trijn,
Laot in 't leid us neet allein, nein, nein,
Diech bis oetgeslaopen en kordaat,
Einen avvekaot
Jao, in raod en daod.
Hel, doe alderleefste Trijn, Trijn, Trijn,
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Es de 't neet doogs, 't waos gemein, mein, mein,
Diech bis euze gansen touverlaot
In dee meujelike staot.
(Daisy Bell.)
TRIJN. lech zeen miech al met nao de Zwarte goon.
H011epl
Al leep iech, aocherm, op klomp en sjoon,
Dat krijgder van miech neet gedoon.
lech woen in mie straiitsje al daartig jaor,
Verdeen miech e sjoen stuk broed,
Wat zou iech miech waoge goon in gevaor?
lech leef hij in Aberhams sjoet.
Daank uuch,
Daank uuch
Laot miech mer liever hij.
In mie kluiske
Leef iech in peis en vrei.
lech zou ouch nog kinne trouwe,
Want dao zien ders, die miech wel wouwe,
Want iech hOb cent
Veur eine vent,
Al bin iech zoe jOngk neet mie.
(Trui, een naoberse, kump op.)
(Marlborough s'en va en guerre.)
TRUI. Zegk ins Trijn, iech moot diech zegke,
lech hob las gegad van dien zwarte kat.

TRIJN, Wat is dm!?
TRUI. Die veeg heet in de weeg van 't keend
Ach jonge miech gelag!
TRI JN. Mer ach? mer ach?
TRUI. 't Is anders nog gein vrach. (bis).
TRIJN. En de sjOld is diene kater,
Es de dee mer 's nachs aon ein tuike lags.
TRUI. Watste zags!
TRIJN. Dan waos ouch dat gekrols gedoon,
Wat miech de keel oet hingk.
TRUI. Heer zingk, heer zingk.
TRIJN. Dat h'm dan de kwint mer springk! (bis).
TRUI. Meh de sjaoj zalste betaole,
Dat kaveer iech diech, doe, astrant gezich!
TRIJN. Wat bin iech I?
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TRUI. De bis ein sjintong, ein klappej
E spook! ein touverheks!
TRIJN. Ein heks I Ein heks!
TRUI. Noets zaog iech zoe get geks. (bis).
TRIJN.
Zaal diech met de bessem kaOre,
Doe venijnig mins.
Es de zoe begins,
TRUI. Doeg dat ins!
TRIJN. Noe sjeer diech gaw den heren aof,
Doe zate pcisjenel.
TRUI. POsjenel ? POsjenel ! ?
TRIJN. De deur oet pOsjenell (bis).
SAME. POsjenel
Frikkedel!
POsjenel — Frikkedel ! (enz.)
(Die KOlner Schusterjunge.)
TRIJN. Wel, iech laot miech gaar niks zegke
Van zoe'n adder, van zoe'n adder.
Wel, iech laot miech niks gezegke
Van zoe'n adder van e wief.
Frikkedel
POsjenel!
Pas mer op, iech krijg diech wel.
DE STRAOTJONGES (boete).
(De oostervijg, die pOf neet mie.)
En Trijn de begijn, dee kekeleer,
Die kekelt weer, die kekelt weer,
En Trijn de begijn, dee kekeleer,
Die kekelt ziech zoe geer.
Komrk jonges, gaw, dat gief weer 'n grap!
Ze sjiip 'n bal met de naobersjap.
En Trijn de begijn, dee kekeleer, enz.
(Ein hoeraatsje op straot; eine stein vluig deur de roete.)
DE FAMILIE. Waatsj I!
TRIJN (aon de deur).
(Rijnkinder. Onder die lantere.)
Wach mer, iech krijg uuch, geer lielik kanaalje
'ch Zet uuch betaold, wat geer dao hob gelap.
Velt miech eine in mien kluive, beer krijg op zien faalje;
Haolt h'm den henker, es iech eine snap!
'ch Zal uuch wel liere mien roete to spaore.
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Lielike labbedies, laot miech met vrei.
Kump nog eine door het straiitsje, iech zal h'm vermaore,
Heet noe nog eine 't hart in zien prij I
(0, Tannenbaum.)
De FAMILIE. Da's gans gewees, Da's gans gewees..
TRIJN (krietentere). Dat is vandaog de veerde.
Dat is de veerde roet vandaog;
't Is of dat tuuch der duvel plaog.
lech blijf hij neet
Veur mie verdreet.
Es iech mer ins klipseerde?
DE FAMILIE. Gaangk met us zeuke nao de klie,
Dan haste ouch gein malestie mie.
Dan doeg veur good
Dien deur op sloot,
Pak diene naiisdook, kaart en hood.
TRIJN.
(De meidskes van de wal.)
Alloh, dan gaon iech met, dan hob iech get verzet.
Wat zou iech miech verknijze 1 Wee stelt miech hij de wet?
lech laot mien klante wete, iech zet 't in de gezet,
'ch Bin neet to consultere en Trijn die heet belet.
Noe gaon iech met uuch voiagere,
lech zegk mien sjoen naobers adie.
Veer z011en h'm same mer smere
En trekke d'rop oet veur de klie.
DE FAMILIE.
Met euzen eskulaap, goon veer noe nao de Kaap,
Veer kriegen avonture en dat is zjus den aap.
Mestreeg de weurs verlaote, de weurs us ouch al kwiet,
Wie rechters en soldaote van oet den awwen tiet.
TRIP!, NOTARIS, LEOISTAAR, AMALIA.
En vooruit en vooruit en vooruit Mina,
Noe gone veer nao Afrika I
Vooruit, vooruit, vooruit Mina,
Veer goon nao Afrika
Veer goon met Trijn,
Noe allemaol nao Klipfontein
En vooruit, enz.
(Allemaol aof, Onder wanhopige gebare van mevrouw
Kriekelezaangk.)
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Hoera I Viva! Mestreech I !I
Jao diech has us aon 't hart gelege
Mestreech, door alle iewen beer.
Veer bleve diech altied genege
En deilde dreufheid en plezeer.
Veer huurde nao dien aw histories
Te peerd op grampeer ziene sjoet.
Eus ouge blOnke bij dien glories,
Of perelde bij diene noet.
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En dee van diech het sjoens welt prijze,
In tacil, die al wie zinge klink,
Dat dee op nui Mestreechter wijze
Zien aaid Mestreech met us bezingk.
Me zOng van diech ten alien tije,
Eus mooiers zcinge bij de weeg,
En voolte veer us rech tevreie,
Dan zOng ze e leedsje van Mestreech.
Doe, Blom van Nederlands landouwe,
Gegreuid op 't graaf van Sintervaos,
Bis weerdig dobbel te besjouwe,
Gespiegeld in de blanke Maos.
'n Staar, de witste oet de klaore,
Besjijnt diech met haiir straole zach
En, urn diech zuver te bewaore,
'nen Ingel hat bij diech de wach.
Wie cleks woortste neet priesgegeve,
Meh heels Bien kroen toch opgeriech
En Ongeknak biste gebleve,
Door euze band van trouw aon diech.
Daorum de hand us tougestoke,
Het oug geriech op 't Stareleech;

En weurd dat oug dan ins gebroke,
Dan beit veur us het aaid, Mestreech.

D'inboorling is in zijne wieg gehouden
En bakermat.
(Vondel).

De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.
(Vondel).
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JOSEPH SYSTERMANS (1855-1939)
DEN ONBEKINDE SOLDAOT SPRIK:

Van „Onbekend maakt Onbemind",
Wie me deks huurt bij spreke,
Is bij miech tot op dees momint,
Nog gaaroet niks gebleke.
Bij miech toch is dat neet 't gevaal,
Komp mer ins eve kieke,
lech krijg bezeuk van euveraal,
Van Erme en van Rieke.
Haos eder week, 'ch bin draon geweend,
Ontvang 'ch 'n Deputatie,
Meint geer, iech waos daomet gedeend:
'ch. Haw neet van allegatie
Dao zien ers bij, die indertied,
Wie veer ons kneuk aocherrem I
Gelaote habe ginter wiet,
Hij zaote druug en werrem.
Me legk daan op m'ne stein 'ne kraans,
Dee dene moot veur ,twiee,
En linter d'raon met Vlaoms en Fraans,
Van „Vaderland, Patrie".
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Ze zien nog gein tien meter wied,
Of 't kontak is al verbroke,
Memorie zelfs zien ze kwiet,
Van wat soms is gesproke.
Men heet van 'n officieel corvee,
Zich hiel korrek gekwete,
Meh iech „Erme Piot", aoch dee!
Is o, zoe gaw vergete.
Meh in 'n taol, noch Vlaoms noch Fraans,
Huur 'ch s'aovens in den duuster,
De wereldtaol van de Roezekraans,
'n Vrouw, die beit. . . iech luuster.
Deks beit ze „Nosters" achterein,
Dee zielentoustaand kin iech,
Noets hoort iech e Gebed, neet ein,
Zoe deep geveuld, zoe innig.
En door h"or vingers, ein veur ein,
Goon bevende de kralle,
Terwijl gebed en ziich, doorein,
Haar van de lippe valle.

Ei woord ligk ha& mer op de tong,
Door 't snakke Onderbroke,
't Is altied mer „Erme Jong,
De has eus hart gebroke.
Allein, waos diech nog euzen trots,
Van drei euvergebleve,
Toch heet miech de besjikking Gods,
Ouch diech nog aof doen geve."
En es ze dao zoe veur miech ligk,
GezOnke op haiir kneeje,
Daan zeen iech in dat ougenblik,
Slevruike, van de weeje.
Van aal dat lije, iech allein,
Bin daan sjtomme getuige,
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Veur zoe'n intenze zielepijn,
Kin me de kop mer buige.
En stel, wie ze gekomme is,
Zoe stel ouch weer verdwijnt ze,
Van wat haiir euverkomme is,
Wet niemand get. . . zoe meint ze.
AON

PAOTER HILARION TANS BIJ DE OPVEURING VAN
„PASSIEBLOEMEN"
Paoter Hilarion Tans heet destijds oetgegeven e weak,
genaomd „Passiebloemen'', hetgeen wie alles wat dee
Paoter gemaak heet, d'en arties verraojt, meh wie sjoen
ouch dat lijden van Christus besjreve is, waos dat werk
minder gesjik veur den theater; ouch hob iech in cinderstaonde verskes, haam opgedrage, me gemood geluuch.
Dat moderne, wie kubistiese decors, ultra-moderne oetbeelding, kleurefantasie, kOs bij vital lui meet ingang vinde.

Envoudig wie 't huurde,
Vaan alle luxe Ontdoon,
Had iech op mien klein kamer,
Sj oen „ Passieblomme' stoop.
Allein e klei Slevruike
'nen Awwe Krussefiks,
Die pazde in 't kader
En aanders vond der niks.

Ze stOnge in e vaaske
Van aaid Delfs porcelein,
En kaome zoe good same,
Es huurde zie bijein.

Kaom iemand op mien kamer,
Dan waos er in extaas,
Zoe spreide zie aroma,
Die blomme in die vaas.
Tot op 'ne zekere mOrge,
De faam van miene sjat,
Ziech wijer al verspreid had,
Tot in 'n groete stad.

Toen kraog 'ch 'n deputatie,
Wie me ze euv'raal vindt,
En boe me meujelik,
Mer get aon weig're kint.

Ouch leet iech miech bepraote,
Ofsjoen met tegezin,
En ginge mien sjoen blomme
De wije wereld in.
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En 's aovens leet me sjijne
Me deeg veur te beginne,
Fel leechter allerlei,
Ze in 'n modern vaas,
Meh... z'waos neet mie te erkinne,Dat huurt bij zoe'n•• Expositie,
Mien „Passieblom'', helaasi
Da's veur de galern.
-

Meh, wat miech woerlik grievde,
Is, tot 'nen hielen drom
De vaas nog ieder mergkde
Es wel mien „Passieblom •
-

Noe is de Expositie
En tOsse mie Slevruike,
Geslote en gedoon,
En awwe Krussefiks,
En stoon mien „Passieblomme''Dao sjitere weer mien blomme
Weer, boe ze mote stoon.
En sjoender kin iech niks.
1927.
DAANKBAAR

Hellep 'n hendsje, Hier Pastoer
Vroog 'ne boer beleef,
Wie met 'nen ezel veur zien kaar,
Heer mer aon 't suklele bleef.
,,

En de Pastoer direk gereid,
Duide oet al zien mach,

Ouch heet veur zien gedeenstigheid
De boer haiim daank gezag:
„Zoe eine, 't is niks gedoon
Pastoer! geluif miech vrij.
Ouch num iech veurtaon, zjus wie noe,
'nen Twieden ezel bij."
1933.
OP DE CEULDER BERG

Ze spaan wouw neet veuroet,
Z'n kaar en peerd stood stel,
Ouch vloogkde 't buurke al
De duvele oet de hel.
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De pastoer ging zjus veurbij,
En vend 't toch get erreg
('ch Hob uuch nog neet gezag
't Waos op de Geulder berreg).
„Estoe zoe vloke bliefs,"
Zag de Pastoer met rech,
„Daan kumste noot m'ne gong
In den Hiemel terech."
„Wat praot Geer, Hier Pastoer,
Van Hiemel, nondedj. . .
Dao moot iech gaar neet zien,
lech moot nao Sittard touw.
-

HET IERSTE SUCCES VAN DE MESTREECHTER STAAR IN MONS

'erste Pries in haiir aofdeiling en Exellentie-pries 's aovens
in de hoegste categoric, dat waos 'n evenemint, boe degene,
die dat hiibbe metgemaak, nog deks euver spreke en terech.
Zoevaol oprechte blijdsjap hob iech zelde gezeen en die
blijdsjap moos ziech door zinge loch geve. En wat meint
geer, dat toentertied het liefstaske waos van de Mestreechteneer? 't Waos de bekinde aria, boe „Vlubet" in te pas
kwaom en die nota bene, neet mie, neet minder, es aon
Brahms entliend waor.
Wie iech 'nen tied daonao veur zake in Mons kaom, woort
iech door 'ne kinnis rech hartelik gefeliciteerd euver de
prestatie van de Staar. Me vent, dat eus Mestreechteneers
ziech soe fatsoenlik geamuseerd hadde, en dat zoe deks l'air
national op de proppe waos gekomme.
Wie iech haiim zag, dat iech miech neet herinnerde l'air
national zoe deks gehuurd te hObbe, kraog iech ten aantwoord: „Tenez cela me bourdonne encore dans la tete" en
met neurieden er de leste maote van 't bekinde leedsje „Bij
Vlubet kinste ze kriege, ze smelte diech in d'ne mond. .
lech doch achtereuver te valle en ha dee gooie mins bij z'n
idee gelaote. „Sont ils donc patriotes, ces Maestrichtois",
zal beer bij z'n iege gedach habe.
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DE GAASTRAM IN 1897
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I

1•
lech waos al lang op reis,
Weit neet mie hiel precijs,
Boe, en in wat veur streke,
Dat iech 't iers hoort spreke
Van tramme, die me zeet,
Mestreech allein mer beet.

6.
Dao kaom z'n Majesteit
In al z'n hierlijkheid.
Met hiel veul allegasie
Gerije nao de stasie,
Heer waos genOmmerd met
En groete „1" hiel vet.

2.
En iech, dee van mien aw
Stad, duvels veul en haw,
Wie iech m'n Treech hoort prijze
'nen Tram te doen verrijze,
Pagkde de boel bijein,
En zat miech in d'n trein.

7.
'ch Kreeg eincrlik m'ne zin
En ging de wagel in,
lech waos nog neet gezete,
Of, door d'n angs bezete,
Pak miech 'n juffrouw vas
En reep: „Wat rammelkas!"

3.
Iech waos m'n ziel benuid,
Nao 'tgeen miech waos beduid,
En wat iech had geleze,
Van 't „noch nicht da gewesen",
Dach bij mien eige : 0 tram!
Quando te aspiciam?

8.
Ze vroog miech get aon d'oer,
Meh door 't hels rumoer,
Of 'ne krater waor aon 't werreke,
KOs iech good aon heur merreke,
Dat 't antwoord, wat ze kraog,
Neet pazde bij haiir vraog.

4•
lech waos d'n trein pas oet
Of stOrremde veuroet,
En vroog toen bij hekke,
Wienie beer zou vertrekke.
„Menhier! wat hob geer pech,
Heer geit dao zjus e weg."

9.
Me valieske in de haand,
Heel iech aon d'n achterkaant
Miech vas, me kin noets weite,
Wat eventwaliteiten
Ziech veurdoen met zoe'n kas,
Daorum, mer opgepas!

5.
Dao leep 'ne 1c6tsjeer,
Al spQttend op en neer,
Gedurig mOs iech hure:
„Monsieur, pas de voiture?"
En ouch zag staarnle Pie:
„D..d..d.. gaastram 16-1•514 neet mie.

10.
Zeet, bij d'n iersten drej,
Dao vluig met veul lawej
'ne Reiziger nao Ondere.
„Dat moot uuch neet verwOndere;
Zag miech de conducteur,
„Dat kump hij daagliks veur."
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11.
Ouch iech verloor totaal
Daodoor m'n ideaal,
Wie iech begOs te ruke
De matiere, die ze gebruke.
Es Minckeleers 't wis,
Dan stOng heer oet z'n kis.
12.
En iech reep: „Nommer Ein,
De maaks miech gaans doorein,
Es dat nog lang moot dore,
Dan geit miech get verlore."
Wat iech toen hob verduurd,
Zeet, dat is ongehuurd.

I 5.
Veer waore daan op weeg.
Veurbij den euverweeg,
Aon d'ierste gaaslanterie,
Beggs en nui miserie.
Dao steit de prij in ins stel.
'ch Dach, loup noe nao de hel l
16.
'ch Bezaog de conducteur,
Dee zag: „Iech kin 'r neet veur,
En zaal mer weer met nietele
Aon zien soupape ins kietele."
En p... pentere ging
Tot aon de bra de kring.

13.
„Meh," zag miech 'nen Hier,
„Geer moot d'n ierste kier
D'n tram zoe neet blamere,
Meh beter haiim jugere,
Veer hObbe oppe wei
Nog nOmmer 2 en 3."

17.
Meh zeet op 't appel,
Dao steit de prij weer stel.
„Wat beet dat te beduie ?"
„Hiere geer moot met duie,
Want zonder veul gelak,
Kump heer neet op de

14.
„Geluif miech," zag alweer
'nen Awwe preuteleer,
„Deep hier met z'n pretentie,
Heet gaar gein competentie.
En ein en twie en drij
't Is al'maol prullerij."

18.
En in eus linkerhaand
'ne Voile bugel zaand,
Urn oppe rails te struie,
Met de rechter mer aon 't duie,
Aon klaoge waos gein noel,
Tege deen tram „Val d. .
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1 9.
En binne op 'n baank
Bedonderd door de staank,
Dao laog 'n vrouw aon 't kerme:
„O Heer, welt uuch ontferme,
Wat hob Tech toch misdoon,
Met in deen tram te goon."

23.
En akelig urn te zien,
Waos 't rammelend masjien:
Hij springk 't en dao zwink 't,
BOts 't neet, daan klink 't,
Zoe rijt heer op en neer,
Deen awwe klOmmeleer.

20.
Galaant trok oet z'n tes
De conducteur 'n fles,
't Behuurt tot de gebruke,
De lui te laote ruke,
Die neet mie kinne stoon,
En van de zokke goon.

24.
StOnge de lui bijein,
Dan vloge zie oet ein,
De kindermeeg, die pagkde
De kinderkes, die snagkde,
En algemein gevlook
Ontving dat lielik spook.

21.
lech zag: „Meh conducteur,
Die flesse koste deur.
„Menhier, geer kint wel raoje,
Op 'ne bourn zoe vol gelaoje,
Kump 't jao, wie me zeet,
Op ein'ge flesse neet."

25.
Et lui majestueux,
Souv' rain'ment dedaigneux,
Poursuit sa carriere,
Versant de sa matiere,
Les infectes odeurs
Sur ses blasphemateurs.

22.
Den toustand wie krietiek
Brach toch heur not' komiek
't Waos e leuk idee, wat
'ne Kleine kadee had,
Dee dao aon 't speule waos
Met ziene Sinterklaos.

26.
En met 'ne forse knaal
StOng heer weer stel, en aal
Wat drip zaot, ging aon 't loupe,
Of ziech van sjrik eint koupe.
M'ne kop, dee waos op hol,
En ouch de maot waos vol.

-
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28.

27.
Ze maagkde in de prij
'n Opening op zij,
BegOste drin te vreutele,
En veer alweer aon 't preutele;
„Meh brengk 'm, es uuch bleef,
In Godsnaom nao Van Kleef."

Het woord miech aal te bar
Met al deen harrewar,
Deeg veur d'n tram d'n hood aof,
En lag de res te voot aof.
En koed staok iech 'n voes,
In d'riechting van 't stadhoes.

29.
En koed ouch kaom iech toes
En met gebalde voes,
Ging iech aon 't declamere,
Jao zelfs aon 't parodiere.
Corneille leen hob gedOld,
Et is d'n tram z'n
30.
Puisse-je de mes yeux y voir tomber la foudre,
Voir sa carcasse en cendres, son materiel en poudre,
Le dernier tram a gaz de la terre extermine,
Son inventeur honni par la posterite!
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GIEL BEKKER (1864--1944)
DEN TYPOGRAAF

Typograaf zien is 'n aordig ambach,
Dat 631) geer zeker noets gedach.
Es geer dat allemaol zalt welle;
Daan gaon Tech uuch dat ins vertelle.
Es me dat vak daan welt goon liere,
Kump me iers ins bij de hiere.
Neet bij eine, meh wel bij tien;
Want me welt gere lierling zien.
Heer moot 'ne jong zien met fatsoen,
Moot ouch e good exame doen;
Ouch nog haben 'n ierlik weze,
En veural good kinne leze.
Heet heer good gewerk aon dee stiel,
Kint heer ouch dat vak gehiel,
Geit heer werke aon 'n gezet:
Nou, dat is erg en velt gaar neet met.
Veur daag en douw is heer prezent,
Daan vreug, dan laat, toch zier kontent.
Kump heer op 't werrek binne,
Moot heer dadlik flink beginne.
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Aon ze mesjien begint heer to tikke
Zoe gaw ze dat mer kinne flikke.
Want dao is 'nen houp kopie:
Oet eder stad en nog vaiil mie.
Ederein dee welt mer sjrieve,
Of ze 't kinne, moot 'ch boete blieve.
Heer moot 't aocherm mer verstoon,
En mer gaw aon 't zette sloon.
Is heer driikker of aon de rotasie,
.Dat is miech ouch 'n allegasie.
't Maag neet bleik, noch vet van kleur,
Roed, blouw, en greun kump ouch nog veur.
Opmekers zien ouch nog errem minse,
Zouwen 't soms nao d'n duvel winse:
Alles moot bovenaon de „page stoon.
Of 't geit of neet, 't moot mer goon.
-

Smoutzetters en driikkers zien ouch neet gelokkig,
't Publiek is verweend, daobij nog hiel nokkig.
Al is de proof deks nog zoe sjoen:
Toch mote ze 't soms euver doen.
Plezeer heet heer noets van ze werrek.
Is alles klaor,
huurt, dat is sterrek I Daan smiete ze alles met eine sjmak,
Zoe gaw es 't geit, mer in 'ne bak.
Nein, 'nen typo heet noets gedoon.
Zelfs es de wereld ins zou vergoon,
WeIle de abonnees nog zeker wete,
Boe d'n aardbol is neergesmete!
1932.

109

EDMOND JASPAR (1872-1946)
DE INNUMMING VAN MASTREECH

De aw historie van de stad Mastreech
Zeet, dat ze bij herhaoling woort belegerd.
En, es de vijand ze te pakke kreeg,
Waor 't weer de borgerij, die woort genegerd.
En, of 't Luikeneer of Spanjaard waos,
Of Prins van Holland, Keuning van de Franse,

Wee hij ins vaste voot kreeg aon de Maos,
Doog 't vollek propel nao z'n piepe danse.
Mastreech waos toen 'n vesting ierste klas,
Met walle, tores, grachte puik versterrek,
Mer later woort van hoeger hand gelas
De afbraok van dat sjoen, histories werrek.
Sinds ligk te stad aon alle kante bloet,
Van weerstand beeje kin me neet mie spreke,
En veur verrassing is 't gevaor noe groet:
Dat is 'ne zek're kier, helaas, gebleke.
Noe ongeveer geleie daartig jaor
Stont iech ins Zondags-mOrreges te kieke,
Terwijl 'n kompie sjiitters bezig waor
Haiir militaire kinnes te verrieke.
Ze hadde e paar ore aon ei stiik
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Geloupe en gekrope wie de slaove,
Toen eine zag: „Goon veer noe nog neet trogk,
„Dan mote veer toch de kaptein ein staove".
Mer deze, dee 't weer good te pakke had,
Wou es besluut de kroen op 't werrek zette:
Ze plan waos 'nen aonval op de stad
In stOrmpas met gevelde bajonette.
Ter huugde van de Rutte's Brouwerij
BegOste de kommando's los te komme,
En hoort me zoe al in de kompenij
Den ein of ander in z'n eige bromme.
Mer wie gekommendeerd woort: „stormpas-marsj'',
Toen leep de maot bij eus gooi Waters euver:
Ze zouwe dee ins eve met z'n sjarsj,
Ze hadde noe genOg van die maneuver.
Ze jadzde, wat ze kOste, nao de stad,
Wie korter bij, wie helder dat ze 'm smeerde,
En de kaptein, dee dao gein erg in had,
Writ, dat z'n sjiitters manjifiek sjarzjeerde.
Mer wie, bij d' ierste hoezer van de straot,
Heer reep, dat zij de stormloup mOste stake,
Toen tuinde de kompie ziech obstenaot,
En wouwe ze neet luustere, die snake.
Ze vedzde, 't geweer sjuins in de hand,
Langs LOrnmert, Beijert, Kommel, Hof van Tellie,
De minse lagde, vroge : „Boe is dee brand?'',
De kinder sprOnge, zOnge: „so, ho, hoppie.
't Leste kwaom, ocherrem, de kaptein,
Er sjriewde, mer gei spier woort d'rum gegeve,
Er heel de weusten trop neet mie bijein
En dach: „Wat e sjendaol moot iech beleve f"
Gestiedig door mer leep de kompenij;
De lui, die nao de leste mes touw gOnge,
Versjrigkde ziech veur zoe'n wel draafpartij
En maagkde, dat ze gaw de stop opsprOnge.
En in de „,Groete zit de kolonel
Van 't „Twiede" achter z'ne Rotterdammer;
Zjus welt er eve drake op de bel
Veur 't ierste lekker borrelsje Sjiedammer,
-
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Dao huurt er op de straot 'n driik geloup,
Zuut minse stoon te wieze en te loere;
Er sjrik: „Dao's zeker get apaarts te koup,
Mesjien zien 't mien piotte weer, die boere".
Mer wie er dao die sjOtterlike mach
Aon dissiplien en orde zuut verzake,
Dao sjut 'r in zoe'ne benkelike lack,
Dat 'm de traone rolle langs z'n kake.
„Verdrejd'', zeet beer, „dat is te mote weerd,
„Dat zien ers, die 'm peper kinne geve,
„'t Is zun, hej dee kaptein noe mer e peerd,
„Dan had er hun mesjien wel bij gebleve .
-

Op 't Vriethof helt den trOp bedaardsjes halt.
Heh, heh, dat is e vege en e puffe I
Me heet 't noe de baas genOg vergald,
Er kin ocherm z'n bein haos neet mie luffe.
Dao kump er, roed wie ein gekoogkde kreef:
„Iech zal uuch kriege met eur fieloestreke!
„Zoe'n muiterij hob iech nog noets beleef!
„De sjOttersraod zal wijer met uuch spreke
Dao trejt ein van de mensjes oet 't gelid:
„V'rekskuis, kaptein, iech hob altied vernOmme,
„Dat, veur dat men 't hart heet in bezit,
„'n Vesting neet behuurlik is gencimme.
Jan. 1916.
-

DE MIJNSTREEK
VREUGER

Gezellig kronkelt ziech de weeg,
Vol plakke lommering en leech,
Intiem begrens door hegkegreun
Van pame, dennekes of deun.
Haos elke stap, dee geer d'rop zet,
Bring weer 'n ander oetziech met.
Dat kort den aofstand en d'n tied,
Al wandelt geer ouch ore wied.
En bij zoe'n leef, riante baon
Pas ziech 't landvolk prachtig aon:
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De kooijong, op z'n bloete veuj,
Drijf nao 't brook de vette keuj;
E meiblom-triiske, dat er vOnt,
Hing bOmmelend oet z'ne mind.
Dao rijdt de boer, broenroed van kleur,
Met peerd en slaagkaar nao de sjeur,
Terwij1 zin dikke rete smik
Druug-knetterend de stelte brik.
Zeet, es heer aon de kruusweeg kump,
Wie heer devoot z'n mats aofnump
Veur kruzzefiks of Moeder Gaods,
Vlaak bij 'nen awwen eik geplaots.
Wee her ouch tegekomme maag,
Dee zeet er =inter gooien daag,
En vraogt geer, boe de weeg nao geit,
Geer krijgt e vruntelik besjeid.
ALLEWIJL

Zoe is, helaas, neet mie, zoe waor
De mijnstreek euver zoevaal jaor.
Eintoenig-rech rek ziech de weeg,
Altied vervelends-eins beleech.
'ne Lange, grijze, doedse moer
Loert op uuch neer, onvruntlik zoer.
Berozde puntdraod langs de kant
Stelt bruut ziech tiisse weeg en land.
Fabriksrouk spreit ze vettig zwart
En trOf de planten in 't hart.

Van vere raos 't hels lawej
Van rOsteloes maejien-gedrej,
En 't nifclig fluite van de stoum
Klink wie 'ne sjriew in bange droum.
E trupke manslui, mager, bias,
Trek uuch veurbij ; ze komme pas
Oet d'ingewande van de eerd,
Boe duusternis en voch regeert.
Ze kieken uuch wantrouwend aon
En make koelik uuch vrij baon.
Wat dondert hun dee vreemde vent;
Wee wet, mesjien trek dee z'n sent
Van hun geslaof en hunne zweit,
Terwin de lummel zelf niks deit.
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'n Kroeg, die aon d'n drijsprungk ligk,

Slok gaw hun op en dadelik
Weersjalt den dOmpig-kleine zaol
Van rouw spiktakel, platte taol.
Zoe geit 't noe in dat good land:
De penning beet 'nen achterkant.
Oct. 1916.
DE BLAJER

Ze kwijne, ze valle
Bij doezendtalle,
De blajer;
Ze krumpe, ze krolle
En euver hun rolle
De rajer.
Ze weike, ze rotte
Tot pappige klotte
In Otte,
En 't ind van hun pijne
Is, datse verdwijne
In pOtte.

En dalek is 't wachte
Alweer op geslachte
an nuie,
Die greuje, bezwieke
En d'eerd met hun lieke
Bestruie. . .

Wat jubel veer hoorte
Nog korts, wie ze woorte
Gebore.
En noe? . . . al bekrete,
Oet mins hun wete
Verlore.
1926.

Zoe kring'le de tije:
't Is komme, gedije,
Genete,
Mer 't leed van verblije
Slut altied met: sjeie,
Vergete. . .

SAKKERMINTS-PERSESSIE

't Dorrep is in feeskleid veur de brOnk.
De hoezer stoon in wit-en-greune prOnk.
De paiilkes en de Mei-tek zien geplant,
En in de kerrek peers met voot en hand
D'n of gemis z'n rOnkende finaal,
Zoedat de keuj ze huren in de staal.
De zon steit hoeg, de weeg zien poeier-druug,
Gnaw weurd dus nao de hoegmes eint geluuch
.
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Op veurbaat veur d'n doors, dee komme geit,
Want zoe'n persessie doort 'n iewigheid.
Noe riis ze oet, 't aidsje - tachtig jaor.
Ze is met haiir altaiirke eind'lik klaor.
Wat heet ze weer Slevruike sjoen geseerd,
Wat heet ze vaze, luuchters good g'ranzjeerd.
Zoe deks al Bach ze: 't is de leste kier,
Mer eder jaor opnuijts leet Slivvenier
Haiir weer m sere, tot haiir groete
Persijs wie zij 't gelierd had in haiir
Noe wach ze blij, tot de persessie kump;
Ze veeg ziech ins de veurkop met d'n tump
Van haiire sjollek; foj, wat is 't heft!
Es dat d'n hier pestoer mer niks 'n deit.
Dao huurt ze get, 't is wied ncw, dOf gezoem,
En, jao, daotOsse door ouch 'ne boem.
't Kump gestiedig naoder door de laon.
Noe gaw 't leech op 't altiOrke aon.
De keerse nog ins eve vasgeduid,
En daan nog op de weeg 't greun gestruid.
Dao is ze, de persessie; jao, dee vaon
Geit eder jaor veurop ; dee kint z'n baon.

Dao zien de patronate en de sjaol,
Wie sjoen die kinder beie allemaol.
Wat hOlaben al die vrouwe mer roei
En zuug ins; wat ze gries zien van de 803!
En wievaiil maander goon dit jaor weer met.
Dat is get, boe pastoer veuraal op let.
Ze beie, mer zij huurt 't haos neet mie
Door 't daonig bloze van de harmonie.
Die ingelkes en bruudsjes, aoch, wie leef.
Ins heet zij ouch dee sjoenen tied beleef.
Dao klink de bel al veur 't Sakkermint,
De wierouk kump al naoder op de wind.
Dao eindlik is d'n hiemel met Onsier.
Noe krit ze van gepakheid veur de ier,
Die haiir, zoe'n erm, aw ziel, ten deil nog velt,
Dat God weer langs haiir huiske komme welt.
En zoe, d'aw kneeje op de stein gedra:
115

„Noe preuf iech, Hier, de veursmaak van 't
„Dat binnekorts ouch miech te wachte steit,
„Wannie m'n oor van weggoon sleit.”
Mer 't is veurbij alweer, ie zij 't wet,
En, es ze daan Slevruike binne zit,
Dan zeet ze tot 't beeld, haiir han tegaor:
„De brOnk is toch 't hoegste fies van 't jaor".
't Is middag, de persessie is gedoon.
De zon doorgleuit de stelte van de „noon''.
De boere laote ziech de riestevlaoj
Good smake nao de sjink en kermenaoj.
Ouch op de pastorij weurd meet gevas:
Dao zien de paoters met kaplaon te gas.
Mer 't aidsje spaiilt de brOnk nog door de kop,
Terwiji ze 't broed in haiire koffie sop.
29 Mei 1929.
MASTREECH

De zuidelikste stad van 't land,
Gelege aon de zellefkant,

Zoe wied weg van 't centraal verband,
Dat is Mastreech.
De stad, die de landouw bekroent,
Boe .romantiek nog altied woent,
Boe GOlp en Geul de rotse boent,
Dat is Mastreech.
De stad, gehech aon Carnaval,
Aon dikke trom en festival,
Aon 't aaid gelouf toch bovenal,
Dat is Mastreech.
De stad, die van de Belzje helt,
Met Rienland geer' verkiere welt,
Mer 't eige land toch hoeger stelt,
Dat is Mastreech.
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De stad, die noe, wie vreuger daog,
Urn mie kontak met Holland vraog,
En ziech daoveur gestiedig plaog,
Dat is Mastreech.
De stad, die slech begrepe weurd
Door Holland deks, en dat betreurt,
Mer toch trouw aon Oranje zweurt,
Dat is Mastreech.
1930.
DE INTRONISATIE VAN 'NEN HOEG-PROOS
D'n intoch van de nuijen hoeg-proos had miestaal
plaots op 'ne werrekdaag in 't begin van September. Alveures op 't grOndgebied van de stad te komme, begaof
ziech d'n hoeg-proos met al z'n familielede en z'n vrun nao
kloester van de Dames van de orde van St. Bernardus op
Pietersem-Hoch. Dao soepeerde en sleep heer en vOnt er
ouch d'n Onderproos prezent. De volgende marrege urn
negen ore nao de Mes stabde d'n hoeg-proos in groet ornaat
met ze gevolleg te peerd en rijde in de richting van Mastreech. Onderweeg kaome de bissjop van Luik, d'n adel van
't land, de hiere van Sintervaos, de Magistraat en de goevernor van de stad in gezelsjap van de notabel borregers met
hun dames haiim tegemoot. D'n hoeg-proos rijde daan neve
de bissjop en gevolleg door al degene, die haiim tegemoot
waore gekomme, door de Hochterpoort (de Bospoort) de
stad binne. Daan naom heer de weeg door de Groete Staat,
boe bij 't veurbijrije van de Landskroon, de zetel van 't
stedelik bestuur, de magistraot haiim verwelkomde, en 'm
d'n ierewien aanbooi. Daonao woort doorgerije tot bij
Sintervaos-kerrek, boe de kanunike haiim tegemoot kaome
en heer van hun in 't portaol van de kerrek de priesterkleier
in ontvangs naom, die haim door d'n deke euverhandig
woorte. Naodat heer ziech in eine van de zaole van de Lange
Gaangk z'n priesterkleier had aongedoon, woort heer door
d'n deke en d'n aidste kanunnik nao d'n hoegen altaor
geleid, boe heer onder 't zinge van d'n Tedeum einigen tied
bleef beie. Nao aofloup van d'n Tedeum hernuide d'n
hoeg-proos d'n eid, dee teveuren. al door z' ne gevolmachtigde waor aofgelag, en zwore de vertegenwoordigers van de
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stad haiim op hun baiirt trouw. Wie dat gedoon waor,
woort heer met ze gevolg gebroch tot bij de plaots, boe de
Groete Klok gelojd weurd en trok heer zoelang (zeet
Collette), totdat die klok geluid gaof. (Veer dinke wel, dat
me Worn daobij 'n hendsje gehollepe zal habe). Nao al
die cermonies trok d'n hoeg-proos ziech in z'n woening trogk
urn e bitsje oet te riiste en van kleier te verwissele, boenao
heer met de bissjop weerem nao de kerrek gong veur 't
bijwoene van 't middagmaol. Dao naome ze plaots aon 'n
taofel, die op 'n verhuging veur de koer bij d'n altaor van
Sint Servaos waor opgesteld en boe hun de mies oetgezeugkde vleissoorte woorte veurgezat, die me ziech dinke kin
(zeet Collette).
In 't sjeep van de kerrek bevOnt ziech e buffet, door twie
„roededragers" good bewaak, veurzeen van kosbaar zelleverwerrek, wie sjotele, bekers, kroeze en tasse, wat allemaol
door de rieke borregerij van de stad geliend waor. Aon
weerskanten in 't middelsjeep stOnte lang taofele gedek tot
aon d'n torebouw, boevaan de linkertaofel bestump waor
veur de Mastreechter en de vreem kanunnike en ander priesters en de rechter veur d'n adel en de vrun van d'n hoegproos. Ouch in de zijsjepe waore taofele opgeslage, zoedat
in 't gehiel plaots waor veur doezend persone ongeveer. Me
aot veer en veer oet ein sjotel. Bij good weer woort gekook
in de ope loch op de binneplaots van de proosdij en anders
in e groet lokaal, wat ziech dao bevOnt.
Aon eder taofel waore veer persone belas met 't opdene van
de sjotele en twie met 't sjinke van den draank. Beer woort
gesjOnke tot nao 't twiede gerech, daonao kraoge de gaste
roeie en witte wien. D'n Onderproos mOs touziech hawwe,
urn ziech te euvertuige tot 't de gaste aon niks zou mankere.
De taofel van de bissjop en d'n hoeg-proos woort bedeend
door 'ne veursnijer, 'ne sjinker en veer ander persone, die
It ete en de wijne mOste aon- en aofdene. Nao aofloup van
deze maoltied inviteerde d'n hoeg-proos de allerveurnaomste
gaste nog ins bij ziech in z'n woening aon de taofel, boe
(zeet Collette) heer hun nog op vaiil lekkerder peursiekes
kOs traktere es in de kerrek, want 't fiesbanket dao waor
mer bestump veur de groete massa!
Collette gief us ouch op, wat veur zoe geweldig feesbanket
aon eteswaore nudig waor: twie jong osse, 24 sjiiip, tien
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jong verrekes, veerhonderd kukes en 70 kapoene; veur 't
weld zorregde de vrun van d'n hoeg-proos. Aan specerije
en diverse ander artikele woort verbruuk: tien pond gember,
tien pond peper, tien pond kruinegel, tien pond sOkker,
veer pond meel, tien pond amandele en tien pond ries. Veur
de taofel van d'n hoeg-proos waore bestump fezante, pouwe,
zwaone en ander Tien gevlOchel. In 't gehiel woorte leeggedrOnke vieftien vate beer; wie vaol wien de keel aofgOng,
waor meujelik te berekene, zeet tenminste Collette.
D'n hoeg-proos deilde bij zoe'n gelegenheid ouch kado's
oet aon z'n t„roededragers , aon de sjout en de sjepes van
Tweebergen en Mechele, aon de twie borregemeisters van de
stad, de baojs, de koks enz. Allemaol kraoge ze e sta lake,
't zij veur 'nen tabbaard 't zij veur 'ne „kaproen'', naovenant hunne rang en stand, en wel 7, 6, 5 of 4 elle. Alles
tesame waor daoveur vandoon hOnderd elle aon veertien
gOlde 't elle ('ne GOlde Luiks doog 5 6 cent van eus weerde).
't Is neet onmeugelik en zelfs hiel warsjienelik, dat van
zoe gebruuk aofkomstig is 't spreekwoord de lakes oetdeile
in de beteikenis van : get te kommandere hObbe, gezag
oetoefene.
-

O eerbiedweerdigheid
der oudheidkunde, in dezen,
in alien delen van
ons land, hoe kander wezen
zo eerbiedweerdig iet. . .
(Guido Gezelle).

KINT GEER EUR EIGE STAD ?
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LAMBERT WIJSEN (1874-1967)
DE LIEWERK

Es al op den altaor de zon beet gesjijnd,
De Leechtemeswas weurt gespaord,
Den das nog zes weke z'n hool in verdwijnt,
De sjieper z'n Orte bewaort;
Es veer nog de sjaarse hawwe gereid,
De nachte nog kaaid zien en laank
Daan pots er ze kuifke, z'n vere, ze kleid
Meh wach heer nog met z'ne zaangk.
Wel hippelt en kwispelt,
En trippelt en lispelt
Heer tusse de vaore en voeg;
En haspelt en spartelt,
Of gaspelt en dartelt
En vluig er 'ne ploogstart umhoeg.
Es de eier met bliimkes en verref gekleurd,
In de paam-eikesstruuk zien verstop,
Fijuulke en meizaiidsje ziech opent en geurt,
Al e kukensje krup oet den dop,
Es de zwalleber tra kump vaan euver de zie,
De knijnsjes weer speulen in 't bos,
Daan zwOlt 'm ze krOpke wie Langer wie mie,
Daan bind er de reemkes weer los.
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Daan zwingelt en singelt,
En kringelt en klingelt
Heer bove ze neske in 't reond,
Daan buig er - en uig er
En juich er - en vluig er
Nao boven - en weer nao de grOnd.
Es de meiblomme bleujen op stroek en op hek,
Es d'n tak van de keerseboum krolt,
Es 's aovends bij 't maonleech, es 't windsje zich legk,
De slaag van de nachtigaol rolt;
Es douwen en droppels wie perels zoe Tien,
Des mOrreges laove de eerd,
En 't dorp met blomme, zoe wit wie satien,
Deze Zondag z'n Pinksterbroed seert;
Dan flejt er - en wejert,
En zwejt er - en bejert,
Ze broedsleed, z'n glorie ten top;
Daan zwoeg er - en hijg er,
En stoeit er - en stijg er,
Hoeg bove del wolleken op.
Es goudgeel de hoezer in 't stOppelveld stoon,
Door de zon met heur straole begleuid;
Es de bije de nectar verzamele goon
Woe de hei en de erica bleuit;
Es de eppelkes kleure wie wange zoe roet,

De sjaeopkes weer zeuke hun vach,
De kroetwes ,gewijd is veur rampen en koed,
Door bliksem en onweer gebrach,
Daan reup er - en ploeiert
En heujt er - en hoeiert
En vruiwke en kinder bieein,
En nijg er en jaog er
En zwijg er en klaog er.. .
't Naojaor dat kump zoe met-ein.
Es de bliimkes verflense in weien en waas,
't HiOntsje ze kreje vergit,
De kleure verbleike van stroek en van graas,
't HaOske verborrege zit,
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Es sprieuwe verzamele op toren en sjouw,
De koelekraon vluig in de nach,
Es zelverdraiij binde den denneboum touw
't Erm zielke verlossing verwach;
Daan maOrt er -en ziich er
En treurt er - en vliich er
Eweeg veur de storm en de snie,
Z'ne coop is - veur 't leste:
M'n hoop is - mar 't baste,
Tot zeens in 't nuijaor, adie
1932.

HET WINTERKEUNINGSKE

Dao is 'n hiel klein veugelke,
Zoe rond haos wie e keugelke,
Wel 't kleinste wat iech kin,
Lech zeen het hij - iech zeen het dao,
Het vleug miech veur - het vleug miech nao,
En vief - wie 'ch geint mie yin.
Het vleug door hak - het vleug door haag,
Het vleug de gansen hielen daag.
tech zien het jao altied,
Des zomers vreug, des winters laat,
Is 't snikkend heit, of tristig naat,
Of 't vruis, of dat 't sniet.
Door de deurens zeen iech 't wringe
Het is gei vlege, het is gei springe,
Het is gein hupple, woe 't geit,
Links en rechts, cinder en bove,
Door de vaore, door de grove,
't Is gei tripple, wat 't deit,
Door de buimkes tak, tak, tak 't,
In de fagge hak, hak, hak 't,
Marsj, dao is 't weer eweeg,
Kiipke cinder zaog iech 'm strukle,
Meters wijer geit 't dukle,
In de haag nao span en vleeg.
122

ROndum alle stamme lop 't,
En in alle geetsjes krup 't,
Wie e muiske gaw en slim.
't Is aal leve, 't is aal vrijheid,
't Is aal vievigheid en blijheid,
KOmmert nOrregens ziech urn.
Keunigske vaan euze winter,
Es de snie lik, aoch dian vind er
Toch ei plaiitske - er is zoe klein.
Door de sjeur zeen iech diech jaoge,
Wou diech daan wel even vraoge,
Kinstiech noets ein oor sjagrijn?
NOVEMBER

Allerhellege, Allerziele,
die us doge beie, kniele
veur die veur us hij verbleve,
en noe in 't ander leve
us: „Memento mortur vraoge,
of us bijstoon in us klaoge,
zien veurbij. Hubertus' jachte,
die de jegers weelmood brachte,
volgde: viirkes van St. Meerte
branden 's aovends in de veerte,
klaOrden in hun vlamgewiemel
vuurroed tege donkren hiemel
en hun zwarte roukpluim, duuster,
doufde 't leech van stareluuster,
woe ze hoegtrok. Nievelwolke
draken op 't land hun kolke,
klaam en dik daan, woe gei stareen gei maonleech door kaan ware,
jao, wel ins de zonnestraole,
iers es die weer zien aon 't daole
tegen aovend. Ofwel es de
bulderpoorten oet het Westen,
vrie en kaaid de storm doen vlege,
lieg en gries drijf wolk en rege
euver veld en weeg en baone,
door de bos en door de laone

en de buim doen buige, vringe,
en hun tOppe steunend zinge,
nach en nachte laangk, en jaoge
wind nao wind en vlaog nao vlaoge.
En den daag?
Op den akker maore
ziech de peerd in depe vaore,
drêjt de ploog de vette klute,
woe-in sprieuw en raove mute.
Van de buim jaoge de blajer,
depe spaore snije raj er
van de groete boerekare,
die kuulraap en krote vare
nao de koule en de sjeure,
nao febrik en static veure.
Fleur en geur oet hoof verdwijne,
kleur van wei en waas verkwijne,
greun weurd gries en dOf en valig,
stroek en wisse broen en kalig.
Allein naat en dauw-bedrope
geit de Sint Katrijnsblom ope,
es e leste beeld vaan 't leve
us door blom en bleu] gegeve
veur 't aofscheid.
En daan daonao
December. Is de winter dao.
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OP ZIE GRAAF

Hij zien alle taole stom,
hij spreke mer traone,
en e lispelbevend beie
zOnder klaank of kleur.
Hij ligk eus levensblom,
die cinder de vaone
van de Hiemelmoeder dije
wou in altaorgeur.
Nog pas vertak,
en al geknald
Hij telle mer Brij weurd,
door Heum us gelierd,
veur wee z'nen doed
den hiele wereld beevde.
En het oug umhoeg gebeurd,
nao Heum touw geriech,
brik 't hart ze oet:
Gelouf. . . Hoop. . . en Leefde.
Daan buig me stel
veur Ziene Wel.
MIEN TESTEMINT

Mien testemint is gaw gesjreve. . .
Dat begint: Lech wel - Zeet noe stel. . .
En daan t1? ?
Jeh. . . dao is miech hij neet vial gebleve
wat iech neet stel. . . hei laote wel. . .
en kaan. .
Meh. . . woedat iech ouch nog zal zwerve
aon de zie, langs den Donau, of de Rien,
of iech zweef

in de loch, of cinder de grOnd zal sterve,
iech wei in Mestreech begraove zien.. .
Es uuch bleef.
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MIJNE MOEDERTAAL

Eigelik mos m'n opsjrif heite: „MIEN MOOIERTAOL''.
Woeveur iech dat in 't Hollands sjrijf zult geer begriepe, es
geer mie stelikske gelezen hob. Veuroet dus met de sjuit!
Fons Olterdisse zaoliger euze gooie Fons, dee us zoe
vreug ontvallen is, - had 'nen tenor ontdek. Veur d'n ierste
kier had heeri 'm hure zinge 's Maondags nao Wieker BrCalk;
wie Fons in de Quatre Saisons aon ein van de ope deure
zaot, en d'n tenor in spe sjeigelentere en zingentere door de
Grachtstraot leep. Dat kinste 'rn neet koelik numme, zag
Fons, want deen daag zien alle gooi Wiekenere zaat - ten
minste drei kwaart. . . meh 'n stum. . . jong. . . 'n stum. . .
dat hubstiech noets gehuurd. dao waos 'ne Caruso van
te make.. .
En, aongezeen iech van meziek en stumme gei verstand
had, en Fons van dat soort zake good op de huugde waor,
mos iech 't wel geluive. . .
Al hiel gaw had Fons oetgeves, dat dee jong in ein van
de zijstrãolitsjes van de Grachstraot woende. . . urn en um de
achtien jaor waor, op de Ceramiek werregkde, en dat haiim
dat nog al ins dekser euverkwaom, wat de oerzaak waor, dat
heer op Wieker Kermis Maondig de Grach had blaank gezat.
Da's 't beroerdste, zag Fons, want 'nen tenor dee zup, is
veur de haaie.
Lang had iech niks mie devan gehuurd, wie iech toevallig
'nen aovend bij Fons binneveel, en heer op z'nen awwe
piano zaot te tokkele, met d'n tenor, met e stOk meziek in
z'n han, neve ziech. Wie dee, nao e kerteerke vertrok, zag
Fons, inzaolig 't Is mesjien veur dee jong zie good
gewees, dat heer deen daag e stelik in had, anders hej 'm
mesjien noets eine gehuurd. . t lech hob 't haiim good bijgehawwe, dao kin wezelik get goods oet greuje. . . en iech
hob 'm noe zoe wied, dat heer dat zelfs ouch inzuut, en niks
anders mie drink es cetroenkwas.
lech zal noe wel zorge dat GUS (Gus waor Fons ze broer,
Ine musicus) ziech demet bemeuit, en iech bin zeker devaan,
dat veer later nog van haiim zulle hure.
Dat 'este gezegkde bleek e profetewoord van Fons te zien
gewees. . .
E jaor denao, in de late naomiddag van de volgende
Wiekerbronks-Maondag stond 't straiitsie, woe d'n tenor
,

,
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woende, op stelte. . In de ope vinsters van de ierste en
einige verdeping euver de pas greun-en-wit gevervde
blommebak, vol roei geraniums en fochsia's, kaom de kop
veur den daag van de mooier van den tenor - opgesjrik oet
haOr middagslaOpke in haOre zedeleer. . .
Heer zelfs kaom zjus zoe zwejend en waggelend wie 't jaor teveure 't straOtsje in -. . . en• zOng. . . zOng. . .
z'n hiel repertoir wat 'r bij Fons gelierd had, 't eint nao 't
ander. . . met 'n stum. . . die hubstiech noets gehuurd. . . wie
Fons zag.
De kinder van haaf Wiek hongen achter 'm en alle meidskes en vrouwe van oet 't straOtsje in hunnen onderrok en
met de bloete erm euverein. . . giegelend aon de deure. . .
Ze hadde lol drip, allemaol. . . dat zaog me, behalve de
vrouwekop Bove de geraniums. . .
Dee kop beugkde opins: Aoch leven hiemel. . . aoch gottekes. . . dao hObste dee smeerlap van us weer ins. . . aoch!!!
dat mOs menhier Olterdisse zien. . . zuug dee dao.. .
bezope. . . wie e verreke. . . Zaatlap I Onnut! Schamiel
Van onderop galmde 't antwoord: M.ij.ij.ij.ne moedertaa.
aa.aa.aa.aa.aal !
Dao mOste diech d'n kneuk kepot veur werke, urn dee
zaankles te laote numme. . . urn 'm here te b011eke, wie 'nen
os. . . kom nao bove. . . r. . .
Den tenor waor ondertusse tot veur z'n hoes gekomme,
en stOnt met z'n veuj wied nao vaiire en z'n sjouwers achtereuver tege de blinne moer, aon d'n euverkant van 't smaal
straOtsje.
Veur zoeveer z'ne kop neet veureuver zagkde, lodderde
zien zate ouge nao de kop in de vinster - wat noe gesticulerend bovenlief gewoorde waor, staok zien twie erm daonao
touw en repeteerde: M.ij.ij.ij.ij.ijne Moedertaa.aa.aa.aa.aa.11
Ploert! sjrieuwde 't bovelief. . . ploert! .. vetk. . este
neet maaks datste Bove kumps, m...ter iech diech met 'ne
sjraniom op d' nenupper!
Mem. . . reep d'n tenor. . . mem. . . goof aw mem. . .
zagkde met erm en bein oetein nao d'n euverkant en zOng
ze leedsje oet: Mijne Moedertaa.aa.aal, dat is de schoo.00.
oo. oo. oonste taa. aal !
Dat waor 't leste wat iech euver d'n tenor gehuurd 11613.
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HERMAN, HUBERT KNIPPENBERG (1879-1964)
IN DE MIJNSTREEK

Woe ins kroet en blomwas stOnt,
Geurig, kleurig, blank en bOnt,
Tiisse fris-fluwelig greun,
Davert noe masjiengedreun.
Bij de sjouwen en gebouwe
Stank stijg op aon alle zij,
Ligk het broen en zwart gerei.
En het vuur brandt wie flambouwe
Op 'n heidens rouwgetij.
Wee diech zuut zoe oetgebuut,
Dreuf dat paradies ontluusterd,
Reump neet eus verlichte iew,
Die zoeviiil to gruzel hiew.
DE BOOKVINK

'n Bookvink zit,
In zomerpekske
Van deftig roed en broen,
Te koketteren in de blajergreunte.
Heer zingk met kloke klaank
Z'ne blije zaank,
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Dat de muziek us kietelt in eus oere.
Veer stoon te luusteren en te loere,
Meh zien d'astrantert neet,
Dee ziech verborge beet
In 't zonprieel dao Bove.
Z'n trillers tjoekere lOstig rOnd,
Giftiger,
Drif tiger,
Alsof de wereld
Mer allein veur haom bestOnd.
Och bieske, pas toch op f
Diech bis nog jOngk en Onervaren.
Kumste oet dee bourn straks op de grOnd,
Dao ligk veur diech vaol smerig gare
Van net en strik in 't rOnd.
Dee kerel aon dat touw,
Es dee diech vingk,
Dan zitste gaw, vermink,
Met touwgebrande ouge
Achter de tralies in n kouw,
Erm veugelkel
9

HEIMWEE

Es nao ros iech hunker
In het daags labeur,
Zeuk iech troes in t zuie,
Bij de bOnte fleur
Van de streke, die iech
Toch zoezier bemin
Es het allerleefste,
Dat iech kin.
9

Och, iech bin zoe gene
In die bossestreek,
Woe de heuvels stijge
En de roesj der beek,
Miech het hart verra
Kabbelend door de weie,
Met get stel gela
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DE AW BROGK

lech druimde : dao waor oorlog in Mastreech,
De vijand had mien vajerstad genOmme,
Viol burgers waore doed, vaol hoezer leeg,
Soldaoten euveral met peerdevolk in drOmme.
Ze staoke, woe ze meister woorte al in brand
En sleibden ongeniedig mins en bies nao boete,
Waoren op claiirpe van het platteland
Hapsjarig mer nao sjatten aon 't wroete.
Tot zelfs de brogk, eus sjoen Mastreechter brogk,
Die beerzden cinder dynamietgedonder;
Haor bang verdwene griezlig sta veur sta,
De blauwe stein vloog rcind wie meteoorgeklOnter.
Meh 's anderdaogs loos iech in de gazet:
Van oorlog waor in Limburg niks te merke,
Mastreech waor koed um de Vise-fermet
En wou met sjeepvaart z'ne bleuj versterke.
Dat acid sta brogk heel te vakil water op,
Ze dreigde bij 't verkier inein te zakke
Modernizere ging men ze van tien tot top
En daorum had men heur met dynamiet te pa.kke.
DE NUI BROGK

'n Nui brogk heet Mastreech gekrege,
Die stik Paries zelfs nao de kroen,
Meh is die nui ouch noe zoe sjoen,
Ze mis den adel van de iewe,
Dao kin geine meister get aon doen.
Al beitelt men ouch pronkjuwele,
De hiel gesjiedenis der stad,
In haiire stein, ze heet neet clât,
Wat us bekore kin, verworve,
to dit gief hEiir bij us de klad.
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IN MEMORIAM CHRETIEN MERTZ
1883 —1931

Es. 's mOrgens iech bei in de kerrek,
M'n awwers en vrun dan gedink,
Veurdat iech miech zet aon 't werrek,
In nui alterasie verzink,
Dan zeen iech somtijds ouch het printsje,
Woe-op die portret miech bekiek,
En miech kump veur de geis dat momintsje
Van leve, mer 'n lente geliek.
Het is, of iech diech weer huur praote,
Begeisterd door speul en muziek,
Euver heilige, dieste wouws laote
Herleve veur 't Treechter publiek.
Het leid, hij eineder besjore,
Heet diech wel biezunder gedra,
Umdatste artiest waos gebore
En druimdes van loeter gelok.

De levende volksspraak. . . is niet eene
gekweekte vrucht, waar onderzoek en
schifting het hunne bijbrachten ; maar
zij leeft en ontwikkelt zich in en door
het yolk, onbewust, wel is waar, doch
naar vaste wetten, als eene welige
plant in de vrije natuur.
(Dr. L. Simons).
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IV. JOinit LEECH.

CLEMENT COFFIN

(1880

-

1951)

D'N EIK
De wind had 't zaod op e plabtske gebroch,
Dat waor wie •'n Eden op eerde,
Woe vrOchbaar de grOnd waor, zoe zuver de loch,
En bliimkes d'n umtrek verseerde.
Dao klaterde e weterke, klaor wie kristal,
Verborgen in 't greun aon beidskante,
Verspreiend de greuj en de bleuj euveral
In de rund aon de struuk en de plante.
Dao rijde ziech, staotig en slaank, bourn aon bourn,
De denne, de beuke, de eike;
De bos waor zoe groet, dat me zaog fleet de zoom,
Wie veer, of 't oug al kOs reike.
Dao zOnge de veugel zoe zeut en zoe zach,
Dao danzde de maskes zoe lostig
In 't zOnneke, straolend z'n gouwene prach
Op 't al wat dao laog, stel en rOstig. . .
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De zomer vergOng, en de winter, kaaid, laangk,
Had 't !even in kloesters geslote;
Meh trOgk kaom 't vreugjaor met kleuren en klaank:
Oet 't zaod waor e spierke gesjote.
Dat cinder de wermende, straolende zon
- En gaans de natuur holp 'n hendsje Al opsjoot en drOnk aon die levende bron,
En woort tot e eikeleplentsje.
Dat stOnt dao zoe vrij en dat voolt ziech zoe blij,
Zoe wiet van 't werelds gewiemel;
De bos in z'n prach, in z'n heilige vrei,
Dee waor jao
al, z'nen hiemel I
't Plentsje woort buimke, dat op z'nen toer
Tot boum woort en daonig floreerde.
Zie blajergewellef kraog groeter contoer,
Heer klambde ziech vaster in d'eerde.
Toen kaome de tije vaan leid en van las;
Natuur sjeen ziech op hãiim to vreke;
De hits en 't gevruur jummers pagkden 'm vas,
De stOrreme wouwen 'm breke.
De bliksem veel langs 'm, versnergkde z'n sjors,
Verbranden 'm bijnao ze merreg.
Meh toch heel er stand en hernaom weer z'n fors,
Bleef stoon, hech solied wie 'ne berreg.
't Is noe 'nen eik, 'ne mechtige reus,
dee iewe zal kinne beleve;
Z'n takke, die strekke ziech mazjestueus,
Z'n wortels zien deep ingedreve.
En kump veur dee prins van de bos 't momint,
Dat heer niks mie is es historie,
Dan liet heel- z'n bout nog, supreem monumint
Vaan mach en vaan krach en vaan glorie.
Is dat neet 't beeld vaan 't
bestoon?
Get vraiig en plezeer en vaiil life? .. .
't Is mer de kwestie, me moot 't doorstoon
Met werke, met strije, met beie.
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Want werke, dat moot d'r, wie hel 't soms velt,
En strije veur taol en manere;
Ouch beie, dat Treech z'n relizjie behelt,
Mastreechs blijf in hart en in nere.
En es men uuch ouch al bespot of kleineert,
Of erreger nog: uuch belastert,
Hawt altied - want dat is toch 'n opoff'ring weerd Eur stall en cur taol Onverbasterd.
SNIEVLOKSICES-SPEUL

Zuuch, wie de snievlokke zwinken en zweve,
Dukelen en dart'len in (Rolle kadans.
't Is, of ze zien demonstratie aon 't geve,
Wie dat ze doen rijaloetwageldans.
Dao in dat heukske, dao zien ers aon 't dreje,
Duzelingwekkend. Woe moot dat nao touw?
KOnkelebollende blieve ze zweje,
Holderdebolciere in d'n houmouw.
Zigkzagkenteer laoten aand're ziech zakke,
Gans noonsjalant, op hun doeie gernaak.
Hop, dao obbins heet de wind hun te pakke,
Op goon ze weer, wel zoe hoeg wie de daak.
Es ze beginne ziech meuj te geveule,
Sjeie ze oet, zOnder minste behej;
Maken en ind aon dat springen en speule,
Legke ziech neer in e vloerig gevlej.
Warrelend, dwarrelend, vladderentere,

Wikk' le ze d'eerd in e vlekkeloes kleid.
Vlaskes gevlogen oet hiemelse sfere,
Zien ze 't beeld vaan de virzjiniteit.
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MIEN GRAMPEERSKLOK

Links, nao rechs, nao links, nao rechs,
Zwink de zwingel vaan m'n Wok;
Piepekoeke, piepekoek
Veur 't ruutsje vaan zin hok.
Tikke — takke, tikke — tak,
— Cadanserend menuet —
De sekonde, gedresseerd,
Danse regelmaotig met.
De minute, stiekum, laangk,
Kroepe langs; iech merk 't neet.
In geniepig — stomme gaangk,
Sloepe ze wie stel verdreet.
Ramm'lend, ratelend raadgedrej...
Daan 'n oor, die Mel hel sleit.
Meh, trots al haiir groet lewej,
Is ze al vergetelheid.
Links, nao rechs, nao links, nao rechs,
Zwink de zwingel al mer door.
Tikke — takke, tik...ke... — tak...
Tot... ins... kump... mien... les... te... oor...
ZOMERNACH

De loch is vol arome. . .
De sjeem'ring waor gekome
Wie zeute soevenier.

Daan rijs vaan achter 't Ifilintsje,
In blasse glans 't maiintsje,
Zoe vruntelik gezind.

De wijer efkes rimpelt,
Deen hoege boumtOp wimpelt
In keulere zefier.

De steerkes-leechtepitsjes
Zien flikker-kollefitsjes
Aon 't thinker firmamint.

De blajer stelkes kwisple
Es-of ze zien aon 't lisp' le
Hun aovendlittenij.

Aoch, nach vaan druimerije,
Boevaan me noets zou sjeie,
Nach, vol vaan poezij,

En in d'n haven duust're
Geit e geheimvol fluusere
Vaan zachte melodij.

KOs diech toch altied blieve,
En al eus ziirg verdrieve
In diene ros en vreil
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BR. EDGARD HEYNEN (1882

-

1952)

VAN D'N DIKKE BOUM

Van d'n dikke bourn, van d'n dikke bourn,
Van d'n dikke bourn e leedsje!
In Dubois z'n akelek sta grammaire,
Laog tot ergernis van de strenge here
Op eder blaad e bleedsje
Van d'n dikke bourn. Want d'n dikke bourn,
Dat waor euze vrund, 'ne beste !
Dat waor van eus leve de stevige spil,
Van us, jong duifkes, de veilige til,
Woe v'r altied weer kaome rOste.
Van d'n dikke bourn, van d'n dikke bourn,
Dao is m'ch get van to vertelle!
Dao kaome v'r same nao de les
En doge van Jonas in de Walleyes
Of reipe of k6kkerelle!
Aan d'n dikke bourn, dao spaOlde veer
Mit balle en huive en klitse!
Dao spronge v'r baske en lepen us nao
En niirregens kOste zoe lekker wie dao
Mit kollefitsjes litse!
Aon d'n dikke bourn, aon d'n dikke bourn,
(Dat waor weer 'n nui amusasie!)
135

Dao zeugkde v'r bieskes, allerlei,
Dao huurde e zwegeleduuske bij,
Mit leukskes veur ventilasie!
Aon d'n dikke bourn, aon d'n dikke bourn,
Dao kOste zoe fijn piknikke!
Mit Johannesbroed en sOkker sesijs
En tiisse twie wortels dao kOste persijs
De kinderpopoke mikke!
Aon d'n dikke bourn, aon d'n dikke boum,
Dao drOnke v'r eus haaf-bakskes!
't Waor krissiewater, dus sjrik mer neet!
Dao maagkde v'r us „voor den strijd gereed"
Tegen wat v'r toen hedde „de kakskes" I
Aon d'n dikke bourn, aon d'n dikke bourn,
Dao rnaagkde v'r blajer-metrasse
En slepe kwansijs, tot den deender kaom,
Dee leep dan de kraom in 's keunings naorn
Doorein mit venijnige passe.
Van d'n dikke bourn, van d'n dikke bourn,
Rougkde veer eus ierste segeerke
En dee z'nen toubak (of 't tutepepier? )
Neet good bekaom, ao dee sjiicide, menier,
Z'n hart bij haiim oet, wie bij meerke!
Aon d'n dikke bourn, aon d'n dikke bourn,
Zal iech altied blieve dinke!
Es den tied m'n leste haor beet geplok,
Mit m'n 'este krach, op m'n leste kriik
Korn iech nog nao d'n dikke hinken!
Aon d'n dikke bourn, aon d'n dikke bourn,
Laot iech me graaf oetsjare!
Dao ligk iech aoch veilig veur de Maos,
Dao huur iech den Cirgel van Sint Servaos
En de potpourri's die St.-Zjoezep blaos,
Natuurlik, . . . iech mein de fanfare!
BEWAOR DAT KEEND IN MIECH

Aoch Slevenier, bewaor dat keend in miech
Dat blij kin zien mit eder kleinigheid:
E pluiske snie, 'n blom, e klei gediech,
E simpel deuntsje, wie 't vinkske sleit;
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E w011ekske, woe Geer get goud op struit,
E wagglend bleedsje, wie en hand die wink,
'n Hommel, die d'r vloere kOpke duit
Vas aon e blommehart. . . mit eder dink.
Bewaor miech klein en zuver en oprech
En jcingk en blij, wie Geer us gere ha,
En jaog dee slechten hOnger van miech weg
Nao 't blinkend sliek, de glinsterende sta.
Zoe blieve? Ao ! 't is lestig Slevenier!
Noe eder groet welt zien, veurnaom en riek,
En veins en luig en jakkert nao get ier,
En elk dee groeter Trek, nao d' ouge kiek.
Ao ! Geer! dee zelf es hiel klei wiirmpke sleep
Op eur leef Meerke d're werme sjoet
En later kinder es exempel reep,
Veur wee geer deftig waor en hoeg en groet,
Bewaor m'ch klein! lech wou dat deurke door,
Dat hiel lieg deurke, woe allein passeert,
Dee alle gruutsigheid expres verloor
En in z'n eigen oug is gaar niks weerd.
En geef miech strak ('ch zaot hij toezjoer, toezjoer!)
Gei plaiitsken op 'nen troen, stief in de zij,
Meh laot miech riilse op de gouwe vloer
Mit d'ander kinder. . . (heh dat maag neet hij? )
Aoch Slivvenier bewaor dat keend in miech,
Zuver en blij, mit 'n hart dat neet verdruug,
Blij mit 'ne niks, 'n blom, e klei gediech,
Dat dankentere door 't leve geit. . . nao Uuch!
IECH DORF HAOS NEET

lech dorf haos neet besjouwe
Wie biestig-laf men Uuch sloog
En speide en streemde mit touwe
En wie stel dat Geer alles verdroog!
En 'ch wel 't miech amper bekinne,
Dat ouch mienen tristige mood,
Uuch mit heet temptere kinne
En mit heet gesjriewd um Eur blood!
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Ao ! die ouge, zach, zOnder verwiete,
Van Uuch, dee toch alles wet!
Wat kin iech, dan kneeje en kriete:
Vergeef Slevenierke en verget!
MEERKE

Lech walg van waiird, noe iech wel sjetse,
Wie good Geer waort, mie meerke leef;
Want ouch 't zachste moot nog kwetse
En ouch 't aste blijf 'nen deef.
En ouch gein beelde, die beduie
Wie riek eur hart, wie fien, wie good,
Hart, dat ziech stiedig kOs vernuie
In godsgedOld en offermoodf
'ch Wel cur gedacht' nis stel bewaore
Deep in m'n hart, dat door Uuch tik,
En greuje zal nog mit de jaore
De sjat dee dao beslote ligk
!

En laot den ielend dan mer kniepe
Riek bin iech toch 1 Geer blijf miech trouw1
Ao ! iech kin gluive en begriepe,
Dat God e meerke hObbe wouw!
DE NACHTEGAOL

Den hoof is clOnker wie 'nen depe kelder
En stel de nach, boe-in gei blaad beweeg.
'n Inkel staar zit wie 'n gouwe vleeg
Hoeg op de loch en flikkert fien en fielder.
En wieste luusters, weurt 't almer stelder. . .
Meh daan opins. . . 'n zelver klaankeveeg,
Kristalle klaankgedrOppel en daan sleeg
En sleeg op gouwe gongs. . . en almer welder!
De nachtegaol 1 Ah 'ch weit al woe er zit!
Deep in de fleer zingk dee z'n minnestrofe
Bleik euverpajonk door zie bleuiselwit. . .
Ao hart! wie dee, niks vaan de wereld hove
En met de iced es inkel riek bezit,
Onopgemerk to zinge voor deen Eine, bove 1
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IERSTE SNIE

De snie kump lansem nao cinder getreuzeld,
De vliikskes habe sjijnes gaar geine zin.
De zwarte paaier ligke efkes volgeruzeld,
Zjus tule, meh mit groete loker drin.
Soms zeilt e groeter vlaske, wie e lepke,
TOsse 't lui gedrentel van 't kleigood door,
Ouch wie onwellig; 't is dan ouch gei grepke:
Zoe doedgoon tOsse kuulstrOnke en poor!
'n Dikke miisj kiek hiel verwOnderd vaan d'r tekske
It Vreemp-lansem valle vaan die grummele nao.
Dao krijg ze pats zoe'n witte plejster op d'r bekske
En sjrik en krup terogk. De slappe krammenjao
Vaan vlaskes weurd gestiedig aon al tamer.
Ei pluiske nog en. . . oet! De loch is voel en lieg!
't Is triestig-stel wie in 'n doeiekamer,
En alles heet zoe e bang, bedinkelik geziech.
't Is stel, meh zjus of get hiel erregs moot gebaOre;
Krej trek euver, zwiegend, zwart, e doed geliik;
En iech. . . zou eder dingk wel welle kaiire
En truuste : Alle ! neet bang! gaw kump de zomer trOk!
DE HERDERKES

De herderkes kaome geloupe
Mit deukskes, mit fruit. . . en 'nen trOp!
Ze hadde geer mie welle koupe,
Meh ze waore zoe errem es job!
Ze lepe wie Langer, wie gawwer,
Klaor sjijnde de winterse maon,
Drei, stief van de giech en d'n awwer,
Die strOmpelden achteraon.
D'n iever dee blOnk op 'r weze
En brandde de kaw van hun weg,
Ze kOste neet sjrieve of leze,
Meh ze waore zoe good en oprech!
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Nog fieftig, nog veertig stappe,
Toen gOnge de mOtse al aof.
Ze bezaoge d'r kleier vol lappe. .
Meh wee, dee hun betere gaof?
Nog twintig, nog vieftien stappe,
Ze laoge geknield Onderein,
Ze buigde hun kop en hun kappe
En knepe hun han biejein.
Ze krope 't stelleke binne
Cans bang en veraltereerd!
Wat Ong noe toch met 'r beginne?
D're mood waor gein tuut mie weerd,
Slevruike stOng bij 't kribke
Sint Zjoezep zaot in 'nen hook,
't Kinneke, cinder e slipke
Vaan Meerke d'ren umslaagdook,
Dat laog in ze houte bedsje,
't Stru staok van weerskanten oet.
Gei hummeke en gei kledsje,

Mit beurske en veutekes bloet.
Meh z'n uigkes die waore wie sterre,
Z'n hennekes wie vaan leech.
De herderkes bleve van verre,
Zjus hunnekes bang veur sleeg I
Of Maria al vruntelik wingkde
Ze hele ziech, kort bij de deur.
Tot eindlik d'n aidste ophingkde,
En gong al die ander veur.
En ze drOnge rOnd um 't kribke,
En ze loerde hun ougen oet!
't Kinneke trok mit ze lipke
En staok z'n twie hennekes oet!
140

En ze buigde d'r kop wied nao
't Kinneke zegende die,
En de jongste begin 't te kaiire
Met die vingerkes blaank wie snie.
De deukskes, de pruimkes, de peerkes,
Die lachte ze op 'n rij,
Ze doge bezOrreg wie meerkes,
En waore wie kinder zoe blij I
Sint Zjoezep dee lagde en snigkde,
En daangkde zoe good es 't gong
't Meuierke jengkde en knigkde. . .
D'r hertsje dat gleuide en zOng!
Ze hiibbe nog efkes gegrepe
De hennekes klein van 't Keend,
Ze zach in d'r voeste geknepe,
Zoe get zijigs waor geine geweend I
En ze habe nog weer ins gekeke
In die uigskes wie sterrekes klaor
En nog ins hiel veurziechtig gestreke,
Hiel evekes door z'n haor
Toen zien ze gegange, meh kaome
Van vlak bij de deur weer terOgici
Ze hoofde ziech neet te sjaome,
Ze krete, meh 't waor vaan gela.
Meh eindlik. . . ze gOnge. . tot mOrge.
Sint Zjoezep, bang veur de kaw,
Slevrouw moos 't keend goon verzOrge,
Doog gaw de deur op de sjaw!
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P. HILARION THANS O.F.M. (1884

-

1963)

'S AOVENS AON MIE VINSTERKE

Den hiemel is noe wie
'n effe blaanke zie
met eilendsjes vaan demker blouw;
't Weste steit in brand,
en heet de gouwe rand
vaan 't floere kleid vaan Slivve Vrouw.
Gei windsje dat nog reurt
aon struuk, boe-um de beurt
sleit blij en dreuf de nachtegaol.
De nievel dek de wei
met witte stelte-sprei,
boe roeze lek 'n leste straol.
Hiel wied goon euver straot
klein klumpkes es op maot:
dao speule kinder rijeloet.
E kloesterklaske nog
struit zelver door de loch —
en kiek! dao stoon al stare oet!
Noe kump e keulke op,
en wejt miech langs de kop,
en kaOrt miech wie e kinneke deit.
De blajer roesje zach:
Ros oet veur nuie lach en leid!
Veurjaor 1904.
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ERNEST VAN AELST (1884-1944)
VERZOCHTING

De rattevenger van Hamele
KOs haos 'nen ingel zien,
't Waor zoe'ne sjoene kerel,
En speule deeg heer. . . fien1
Kinder die 'm huurde,
Trokke zingende 'm nao,
En de vajers en de mooiers
StConte krietentere dao.
Gein vaan al die kinder
Kaom oets nog mie terech:
Die met dee kerel ginge,
Ze bleven altied weg.
Es me noe zuut, wie vaol lui ziech bekletse,
Wie ze lastere en ziech bezwetse,
Daan zou me Slivvenier welle beie
„Sjik us dee maan urn dat yolk weg to lije".
litrearroamor
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NA 'N OPERASIE

De nach is gezOnke,
D'n hiemel is wied,
Gein staar steit te lOnke,
De wets geinen tied.
En alles is duuster.
En alles is stel,
De huurs gei gefluuster,
De has geine wel.
Al dochste vetir 't snije,
Kump dat nog terech?
De veuls noe gei lije,
De bis wied eweg.
Allein deep in d'n hart,
Dao is 't klaor verliech:
Dao steit jao d'nen ingel
Met straolend aongeziech.

Een Hollander kan zonder affectatie de slot-n achter eene
uitspreken ; maar laten anderen er niet een eer in stellen, de Hollanders hierin en in andere opzichten na te
volgen en zich hunne eigene uitspraak of te wennen, die
dikwijls, absoluut genomen, duidelijker, welluidender is, en
historisch beschouwd, meer in overeenstemming blijkt met
den vroegeren toestand der taal, gelijk die zich nog in onze
spelling, in onze schrijftaal afspiegelt: laat ieder vogeltje
zingen, zooals het gebekt is!
e/. niet

(Prof. Dr. J. W. Muller in Spreektaal
en Schrijftaal in het Nederlandsch).
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VICTOR REINDERS (1888-1961)
MASTREECH

Mastreech, wat biste sjoen, es gries of blaank
in zon of maon d'n tores stoon to blinke,
es daan de kariljong ze leed liet klinke,
in leef en leid dezelfde klaore klaank.
Es veer soms wied vaan hoes, bedreuf of kraank,
met heimwee in eus hart diech trouw gedinke,
daan blijf de beeld wie vaan 'n mooier winke
en riech nao diech ziech euze leste gaangk.
Daan zien veer triigk d'n pleine en d'n straote,
d'n aw umwalling en d'n zelver Maos
en hure wie muziek die taol weer praote,
die us eus leve laangk 't leefste waos.
En mOtte veer diech ins veur gOOd verlaote,
daan beit veur us Slevrouw en Sintervaos.
NUIJAORSDAAG

Huur ! . . . Twellef sleeg vaan d'n awwen tore —
dao fluite de bote: 't nui jaor is gebore.
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En 's miirreges vreug is de stad vol hoeg heuj
en lui met nui sjeun en pijn aon hun veuj.
De rieke trekke in koutse drop oet,
de andere kieke nuisjierig door de roet.
Op straot driik d'n eine d'n andere de hand,
ze koupe ziech eint aon d'n euverkant
„Zaolig nuijaor", wins ziech ederein,
en de zjenever sleit vaan de kOp in de bein.
Hoeg heuj stoon get sjeif vaan de wien mot geer wete —
toes moppert de vrouw en verzuijelt 't ete.
't Weurd middag en aovend; 't is kaaid in de loch;
mie es eine beet ziech 'ne kater gekoch.
Dao goon ders noch twie, get sentimenteel,
vaan vrundsjap habe ze de kriet in de keel.
„Jeh Zjang," zeet Jeu, . . . hik. . . en 'r wijs nao de grOnd,
„hei stone veer noe, . . .hik. . . en veer zien nog gezOnd,
„Meh 't vollegend jaor, wee wet boe veer zien?
„In den hiemel," zeet Zjang met 'n snoets wie azien.
Daan sjeigele ze same de BrOgkstraot aof,
'nen deender loert hun nao wie 'ne koeie raof.
-

Weer twellef sleeg vaan d'n awwen tore:
d'n twieden daag vaan 't nui jaor is gebore.

'T „KERSTMANNETJE"

Noe die sjoen daog vaan devotie 't Dooch miech good aon m'nen Opper
wie iech die sjoen kribkes zaog,
obbenuits in aontoch zien,
want veer wete allemaol toch,
zaog iech achter winkelroete
Wee veur us in 't Kribke laog.
roed papier en roeie sjien.
Hij en dao auch al e kribke
met 't Zjezuskinneke drin
en Slevruike en Sint Joezep
en 'n staar op 'ne pin.

Meh obbins dao woort iech giftig,
SnotvernOndemieldetwie!
zaog iech miech deen awwe gek weer
gaans in 't roed met haor wie snie.

En de herderkes en sjaiipkes
en den ezel en den os
en de ingelkes die zOnge
tot de wereld woort verbos.

Met z'n stievle, z' ne lairref
welt deen have Sinterklaos
ziech in plaots vaan 't Kribke dringe
en, mieljaar! 't lok 'm haos.
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Gooi Mestreechtenere, luustert:
Tramp 'm onder z'n karkas!
Wat mOtten eur kinder dinke
vaan deen hallef-gare kwas?
DE STEIWEEG
Very- rn'ne Vreund Hari Meisenberg

In d'aovondzon dao op de steiweeg
gleuit welle wiegerd geel en toed;
't Is laat-September en de zomer
wach stel en laankzaam z'nen doed.
Oraanje leech stijg langs de gevel
en sjittert in de hoegste roet;
't Weurd keul en 't sjiemert al cinder,
nog eve, en d'n daag is oet.
'n lerste blaad luut los en kantelt
en riis vergood op kawwe stein;
't ritselt hij en dao, en, zwevend,
valle ze laangkzaam, ein veur ein.
De steiweeg weurd zoe stel, zoe tristig,
d'n hiemel dek ziech laangkzaam touw,
en d'ierste regedrOppels valle
en tikkele op daak en sjouw.
De kaanjelpiep begint to zinge
e gOrgelend, monotoon refrein
en in de regeton dao springe
de blaiiskes op- en euverein.
Meh, zuuch, dao sjaOrt 't Weste ope,
de depe zon brik door en, klaor,
gleuit eve nog d'n ciOnkre steiweeg
of heer vaan goud en pOrper waor.
22-1-'43.
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PAUL CHAMBILLE (1889-1968)
TWIE AORDIGE MEITSKES

't Waore twie aordige meitskes
Ze werregkde op 't fabrik;
De ein had e kroezele
De aander 'n kouf met 'n strik.
Hun awwers die woende te same
Op kamer zes, zeven en ach,
't Waor op de derde verdeping
Al in 'ne bouw in de Grach.
En 's mOrreges gOnge ze same
Al nao de fabrik op en neer,
De koffiefles in e peperke
Of in 't kalbeske vaan meer.
En 's aovens daan zOnge ze miipkes,
Of gOnge ze stoon bei den trOp,
Of zaote gezellig te kletse
Bei hun veur de deur op de stop.
De kroezelekop dee kraog kinnes,
'n Pottemaan kaom op heur aof;
Heer heet haiir zien leefde gezwore
En zij haOm 't jaowoord belaof.
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De ander die trof e menierke,
Dee vrijde met haiir alle daog,
Ze heet 't fabrik laote loupe
Gong bei 'n femilie es maog.
De kroezelekop zag: „Meh meidske,
Den awwers die deiste verdreet,
Dee kale mesjeu, laot 'm stikke.
Dee trouwt diech jao toch jummers neet."
En 't is haiir auch zjus zoe gegaange,
Heer wou haiir al hiel gaw neet mie.
Ze gong toen nao andere zeuke,
't Snuutske vol poeder de riz.
Te lestig woort haiir noe 't werrek,
Ze waor noe zoe deftig gekleid,
De bouw in de grach waor vergete,
Ze heet met vaiil hiere gevrijd.
Nao jaore' toen kaom me haiir hole,
Ze woort nao Calvarie gebrach,
Ze storf en kraog toen twie kranse
Al vaan 'ne bouw in de grach.
It Waore twie aordige meidskes,
De ein gong to vreug nao 't graaf,
De ander is mooier vaan kinder
En bleef hiel oppassend en braaf.
ZE LEEFSTEKE

Heer zaog haiir 't iers in de Staat aon de Zon,
Dao stunt ze toen veur de roete,
Heer sjroevelde langs haOr en knawelde stel:
„Geistiech get met nao boete ?"
En toen is heer stiekum 'n hiel stole veuroet
De Breuselse-straot opgeloupe,
Heer drejde ziech urn en zij kaom haiim toen nao,
Heer gong get zoerboene koupe.
Aon de brouwerij heet heer -op haiir gewach,
Haiir toen 'n hendsje gegeve,
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Heer doog get verlege en vroog stom eweg:
„Kaomstiech, gein kinnisse tege?
-

Zij zag niks, mer flejde ziech tegen 'm aon,
't Munneke spraok in gefluuster:
„Aoch sjat! kom get wejer, dao is 'ne weeg,
Dao is 't hartstikke duuster."
Heer heet haiir gekaiird en gepuund en geduid,
Mer langer kOs ze neet blieve;
Toes zou ze zegke, tot z' op 't kentoer
Get langer had mote sjrieve.
En langs 'nen umweeg gong heer mer nao hoes:
Niemand zou dao get van weite.
Dat maagkde dee suffert ziech zellevers wies;
Toch zaot heex 'm stiekum te zweite.
En 's Zondags toen leep heer de Vriethof mer rOnd,
Maagkde wel tien, twellef toere.
't Keend zaog heer goon, meh heer dorref toen mer
Sjuinsweg ins nao haiir te loere.
De aofspraok die gong op den hook van de Staat,
Touvallig kaom heer haiir tege,
Eri doog toen zjus, of heer haiir gaar neet zaog,
Mer fluusterde: „Um haaf nege."
De leefde, die doorde, iech weit neet wie fang,
Zij kOs neet zOnder haiim leve.
Mer wie miejer tot zij vaan haiim hawwe gong,
Wie minder kOs heer urn haiir geve.
En op 'ne kier, jao toen is 't gebaiird:
Zij doog h'm de groetste verwiete;
Heer smeerde 'm gaw, gOng op zeuk nao 'n nui. Zij doog niks anders es kriete.
ZEET NEET GRUUTS.

..

Zeet neet gruuts, de rang en stand heet gaaroet gein weerde,
Zien zie daorum soms miejer Mins, de good gesitueerde?
Hob veur ederein e woort. Kint numme, meh ouch geve!
En lack den hiele wereld aon, daan rolt geer door 't leve.
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MATHIAS KEMP (1890-1964)
ZOMERLEEDSJE

Huurste de merel neet zinge?
Zuuste de graasvink neet springe?
Veulste de lekkere wind
Weulen en weje in d'n krolle?
Zuuste de Maos ziech ontrolle
PrOnt wie e zellevere lint?
Ros noe get cinder de buimkes,

Druim dao gelukkige druimkes,
Weet niks van lateren tied!
Wee dink aon dreufheid en pijne,
Es heer de zon zoe zuut sjijne,
Wee dink aon haat en aan nied!
Loer door 't blajergewiemel
Op nao de zonnigen hiemel,
Blinkend en blouw es satien.
Wat is de zomer toch machtig
Wat is de wereld toch prachtig!
Wee zou neet mOnter noe zien!
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DE MAOS

Dat is de Maos, de brei, de sterke Maos,
Die zoelang doors en hOnger beet geleie.
Noe is ze fors en flink; met groet geraos
Zeen iech heur duuster golve, stiirme, strije
Tege de baoge vaan de briigk, die haos
Tot Onder de erm in 't water stoon, wie rije
Vaan gekke baojers wel in werrem tije
Te keule stoon in mager zomer-Maos.
Zeet noe de Maos: ze Rip door dorpe, wie
'ne Welle rouver: sjaop, kuul, reube, haoze
Slingert ze met in driftig dreige en raoze I
Zeet noe de Maos: wat stroump ze breid en prachtig.
Wat rolt ze, groet en grauw, met trots en machtig
Broesend gedonder nao de wije ziel

Gun mij voor 't yolk denzelfden klankenvloed
Waar liefde 't mee verwelkomd heeft in 't leven,
Waar liefde 't zelfs den doodstrijd mee verzoet!
(Potgieter).

Zoek in u zelf de taal en ken u zelf in haar.
(Bilderdijk).
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E. FRANQUINET (1896

-

1974)

VLEEGVELD

Ze zaote met hun twieje op 't terreske veur 't clubhoes
van, de Z.L.A.C. en keken oet euver 't terrein.
In de zomermiddagzon laog 't vleegveld wie 'ne stelle,
greune vijver, dee ziech nao alle kante wied oetstregkde.
Aon z'ne boord zaog me, vanaof 't terreske, rechs in de
veerte e dOnker biiske ligke; rech veuroet leep de grOnd get
aof, zoedat me neet kOs zien wat d'r achter waor, mer aan
de linkerkant staoke de paOlkes van de weie umhoeg, boe
de keuj in Iaoge nao te goon, wat ze vanmiddag eigelik wel
gegete hadde. Op 't veld zellef graazde in 'nen hook e

trupke sjaCip, biejein gehawwe door de sjieper en z'nen hOnd,
dee met de start in de loch bleffentere rondsprong. 't Waor
dus e zier kallem tafferielke, wat 't vleegveld dee middag
te zien gaof en me hej ziech evegood Orreges in e verlaote
oetheukske van de wereld kinne dinke es midden in 't
drOkste gedeilte van eus drake mijnstreek, es neet, hiel wied
eweg, in 'ne blauwe nievel, e paar steinslaagpiramide, liftores
en sjouwe Bove den horizon waore komme oetkieke.
Allein aon eine kant van 't veld waor get leve. Dat waor
zjus op den hook van de groete veerkant, boe den hangaar,
de kentoere en 't stasiegebouw stOnte. 't Moot gezag: dat
waore, veur e twiedeklas vleegterrein, sjoen gebouwe. D'n
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hangaar met z n imposante aofmetinge, z'n frOntbreidte van
bijnao fieftig en z'n deebde van mier es daartig meter, maagde gezeen weurde. 't Stasiegebouw, met ze klein, mer fris
restaurangske, ze platform en z'ne verkierstore, dee bijnao
gans van glaas waor, hej veur mennig groeter terrein es veurbeeld kinne dene. En de kentoere nou jeh, kentoere zien
kentoere! Op 't Platform veur de restaurang zaote einige lui,
cinder lollig-gestriebde parasols, te kiek nao de beweging,
die gaonde waor um de verkiers-Junkers van de Luft-Hansa,
dee binne einige menute nao K011e zou vertrekke en dee noe
oet den hangar woort gehaold en 't veld op gerold. Euverigens waor alles rOstig.
De twie vrun zaote mer gans allein op 't terreske veur 't
clubhoes.. 't Waos zjus in deen tied van de zomer, es de
mieste lui op fekansie goon en de lede van de Z.L.A.C.
maagkden op dee regel neturelik gein oetzundering. De
sikkertaris van de club, Lewie Bergers, had die oetzundering
deze kier wel gemaak, umdat z'nen awwe sjaolkammeraod
Twajn van der Molen, boe er wel nog altied met korrespondeerde, mer dee er in gein jaore mie had gezeen, 'm had
gesjreve, dat er dit jaor z'n fekansie weer ins in ze geboorteland kaom doorbringe. Twajn, dee e zier geaccidenteerd leve
van jongemins achter de riigk had, waar intelik es mijnbouwinzjenjeur Orreges in Opper-Silezie terech gekomme en Lewie
had d'r van opgekeke, wie z'ne vrund 'm e paar weke geleie
had gesjreve, dat beer allewijl ouch lid van 'n aero-club in
die streke waor, 'n eige toustel bezaot en veurnummes waor,
deze zomer nao Zuid-Limburg te komme vlege, urn z'n aw
vrun weer ins gooiendaag te kinne zegke en te komme loere,
wie 't met hun vleegterrein stcint, boe er in 't vreugjaor van
had geleze, dat 't geopend waor.
En zoe zaote ze dao dan met hun twieje gans allein op 't
terreske veur 't clubhoes van de Z.L.A.C. (veur lui, die 't
noe nog neet wete, weurd hij gezag, dat die letters beteikene:
„Zuid Limburgse Aero Club", en dat ze niks te make hiibbe
met slekke, boe Koei Tonge de veuroetgaangk van de
aviatiek in dees sjoen streek wel ins met in verband hObbe
perbere te bringe).
Twajn, dee pas de veurigen daag laat in de middag waor
aongekomme, nao de klein 1200 kilometers, die OpperSilezie van Limburg aof gelege is, in twie daag te hiibbe aof154

gevloge, en dee toen te meuj waor urn vaiil intres te habe
veur z'n umgeving, voolt ziech noe weer zoe lekker wie get,
en waor nuisjierig, um 't eint en andert euver d'n aonlegk van
dit sjoen terrein te hure. Lewie doog niks liever, es z'ne
vruncl alles te vertelle, wat dee d'r van wete wou, en nog
miejer ouch, want beer zellef had e good deil van 't werrek
gedoon, dat deen aonlegk meugelik had gemaak, en al gong
er dao dan ouch neet gruuts op - dat laog neet in z'nen
aard d'r euver spreke doog er toch altied met plezeer.
En zoe vertelden er dan en Twajn luusterde nao 'm zOnder dat zich lete sture door 't spiktakel van de motor van
de Junkers, dee zjus aongeslage waor urn werrem te dreje.
„Meuite ?'' zag Lewie, es antwoord op 'n vraog van
Twajn, „meuite? Neet de minste. De kins neet geluive, wie
gek de lui d'r op waore, wie ze mer oet de ierste klein
beriechsjes in de gezette de loch devan hadde gekrege, dat
dao spraoke waor van den aonlegk van e verkiersvleegveld in
dees streke. De kins de Zuid-Limburgers toch zeker nog wel!
Altied de ierste, es 't d'r op aon kump get tot stand te bringe,
wat beteikenis heet veur de veuroetgaangk van hun streek.
Behalleve in Amsterdam en Rotterdam - nou jeh, dat zien
ouch de groetste stei van 't land -- bestOnt dao in Holland
nog niirreges gei vleegveld. Veer zouwe hun dao bove de
Moerdijk ins laote zien, wat Limburg kint! Veer zouwe al
lang nao Amsterdam, Londe, Paries, Berlien, jao euver gans
Europa vlege, es zij nog rOnd krabbelde in hun boemeltreinsjes en prutsotokes. 't Kleinste kind hij begreep, wat
de industrie, 't vreemdeverkier en zelfs de keerseboere van
Eisde veur e veurdeil van 't lochverkier zouwe habe.
Of 't gaw Ong? Dat hejste ins mote zien! Orreges anders
heje ze neturelik Onderzeuk en nog ins Onderzeuk, ze heje 'n
Commissie beneump en es die nao ein of e paar jaor hel
werreke met e rapport veur d'n daag waor gekomme, heje
ze haiir daoveur offesjeel bedaank, en weer 'n ander
Commissie beneump, urn dat rapport nog ins oet te werreke,
en es die Commissie veerdig waor geweest, heje ze. . . enfin,
de wets wie dat Orreges anders geit. Hij waor 't gans anders:
e klein comite woort gevOrremp oet lui, die flunk aonpagkde,
ziech direk met de ierste deskundige in verbinding stelde, en
nao e paar maond kOste zegke: „De terreine, die hij in
Zuid-Limburg in aonmerreking komme veur e vleegveld,
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zien dat en dat en dat. Noe begint mer en zeuk mer oet.
En toen waor 't zaakje veur mekaar: in e minimum van tied
woord 'n N.V.. opgeriech veur den aonlegk en de explotasie
van 't terrein, en toen kaome direk de provincie erg al de
gemeintes, de ein nog helder es de ander, aongeloupe, um
toch mer genOg aondeile te kinne kriege in die zaak, van
bang, dat de .parteklere anders demet strieke gOnge. Zellefs
de euverweging dat zoe terrein per slot van rekening mer in
ein gemeinte gelege kint zien, waor veur de ander gaaroet
gein aonleiing um neet met. te doen aon de tot stand komming devari, zoezier zaog ederein, zelfs de gemeinteraodslede,
- en dat welt get zegke - 't groet gemeinsjappelik belang
dervan veur gans Zuid-Limburg in. De kins miech geluive,
dat .binne de drei maond 't opriechtingskappetaol van drei
ton biejein waor gebrach, en dat nog wel middel in de krisestied I Mer de lui hadde sjijns door de krises gelierd, dat me
z'n cent beter kint gebruke aon get, wat beteikenis beet, ouch
veur de toukoms, es aon allerlei klOrnmeie en plezere, die
mie koed es good doen.
De Staatsmijne en ouch versjeie industries sprOnget van
de gif, dat ze neet 't groetste gedeilte van 't kappetaol in de
wach kOste sleipe, um zoedoende strak, es dao weer opleving
in 't ekonornies leve zou komme, hun employe's gaw en
gooiekoup - neturelik tege „voorkeur''-tarieve - euver
gans Europa te kinne sjikke, um euveral relasies aon te
knuipe. 'n Flinke poorsie waor hun nog zjus aofgesnOp door
de rieke Z.L.V.V., die dank zij hal& Onbeperregkde middele
op 'n werrekelik enorm maneer de propaganda veur d'n
aonlegk van 't terrein had kinne veure en ouch had geveurd,
umdat 2e inzaog, dat dat 'n bevordering van 't vreemdeverkier zou metbringe, boe gein inkel ander middel op de
wereld ouch mer in de verste verte aon kOs tippe. Enfin, de
zaak leep gesmeerd!
't Enthoesiasme waor geweldig, ouch bij de bevolking.
Zuuste dat fijn stasiegebouw? 'ne Kado van. de Vereinigde
Valkenbergse Hoteljees. Ze habe ziech wel de explotasie
van de restaurang gerizzerveerd, mer enfin, dao zien 't ouch
hoteljees veur, en ze habe d'r verstendig aon gedoon;
geluif mer, dat hun dat door 't jaor 'nen aordige cent opbringk, want es dao hei get bezunders aon de hand is, wat
deks al ins 't geval welt zien, dan weurd d'r dik verdeend,
-
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en euveriges, ouch op gewoen daog zitte d'r altied lui, die
ins gere komme kieke nao 't komme en goon van de mesjiene.
De Stroomverkoop, beveurbeeld, dee ouch neet achter
wou blieve, en dee - tOsse haaskes - ouch ze belang inzaog, heet us de ganse verleechting veur niks aongelag veur niks, menier 1 En dat welt anders get zegke, met die
zeukleechter; dat zulste zellef wel wete!
Mer watste zeker neet zouws welle geluive, mer wat toch
e feit is; is dat 't enthoesiasme zoe groet waor, dat zellefs de
werrekeloze, die aon den aonlegk van 't terrein habe gewerrek, get habe welle doen. Doezend Zuid-Limburgse
werrekeloze hiibbe elik de gOlde, dee ze anders van hun
weekloen aofhele, um hunne cinema, hun gleeske beer en
hun piepke van te betaole, e jaor laangk in e piitsje gedoon en
zuug miech dao dee sjoenen hangaar noe ins staon ! Gaangk
strak mer ins met miech kieke nao de gedinkstein, dee in de
zijmoer gemetseld is:. „Aan de Zuid-Limburgsche werkloozen, 1932-1933. De dankbare N.V. Vliegveld ZuidLimburg". Jeh, jeh, zeg nog ins get van eus Limburgers!"
Zoe praodde Lewie door, en Twajn luusterde, vol bewOndering veur de enerzjie van z'n landslui, die dan toch
mer klaorspeule wat me Orreges anders lang neet zoe gaw,
good en gemekelik veerdig gekrege zou habe.
En Lewie vertelde nog wijer, van de zin, dee de jong lui
hij in 't vlege hadde en wie in e minimum van tied 'n AeroClub waor opgeriech en de lede bij biiskes ziech kaomen
opgeve. Noe waor de Z.L.A.C. de einigste Aero-Club in 't
land, neve de Rotterdamse. Zoe wied hadde ze 't in de ander
provincies toch ouch nog lang neet gebrach ! Mer de hejs
ouch mote zien wie alweer elikein d'r aon met doog, urn die
club veuroet te hellepe! Al direk bij de opriechting kraog
de club van de pa van ein van de lede, 'nen hiele rieke
manufacture-handeleer, It ierste sportvleegmesjien kado. 'ne
Groete industrieel wou ziech neet laote kinne en gaof vlaak
d'r op ouch e toestel. 'ne Mijn-inzjenjeur, neet-Limburger
mer dee hij al jaore laangk woende en van eus sjoen lendsje
en z'n enerzjieke bevolleking waor goon hawwe, of 't z'n
eige geboorteland waor, leet dat fijn clubhoes hij neerzette.
En zoe gong 't mer door ! De club koch, ziech iers van haiir
kOntribusie e twiedehands mesjien bij de Rotterdamse club,
mer nao e paar maond stelde 't bestuur veur, 'n vrijwellige
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bijdrage te geve veur nog e toustel, umdat dao noe deks al
lede waore, die daog laangk mOste wachte, veurdat ze aon
d'n toer waore urn ins 'n haaf eurke te kinne vlege ; en alweer
waore in 'n handumdrejes de zesdoezend viefhemderd veur
'ne geslote Pander Multi-pro bijein. En noe waor 't vlege
neet van de 'oche Gevloge woort dao, in d'n tied, es neet
alles op reis waor, dat de staker d'r van aof vloge, figurelik
en letterlik! Mer dat heel leve in de brouwerij ! Noe, in
fekansietied, waore de drei partekleer mesjiene en vijf van
de zes van de club d'r op oet, nao alle windstreke touw. D'n
eine zaot in Holland, 'nen andere in Ingeland, 'nen derde
weer in Ostende, 'ne veerde in Zwitserland en nOmmer vijf
waor met 'ne passazjier e tuurke door gans Europa aon 't
make. Zoe zien veer, Limburgers, noe! Wie er eve opheel met spreke, hoorte ze in de veerte 't
gerOnk van motore. De Junkers kOs 't neet mie zien, want
dee waor al lang vertrokke zOnder dat ze 't gemerrek hadde.
Lewie kiegkde op z'n gorloozje. „'t Is de middag-K.L.M.,
die aonkump," zag er. Eve later zaoge de twie vrun in 't
noorde e puntsje in de loch, dat a! groeter en groeter woort,
Onderwiji dat 't geluid van de motore in sterregkde aongreuide. De stip in de loch kraog langzamerhand de viirrem
van e vleegmesjien, me zaog de motore in hun gOndels onder
de vleugel hange en 't flitse van de sjrouve in de zon.
,;ne F. 18 veur vieftien passazjiers," verklaorde Lewie.

„ Jeh, Jong, 't is noe „Grossbetrieb , - wie dien lanslui van
allewijl zegke - in dezen tied van 't jaor. 't Zou miech niks
verwOndere, es die kis gans vol zaot en es dao straks nog 'n
extra-ediesie nao kaom."
Ze keke 't bagkbies van 'ne Fokker nao, wie dat z'n haaf
runde boven 't veld drejde, Onderwin dat de sireen in de
verkierstore sjriewde wie e mager verreke en 't dan ouch
klaor spaOlde um 't geremk van de motore, dat door 't toere
mindere al aordig aofgenOmme waor, te euverstumme. Op
dat spiktakel waore einige employe's, e paar mecaniciens en
'ne kelner nao boete komme wandele en stonte noe
aof te wachte, tot de piloot ze mesjien veur hun veuj zou
doen stelstoon. De Fokker kaom op de grOnd neer of er met
eier gelaoje waor, inplaots van met lui, taxieden euver 't
veld en bleef met z'n rajer percijs stelstoon op de striep,
die daoveur op de platform waor getrokke. Ein nao ein
-
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kaome vieftien minse
welgeteld - oet 't toustel te veursjijn, veurdat de piloot in z'n sjoen blauw uniform op de
grOnd stabde.
iech 't diech neet gezag?" vroog Lewie triOmfantelik en z'n ouge blingkde van plezeer.
De lui trokke langzaam weg van 't veld, boe aon den oetgaangk 'n otobiis al stOnt te wachte. E paar zeugkde ziech 'n
plaots Cinder de bOnte parasols; die wagde zeker op den
deens nao Luxemburg van de Sabena, dee binnen e kerteerke
oet Breusselt zou aonkomme.
„Wat tunks diech d'r van, es veer ins e tuurke gOnge
make? vroeg Twajn aon z'ne vrund, wie de reusechtige
Fokker-vogel d'n hangaar ingerije waor en de riis weer euver
't terrein laog.
„Miech good," zag den andere, „clan kin iech ouch ins
kinnes make met dat klein G.M.G.-ke van diech. 't Liekent
miech wel 'n aordig kiske, al hob iech veur miech 't op die
hiel zwake moteurkes neet zoe erreg stoop."
„Kom, korn, repliceerde Twajn, onderwin dat ze opstOnte
en nao d'n hangaar wandelde. „Iech vleeg d'r toch mer in
twie daag met van Gleiwitz hij nao touw."
„Iech zegk neet 't tegendeil," meinde Lewie, „mer geef
miech toch mer liever 'n tachentig of hOnderd peerdsjes,
wienieste met twie maan bis es die viefendaartig. Mer laot
mer ins kieke, watste demet doen
Onder 't praote waore ze aon d'n hangaar gekomme en
noe kommandeerde Lewie de mecanicien van de club op, urn
dat Duits kiske van Menier van der Molen nao boete te
bringe, nao te kieke, of 't in order waor en dan te komme
waarsjouwe, es er zoe wied waor, dat de motor aongeslage
k6s weurde.
Ze gOnge de Fokker 18, dee Twajn nog noets had gezeen,
ins eve van binne bekieke en nao e paar menute kaom de
mecanicien al zegke, dat er veerdig waor.
Twajn kroop in ze toustel, gaof kontak en de motor pagkde direk. Onderwijl dat er werrem drejde, staoke de vrun
ziech nog e sigeretsje op. Toen stabde ze in en taxiede weg
euver 't veld.
„De moos op 't startsienjaal lette,'' sjrieuwde Lewie z'ne
vrund cinder 't taxieje in z'n oer. Dee keek eve verweinderd
op, mer nao 't dreje tege de wind in aon d'n andere kant van
.
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't terrein, zaog er, wie opins 'n leechstraol oet de verkierstore
nao 'm touw kaom sjete. Er duicl.c de gaashendel gans nao
viiire, de motor begos op vol krach te bromme en ze stOrremde veuroet. De gebouwe kaome nao hun touw gerend, toen
haolde Twajn 't hoegtestuur get op ziech aon en direk zagkde 't veld' met alles wat d'r op stOnt tinder hun weg. Eve
gong de wereld sjuins haange in d'r drej, mer 't vollegend
momint breide 't prachtig landsjap van Zuicbtimburg ziech
in z'n vol sjoenheid cinder hun oet. Tegeliekertied teikende
ziech aon hun linkerhand de Sabena-Fokker oet Breusselt
nog gans klein, mer toch al dutelik tege de blauw loch aof,
en vertuinde ziech veur hun oet, gans in de veerte, e klein
stipke: d'n extra K.L.M. -deens.
Lewie Bergers lagde evekes stel bij ziechzellef. Er had 't
wel gedach: 't waor weer „Grossbetrieb" vandaog. Jeh, met
zoe e vleegveld ouch! .. .

Sek mich ins wat fer sprauk sait

schoender de kleyne vinger met eyn
woord kink, als Mastreegs seet, kan
men waul get schoender dinken of
sekke, als op sig good Mastreegs, igh
slabrik op het ies en veel op myn v.t.
Wie gek wie gek seet gair drum neet,
dat geer eur beste jaore laut veur by
goon, sonder ugh op 't Mastreegs te
legge, en de leevigheid dau van te lieren.
(Sermoen van 1729).
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ALPHONSE, MARIE, HUBERT TUINSTRA (1897- 1971)
SELDAOTSJE SPEULE

't Is Goonsdagmiddag, en gein sjaol!
Wat welt ger noe nog mie? !
Zegk jonges: kommen aolemaol
In de kOmpen urn hallef twie!
Daan trekke veer in kompenij
TrOmke geit veurop Kordaat, met veren in de rei
Sint Pietersberreg op!
Rompete-porn-porn-porn.
De veendel dee is vaan de Neus;
Dee weurt de baas : dat sprik I
Kenon, dat make ver de Reus,
En peerd dat weurd de Mik.
En wet ger wat ver speule goon?
De krieg vaan sevetig!
En dee daan doet bleif, wel dee sloon
Ver ouch weer levetig.
Rompete-pom-pom-pom.
En goon ver aovends trogk nao hoes,
Daan slete ver weer vrei.
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Want ruizing huurt gaaroet neet toes
In eus gooi kompenij.
Meh toes gekomme, veulste pas
Wie of de maiigske deft:
't Rammelt in die rammelkas
Of dao e triimke sleit:
Rompete-pom-pom-pom.
Nao 't ete gaon iech nao me bed.
Blij touw, iech bin doedmeui I
Meh miene sabel num iech met
Dee legk iech aon min veuj.
Lang wakker ligke daon iech neet,
lech slaop al gaw hiel vas;
Meh in den droum: iech vech, iech sjeet,
Of loup sjoen in de pas:
Rompete-pom-pom-pom.
1919.
PLENKE, PLENK EN PLENKSKES

„Zuuch dao ins! Wat 'n lekker pere!
En noe nao sjaol touw? Nein, dat neet!
tech gaon mer plenke, en probere
Wat of dat perebuimke zeet."
Meh um, deen hoof met die sjoen pere
Dao stOnt 'n hek vaan plenk gemaak;
Ziech daodoor laote koejenere
Waos niks veur zoe'ne kleine sjnaak.
Er kaom ouch dreuver. Meh ocherrem!
Den dokter kaom debij to pas.
Dee deeg twie plenkskes um den errem,
En maagkden 'm met gips toen vas.
1920.
DE OTOBOS

Metjeuke kaom oet sjaol gesprOnge,
Z'n bokemap op ziene rOgk.
En mer gedans, en mer gezOnge:
'r FlOcide haos vaan puur
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Dao kaom de otobos gedazeld,
zoe geel wie 'n sentroenesjel.
Gaw alles nao de kant gesjraveld
wat neet bemodderd weure welt.
Meh Jeuke leet ziech neet kleinere,
en grijnt ins nao de kondukteur,
En reup, veur dee to koejenere:
„Hui! geel gevaar!! Hui! sliek-sjefeur!!"
Modderwaatsj vluig in ze snuutske,
Wie 'ne moer zuut 'r miech oet!
Vaan gif stik noe eus negerguutske
e vuurroet tiingske nao haiim oet!
1921.
KINDERDRUIM

„Zegk menneke ! wat weurs diech?"
„Iech, iech weur paus, menier;
damn bin 'ch haos zoe heleg
en hoeg wie Slivvenhier.
Of nein, iech weur sjenderrem:
met kolbak en met peerd,
e pekske met sjoen tresse,
met spaore en e zweerd.
Of misjenares weur iech
in heit en peekzwart land.
lech zeen m'n kneuk al steke
'n 'n haole negertand.
Nein, dokter, da's nog beter!
Daan rij 'ch lekker rOnd!
Met pujerkes en pelle
Maak 'ch alles weer gezOnd.
1927.
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IERSTE H. KEMUNIE

Lech ha me sjoenste kledsje
ve-mOrge aongedoon.
Umtot iech veur 't ierste
mOch te kemunie goon.
Meh iech Mb ouch m'n hertsje
gepOts zoe zelver-blaank!
En noets mie maach 't voel weure,
me ganse leve laank.
Slevruike, help m'ch beie!
Aon Slivvenierke vraog:
Al wat 'ch miech zou winse
veur allemaol vendaog.
1932.
E KRUUS

„Moot iech noe alweer nao sjaol touw
Noe iech gere speule zouw)
't Is e kruus
Speule, lui zien, straot te loupe,
Slinger, spats en lol verkoupe
Is gei kruus!
ZOnder meuite diech te geve,
Get te weuren in 't leve,
Da's e kruus!
1920.
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PIERRE, MARIE, JULES, ANTOINE DISTER (1898-1954)
NOEDKIS-PROCESSIE

De tije zien duuster, de crisis helt aon,
Nog doezende loupen op straot
En zeuke nao werrek of vraogen urn steun
En bedlen um cent of um raod.
Ze mote toch leve met kinder en vrouw. .
En hobben aocherrem gei broed;
Me gief en me hollep me deit wat me kin,
Urn get to verzachte de noed.
En zeker, 't hollep meh aoch, mer veur kort;
De oerzaak vaan crisis en leid
Ligk leper, en weurt Ongedoon pas gemaak
Door groet economies beleid.
Eus lendsje allein is tot niks toch in staot;
De wereld moot gans ziech verstoon1
Dao-op is 't wachte, en daan pas allein
Raak crisis en elend gedoon.
Veer beide veur oetkoms zoe vaiil en zoe lang
En mOrrege doen veer 't weer:
De Noedkis die trek in processie daan rOnd
En beienteer' vollege veer.
1932.
,

,
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EUVERGAANK

Komp g'r op As-Goonsdag 's mOrges
Op de straot, en zeet g'r dao,
Wie allein ziech get konfetti's
Bij e windsje zette nao; StOkskes nog vaan serpentiens die
Haange hij en dao nog vas:
In e buimke op de Vriethof
Hingk 'ne formidable las! Maskes stoon nog stom to loere
In de kiekoet, hallef leeg; Euveral is driik me bezig:
Stith en sjr6b, en pots en veeg;
1931.
--

Daan weurt effekes gedach nog
Aon de daog vaan groet plezeer.
„Vastelaovend welt get zegke
Veur de ras-Mestreechteneer
Meh me wet: 't is noe vaste;
't Assekruiske sprik veur tien I
De vergaanklikheid vaan alles
Liet 't stel-vermaonend zien.
En zoe numme de gedachte
Ongemerrek hunnen drej,
En den errens vaan de vaste
Kump in plaots vaan stain lawej.
-

'T VINSTER VAAN PASTOER DELDERWEL

Pastoer Delderwel zoaliger sprik:
„Aoch me leef, leef vinsterke,
Boe geiste noe nao touw?
lech stunt zoe veilig achter diech
En zaog toch wat iech wouw!
lech zaog wat in 't striCitsje al
Passeerde - door dien roet. Noe breke ze me vinsterke,
Me kiek-vinsterke oet. lech maagkde achter diene rogk
De sjoenste ruizing met;
tech hoort en zaog wat iech besjreef,
En wat nog geine wet.
Wat stunt iech achter diech toch deks
Soms ore-laank op wach. . .
't '<Os mOrrege of middag zien,
Of aovend, jao, of nach.
tech hoort wat Nele Trui verweet,
En wat toen Trui weer zag,
En wie door Triene-vaan-den-hook
de zaak woort bijgelag.
tech hoort wie Drikkus 's aoves laat
Kwaom vlokentere toes, Meh wie heer - es 'r Ansje zaog 166

Zoe stel woort wie 'n moes.
lech zaog van achter 't vinsterglaas
De sjoenste pOppekas
En heel miech vaan 't lache deks
Aon 't vinsterbenkske vas.
En noe, noe geit me vinsterke
Aocherrem, vaan de geerd,
Umdat me 't straiitsje - wie dat het Get mie modernizeert."
1931.
IN DE KAW

Es 't vruis tot 't kraak,
En es ederein maak,
Tot heer toes kump, zoe gaw es heer kin,
Mennig kOppelke trek,
Es 't duuster is, zegk,
Daan de laon langs 't hertekamp in.
Meh ze zien zoe gaw meuj;
't Deit pijn aon de veuj,
Want de weeg is zoe hel wie 'ne brik;
En ze zette ziech neer
Op 'n baank in dat weer,
Of hun iemand veur straf had gesjik.
En daan spreke ze stel,
En Ze lege hiel hel,
Dat is „vrije veur dee 't neet wet!
Dao is niemand, dee stuurt,
Geine mins, dee hun huurt,
En de herte zien lang al nao bed.
-

Meh de maon beet sukses;
Dee kump kieke, espres,
Langs ei wollekske, effekes, gaw. . .
En dee zuut 'rs nog mie
Es op eder baank twie, •
Die ziech leefhabe ouch in de kaw.
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Es 't vruis tot 't kraak,
En es ederein maak,
Tot heer toes kump, zoe gaw es heer kin,
Mennig koppelke trek,
Es 't duuster is, zegk,
Daan de laon langs 't hertekamp in.
1931.
KINDERSPAOLICES

Dat is ouch al get, wat met z'nen tied metgegaange is. De
kinderspaiilkes vaan vreuger kinne eus klante vaan allewijl
neet mie bevalle: „Gaangk, dat is get awwerwets; wee spaiilt
dat allewijl noe nog? sjaCilke Ze vinde, dat ze al lang
genOg opgeslote zitte, binne veer miir. Es de sjaolbel gegaange heet, zien ze liever vrij en goon voetballe of sjotte.
Meh vreuger hadste vaan die modelkinder, die daan nog ins
cinder hun, dunnekes gOnge euverdoen, wat ze al de gansen
daag gedoon hadde. Dee 't helste sjriewe kOs, waor miestal
de broeder, en de andere waore de lierlinge. Meh toch gong
't daan nog gaps anders es in 'n echte sjaol. Wat ze tegeneuver 'nen echte broeder neet clOrrevde (ze mOste ouch ins
't hart in hun lief habe urn 't te clOrreve dat doge ze
noe wel.

„Bruider, Pie speit miech in mijn gezich."
„Pas op, boor Pier
Pie stik z'n tong oet tege de broeder en moot in d'n hook
stoon.
„Bruider, Zjengske zeg „kwik" tegen uuch."
„Is dat waar, Zjengske?"
„ Ja, kwik."
En Zjengske weurd in 'nen anderen hook gezat. Good dat
ze boete spaOlde, boe ze ziech zoevaiil heuk kOste veurstelle,
es ze wouwe. Want nao verloup vaan vief minute stOnt de
ganse klas in d'n hook. Daan wis de broeder geinen andere
raod es mer speul-kerteerke te hawwe. Daan woort baske
gesprOnge, zjenderremke gespaiild, naoluiperke, doorluiperke, euverluiperke en ander-luiperkes en OndertOsse leep de
broeder met groete passe en 'ne noster in de band vaan z'n
brook tOsse z'n lierlinge door en had mer leid, tot heer ziech
rech heel, want den eine nao d'n andere probeerde mer hãOrn
1 68

euveroup te loupe. Es 't 'm te mechtig woort, daan waor 't
speul-kerteerke inins urn, en zouw de sjaolopziener komme.
Dee doog niks es mer winke en vraoge, of de kinderkes ouch
sjoen braaf waore, zjus wie allewij 1 Sinterklaos nog deit. Dee
sjaolopziener mote ze ziech ouch veurgesteld hiibbe es e
soort broeder, want beer vroog ziech ederkier e snuifke.
Aon neeste waor daan naturelik gei gebrek. De kinder lete
merreke, tot ze neet bang waore veur deen hoege menier,
want d'n eine nao d'n andere staok, zOnder blikken of bloze,
z'ne vinger op.
„Bruider, mag ik eve naar achtere gaan?"
De ierste hadde „carte blanche' en kraoge Onbepaold
verlof, meh toen de klas begOs leeg te rake, mOs de broeder
weite, of 't veur 'n groete of 'n klein kemissie waor.
„Moet jij 'n grote of 'n kleine kemissie doen?"
„'n Kleine kemissie, bruider."
„En jij, Zjoke?"
„Een grote, bruider."
„En jij, Frens?"
„Gaw, gaw, bruider, 'n hele grote !"
En toen de broeder, dee 't ergste veurzaog, aon niemand
mie permissie gaof: „Nu mag niemand meer gaan," toen
begOste ze zoe lielik te doen in de klas, dat bruider en
schoolopziener geinen anderen oetweeg mie zaoge , es eder,
dee nog vroog veur 'n kemissie te mage doen, mer e pak
ransel te geve, zjus of dat haOrn vaan de kemissie aofh011ep.
Met ruizing sjeide de zaak daan oet, en meistal gOnge de
eerwaarde bruider en meneer de schoolopziener daan met 'n
blouw oug of 'n Ots in hunne kop nao hoes.
Vreuger vroge ziech versjeie kinder 'n altaiirke aon Sinterklaos, en daan woort nao sjaoltied mes-gedoon. Dat waor
hiel braaf van die jungskes, en ze woorte daan naturelik ouch
allemaol keplaon of bissjop, later. D'n eigeneer vaan 't
altaiirke mOs de mes doen, dat spraok vaan zellef. 'n Andere
waor messendeender, eine waor kiister, eine koerezel, en de
res waor 't zaangkoer. Ze zOnge daan gewoenelik zoevaiilstummig es d'r zengers waore. Dat kOs dus neet anders es
sjoen zien. Meh wie 't drop-aon kwaom, tot de pestoer de
wien nudig had, daan stOnt de hiel zwik aon d'n altaor en
alles loerde aofgunstig nao „menier pestoer", dee ziech aon
de wien te good doog. Meh daan kraog de messendeender
.
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de ampOl in han, en (Slider 't wegbringe mOs dee naturelik
ouch ins preuve, of 't echte wien waor. De pestoer had 't al
in de gate.
„Joep, blief devaanaof
„Joe, 't is geine
„Zuuste wel, totste draon gewees bis. .
„Mer effekes, 't is toch mer koffie." En OndertOsse tot
die twie ziech kekelde, had de kOster en de koerezel ruizing
euver de lesten droppel.
Nao dat intermezzo, dat gemeinelik langer doorde es de
ganse mes, gong de pestoer door. 't Book woort eder ougenblik umgedrage - de messendeender had gein han genOg
- en de hoors latien, of 't veur niks waor.
„Geiste wee' reep de pestoer opins.
Wat waor 't geval Toen heer ziech umdrejde, zaog heer
't gans zaangkoer met d'n dirigent veurop achter 'm stoon
te bloze urn de bougies oet te kriege.
„Eweg, of iech staak !"
Nein, dat heje ze toch neet gere, tot 't noe al gedoon waor.
Ze waore koelik bezig en hadde nog niks es ruizing gehad.
Ze zouwe 't noe good doen.
„Gaangk mer door, Lewieke," zeet opins de koerezel tege
de pestoer, „d'n ierste de beste, dee ziech nog verreurt, pak
iech bij z'ne vliirrek en goei iech droet."
En nog gein twie mennute denao kledzde de deur touw
achter de koerezel z'ne rOgk: de pestoer waor effekes vaan
d'n altaor aofgekomme um Tijs boete de deur te zette, heer
waor 'n cigaret aon 't rouke in de kerrek, urn wierouk te hObbe.
En es ouch dat spaOlke op 't leste met ruizing aofleep,
daan waor neet de pestoer de sjOld devaan, of de kiister, of
de koerezel, meh daan had Sinterklaos 't ouch nog gedoon,
dee 't altaiirke gebrach had.
„Nou, mu, dee Sinterklaos beet m'ch get aongevaange
met diech dat altaiirke te bringe, koejong,'' zag Ma daan
tege de pestoer.
En de pestoer dee gluifden 't wel, meh de koerezel mOs
ziech in-esse-hawwe, dee kraog nog 'n rammeling vaan 'm.
192 7.
!"

!"
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JACQUES PIRSON (1899-tdenn
AON DE GRACHSTRAOT
lech zaog aon de Grachstraot e meitske stoon
Gekleid in e raske vaan zij.
Haor hãOrkes gekrold en beglans met pommaad
En kort bij, e jungske of drij.
Ze waor vaan geziechske zoe magnefiek,
Ze droog zoen sjoen sjeuntjes vaan lak.
Haiir uigskes die di-6de mer op en neer,
Die zachte uuch: wach mer tot strak.
En twie vaan die jungskes die ginge weg,
D'n derde dee bleef dao mer stoon.
Heer ging toen mer gaw nao dat meitske touw,
En vraogde veur wand' le te goon.
Zie waor zoe gelokkig, voldoon en blij,
Dao had ze toch zoe nao gesnak.
De kleur op haiir wange, die stoont haiir sjoen.
Toen heer haiir hand had gepak.
Meh um te goon wand' le, dao kaom niks vaan,
Aon wandele woort neet gedach:
Ze hoort bij de sjatto zoe sjoen meziek,
En dao had heer haiir toen gebrach.
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Ze zaote biejein op e benkske neer,
Beloerde ziech vaan op 'n zij.
Dee jong en dat meitske, zie alle twie,
Zie veulde ziech g'lokkig en blij.
En dao op die baank bij dat straotmeziek,
Dao zaote twie harte biejein.
Twie harte, die stinge in vuur en vlam,
Dat gaw kin verand're in stein.
ERREM KINDER BIJ AOVEND

Welt, dames en hiere,
'n Kleinigheid geve
Veur euze vajer
En us veur to leve.
Geef us ei centsje
Of wat geer ouch kint,
Boe geer daan toch wel
Beloening veur vind.
Es weelde us plaogde,
Veer zouwe neet vraoge.
Deenk, dat veer daan
In us bedsje laoge.
Veer winne, gedreve
Door ermooi en noed,
Met leedsjes zinge,
Ei sjraol stOkske broed.
Boe zouwe veer loupe
Op de groete eerde?
Veer kinne minse,
Kinne hun weerde.
Want, es veer vraogde,
Us hand bleef noets leeg:
Zoe zien de minse
Vaan us aaid Mestreech!
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HARIE, ARTHUR LOONTJENS (1902-tm
i r)
MESTREECH EN Z'N GROETE PERSESSIE

Mestreech kin vaiil met sjoenheid stOffe,
Met z'n awwerwets gehiel,
Met z'n kerken en z'n straote,
't Groet versjel vaan z'ne stiel,
Meh ouch 't nuie maag g'r kieke
Lop mer ins rOndum de stad,
Zeet ins, wat 'ne gordel paarke
Me uuch dao beet neergezat.
't Slut ziech aon, 't ein bij 't aander,
Aldenhoof en Zwaonegrach,
Villapark, 't is eine gordel,
Ei genot vaan Plante-prach.
En is Mestreech neet met zien feeste
Nommer ein gewees altied?
Waor neet altied zien versering
Gans bekind, jao ore wied?
Baog op baog, dee boog ziech euver
Al de straote, boe strak weer
Gong passere sjoensten optoch,
Sta leve vaan d'n Treechteneer.
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En met persessie, es op 't Vrietof
Hellige-huiske is opgezat,
En de zege weurd gegeven
Euver us en eus aw stad,
Zeet daan ins rOnd op euze Vrietof,
Es dao in de mOrgezon
Alles leef en alles tintelt,
En oet 't aidste helligdom
Boven oet d'n tore dreunend,
„Grameers" stum daan ziich en bromp
Urn uuch d'raon te laote dinke,
Al mer ropend: „Komp, noe komp,
„Sjaart uuch hij urn 't helleg altaor,
„Buig de knee en beit noe, beit,
„Veur eur eige, veur 'nen aand're,
„Veur de mins dee lijt, noe beit,
„Beit veur stad en land en velder,
„Beit veur glouf en ierzaamheid,
„Beit veural tot hij de glorie
„Vaan Servaos noets Ondergeit.
En gestiedig lojt eus „Grameer
„Beit, noe beit en komp, noe komp".
Daan obbins, weurd alles stel dao,
't Is of alles is verstomp,
Allein 'ne zelv'ren toen vaan belle
Parelt door de stelte beer,
En daan zeeg'nend riech d'n deke
't Sakramint hoeg op, daan neer,
Daan nao rechs en daan nao links touw,
Nao alle inder vaan de stad• • •
En daan sjalt obbins meziek weer,
Mestreech beet weer 't gelok gehad
Z'n eige ziel te laote kieke
Door e prach persessiefees,
Ter ier vaan Haiim, dee al deit leve,
Dee met us is altied gewees,
En blieve zal t'n alien tije,
Zoe hopen en zoe beie veer,
Daan zal ouch de persessie blieve
D'n daank vaan d'n echten Treechteneer.
-
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GEWIJDE PAME

Ze zien aon altaor noe gewijd,
Dao laoge ze te same,
Die hulde ins bracht' aon Slivvenhier:
Invoudige tekskes pame.
De geistelik, dee deilt ze oet,
Me puunt z'n hand veur daanke,
En de persessie trek daan rOnd
Te kerk in jubelklaanke.
Want ouch noe weurd de zegepraol
BezOngen al vaan 't lije,
D'n ierepaam haos oetgereik
Aon wee voltrok de tije.
Daan geit 't tekske met nao hoes,
Weurd achter 't kruus gestoke.
Dat is 'n hiel sjoen aaid gebruuk,
Boe noets met weurd gebroke.
En is d'n tied vaan us veurbij
En ligke v'r: han te same,
Ao, laot daan 't leste kruiske zien,
Eint met gewijde pame.
GOOIE VRIEDAG

'nen Hellen donderslaag
Vloog ins door 't zwerrek,
Braok d'n duuster vaan d'n daag,
Dee zoe ongemerrek,
Haos in nach vergaange waor,
En de eerd die beefde,
Wie de Meister veur us storf,
Gans oet pure leefde.
'ne Rauwe ratelslaag
Sleit noe door de kerrek,
Brik d'n duuster vaan d'n daag,
Dee zoe ongemerrek,
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Tristiger vaan stumming is
En diech stel deit weure.
De kerrek is zoe kaaid, zoe leeg,
Niks, wat op deit fleure.
Donderslaag en bliksemslaag,
Slaot door zwerk en kerrek,
Brek d'n duuster vaan d'n daag,
Dee zoe ongemerrek,
Zjus door al z'n duusterheid
't Gooie welt versmaore
En verstikken in z'ne greep
Hun die good nog waore.
Brek d'n duuster van d'n daag,
Dee 't leech welt bringe.
Gooit 'm, bout 'm, slaag op slaag,
Tot 't door zal dringe:
Dat wie ins de Meister storf
Gans de eerd toen beefde,
Dat Heer lijde en pijn verdroog
Veur us. . . oet pure leefde.
PAOSTIED

Bedek zien de kruzer met deuk vaan maof,
De kleur vaan de boete en 't lije.
Bedek, wie Zie leve, wie Heer ziech begaof
In 't verborge urn veur stergkde te beie;
En zjus wie Heer dao in 't verborgene gong,
Tot de tije ziech zouwe voltrekke,
Zoe beet ouch de kerrek vaan wie ze bestOng,
De kruzer met maof doen bedekke.
Zien Godheid veural verborg 'r toen,
Urn miejer es mins nog te lije,
Um deper te veule nog wat 'r gong doen.
Wee begrip vaan die leefde de reie?
Zoe ouch is de Godheid verborrege noe
Onder kleure vaan leid en vaan boete,
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Meh hoeger op zien v'r 't Kalvariekruus, boe
Veer de Lijer en Verlosser begroete.
't Aaid Testamint dat beet 't veurzag,
Wie ins Heer zou lijen en sterve.
't Nuie, dat zeet us, wie Heer us bedach
En d'n Hiemel veur us gong verwerve.
Twie tije zien dat, boe-in vaol is belaof
En veer ouch vaiil hObbe gekrege.
Twie weke bedekke de kruzer met maof,
Daonao kump de blijdsjap en zege.
VASTELAOVEND

Zeet ze zweje,
Zeet ze dreje,
Allemaol dao hand in hand,
Al vergetend,
Niks mie wetend,
Alle zOrreg is aon kant I

In sjoen pekskes
Goon de gekskes
Euver straot en mert en plein,
Al mer springend,
En mer zingend,
Hots d'n hiele boel doorein.

Maak 'ne sjuiver,
Wat 'ne kluiver,
Kump obbins dao op uuch aon,
Meh ze jeske
En z'n deske
Zeet, dao kin me 'm dalik aon.
Dao Mephisto
Met 'ne pierro
'nen Domino met 'n pjerret. . .
En e buurke
Deit 'n tuurke
Met 'n daam in krip-sorsjet.

'ne Beer op sokke,
Vet z'n hokke
Pas OntvlOch en gaps keduk,
'n Bachante,
Hiel sjarmante,
Heet ziech veur 'm opgesmuk.

In e kuike
Aon 'n tuike
Dreug dao eine hieringe,
En aocherrem
'ne Sjenderrem
Zeuk in de got nao pieringe.
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Vaol piotte
Aon 't ravotte
In hun moblezasiepak,
En iech zeen d'r
Wie 'nen deender:
Ederein weurd vasgepak.

Ouch de „woerheid" ( ? )
In haiir zwoerheid
Weurd daan euveral gezag,
En e gekske,
Lollig bekske,
Weurd ins lekker oetgelach.

Zeet dee fleure,
Das 'nen deure,
In e pekske „stijle Queen Ann'
Neet kapabel
Veur z'ne sabel
Good te hawwe in z'n han.
Al mer zingend,
En mer springend,
Koumen 'rs nog altied mie,
En 't is zjus, of
Oppe Vriethof
Is
groete reunie.

En daan 's aoves
Nao belaoves
Morrege weer met te doen,
Geit me strOmplend
En mer mOmplend:
„Wat is vastelaovend sjoen !"

Nao z'n haske,
Boe 't klaske
Al de nuien daag aongief,

Zoe is 't ZOndags,
Meh daan 's GOndags,
Daan veult me 't pas aon zie lief.

DE MESTREECHTER KOEJONG

Z'n mots op 'n oer,
Z'n haore doorein,
'ne Vinger kepot,
En e look in ze bein,
'n Sjaiir in z'ne jas,
En ouch in z'n brook,
En han daan debij,
Of heer kachele stook,
Dat is de Mestreechter koejong.
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Niks liet heer met rus!
Is 'n maog aon de pots,
D'n ummer, aoch dee
Is gaw umgerOts,
De beurstel sleip heer
Nog e paar hoezer met,
Dat is 't plezeer
En 't groetste verzet
Vaan d'n echte Mestreechter koejong.
'r Lop d' otobOs nao,
Springk daan op 'n kaar ,
Bind deuren aonein,
Rouk e stumpke sigaar,
Hingk muis aon de bel,
Tik 'nen appel of proum,
En de kaar vaan de bekker
Is de dikke trom
Vaan d'n echte Mestreechter koejong.
Es 't kerremis is,
Haolt heer wagelen aof,
Bouwt kraome met op,
Heet z'n vrun al belaof,
Tot heer ze zal bringe
Veur niks euv'ral in,
Umdat heer de lui
Allemaol zoe good kin,
Zoe is de Mestreechter koejong.
'r Is rauw aon de kant,
Meh vaan binne toch neet,
Heer hOlp boe 'r kin,
En is weg, ie d'r 't zeet,
En is get gebaOrd, daan
Is heer gaw debij
Met kekel of ruizing,
Kees heer zien partij,
Zoe is de Mestreechter koejong.
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LEEDSJE

Dao kaome dekser langs 'ne weeg
E meidske en 'ne jong.
Zie waor to voot, heer in 'n kouts.
En 'r sjmagkde met z'n tong.
Of heer 't veur 't peerd, of 't meidske doog,
Dat weit iech al neet mie,
Meh es iech, miech neet d'rin vergis,
Daan waor 't veur alle twie.
't Meidske keek al wel ins op,
Nao 't kuitske en de jong,
Heer naom daan zienen hood ins aof
En 'r sjmagkde met z'n. tong.
Of heer 't veur 't peerd, of 't meidske doog,
Dat weit iech al neet mie,
Meh zie geluifile toen al vas,
Dat deit 'r veur alle twie.
En op 'ne sjoenen aovend, jeh,
Toen zag obbins dee jong:
„Zegk, klummel bij miech in m'n kouts,"
En 'r sjmagkde met z'n tong.
Peerdsje zugde wel ins hel
En dach: „Meh nemdepie
Iers sjmagkden heer veur miech allein
En noe deit 'r 't veur twie
Ze rijde same dekser noe,
't Meidske en de jong,
En wie 'r vaan haor 't jaowoord kraog,
Toen sjmagkden 'r met z'n tong.
Mistruustig keek 't peerdsjen urn
En dach: „Meh mindepie I
Noe is 't neet m'ne Baas allein,
Noe sjmagke ze alle twier
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OP 'N AW JONG-JUFFROUW!

Ze heet e gams medern medel vaan hood op,
Ze zeuk de beste middelkes veur kleur wie blood op,
En toch, daag en nach,
Is mer haiir gedach:
lech gaon es pesteurken 't kemoot op!
VERLEEF!

Dien ouge, deep-blauw, zien get manjefieks
'ch Weit neet zjus op wat sjelderij totstiech lieks,
Met dien sniewitte tan
En met dien fien han. . .
. . . 't Weurd tied jong, totste haiir ins bekieks.
PARASIET

Heer kump zoe kwansijs z'ne noel ins klaoge,
of kump ins kwansijs evekes get vraoge,
Me weurd 'm neet kwiet,
En altied in d'n tied
Tot m' ete moot en m'm slech weg kin jaoge.
OP DIALEICSJRUVERS!

D'n eine welt, tot me 't zoe zal sjrieve,
D'n aand're zeet: iech sjrijf veur wrieve, vrieve.
Eins weurd me 't neet,
Bin iech noe profeet,
Es iech zegk, tot 't vreigel zal blieve.
LIMBURGS

Veer brengen eder dee 't verdeent
Geren alle ier,
Meh 't sjoenste blijf altied bewaord
Veur Keuning Slivvenier!
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VERGADERING EN NOG GET
(Fragmint oet „Wieker La)

D'n toemel vaan de Vastelaovend waor veurbijgeroesj.
De leste konfetties waoren oet de Otte gekeerd en in
inkel serpenti hong nog verdwaold te weje in 'ne bourn of
aon 'ne lanteriepaol. Eder had op zien maneer vasteloevend
gehawwe en 't bOnt gewiemel in de straote, met 'ne goodineingezadden optoch hadde de lui evekes oet hunne gewoenen doen gebrach. Daonao waor 't assekruiske veur hunne
kop gesjreve en de vaste met kies en hiering en bakeme
had z'nen intrej gedoon in de hoeshawwes.
Zoe laangksamerhand gong 't op Paosen aon en ein vaan
de ierste weke vaan de vaste kraoge de bewoeners vaan de
straot e breefke toesgebrach, Onderteikend door drij lui,
veur op 'ne Goonsdaggenaovend in „De gouwen tieger" te
komme. Allein bij Lemeer toes en in de winkel hadde ze
geint gekrege. Toch wiste ze devaan aof en 't waor hun
vreemp, te doen ezzof ze. vaan Sint Jaan kaome.
't Waor vergadering veur de ierste mes vaan Harie.
De kaffee leep vol. Zoe get niemand mankeerde. Achter
ein vaan de taofele zaote de initiatiefnummers en waoren
't nog neet eins wee vaan hunnen drije de vergadering zouw
leie. Eindelik stOng einen op en verzeugkde stelte.
„Dames en Here. . begOs er, „wij hebbe gemeend
gegad. . . he. . . voor eens allemaal biejeen te moete kome. . .
he. . . voor eens te bespreke. . . he. . . waddof we zulle doen
he. . . as de jonge van Lemeer. . . die nouw kaplaan gaat
worden he. . . as die kaplaan wordt. . . en zijn eerste mis
doet. . he. .
Aocherrem, de zweit stOng de mins al op z'ne kop, meh
heer woort al dadelik rOstiger, wie z'm oet de vergadering
de raod gaove veur mer Mastreechs te spreke, Dat gong 'm
beter aof, meh 't gebaOrde neet, zOnder 'n hiel klei proteske
vaan 'nen Hollender, dee al versjeie jaore in de straot
woende. 't Waor 'ne bleike mins, dee e biOnsje had aon 't
spoor, aon alle gooi werreke metdoog, 'n hiel hoeg bensje
droog met e klei knievelke en niks es limmenaad drOnk. Wie
'r ziech dee vaanaovend bestelde, vroog 'm de slachter
Spaiipkes, dee neven 'm zaot: „Weurste dao noets kraank
vaan?"
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Zoe stellekes aon waor heer in de naobersjap opgenOmme,
meh dekser es ins hadde z'm te graze gehad, want at hiel
gaw had me in de gater gekrege tot m'n 'in e bitteke
kOs wiesmake. Zoe waor veur de vergadering de sjeunmeker
WObbe, dee zellef knaarries trok, met 'm euver die bieskes
aon de geng gewees en 'r had 'm verteld, tot 'r ins 'n proof
had genOrnme met 'n pop, die 'r 'n doeve-ei had Ondergelag.
Zjus wouw 'r 'm oetlegke wat veur maotregele heer allemaol
had genOmme veur 't met dat bieske tot e good ind te Itringe,
wie de vergadering waor begOs.
D'n Hollender zie protes hollep neet 1,461.
„Geer verstaot us toch, toert?"
„Ja, dat wel, heel goed zelfs, maar wanneer ik" jets zeggen
wil, clan zal ik toch Hollands moeten spreken."
„Doeg dat mer geriis, Braam zoe hedden 'r „veer z011e
diech niks doenr reep iemand vaan achteraon oet de kaffee.
„Noe daan dames en hiere, noe mote v'r iers e kommitee
keze."
Al dadelik e gegOns vaan stumme. Dee zag get en dee.
Eine wouw dames d'rin en 'nen aandere weer neet, die mOste
veur de bruudsjes zOrrege. Dee voont vief maan genOg en
dee wouw 'r zeve habe, tot eindelik 'ne jonge mins 't woord
vroog en kraog en veurstelde veur allemaol in e groet
-

kommitee zitting te numme - wee teminste get deveur voolt

- en zoevaiii meugelik werrek te doen, meh cinder leiing
vaan de drij hiere die dao zaote, met nog e paar aandere
en. . . leefs jong lui.
't Kaom in orde!
D'n hier dee noe veurzitterde, wouw dat neet blieve doen
en toen woort de jonge van Loon, dee al zoe good gesproken had, dat baiinsje touwbedach. 'ne Sikkertaris, penningmeister en apaarte lui veur de versering woorte aongeweze
en eindelik gevraog wee ziech op wouw geve veur sent op
te hole. Ouch dat kaom in orde en nao nog euver den eventueel te koupe kedo te habe gesproke, boe me natuurlik
iers veur mOs zien wievaol geld me bejeinkraog, woort de
vergadering geslote en alvas metgedeild tot 't groet kommitee
euver 'n week weer zouw bejein komme en vaste planne
zouwe veurgelag weure.
De dames en de mieste hiere gOnge nao hoes.
E paar taiifelkes gOnge nog 'ne slaag tOppe en 't klein
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werrekkommitee sloog dadelik de han inein en heel de ierste
bestuursvergadering.
WObbe had 'n uigske geknik tege bekker Steves en nog e
paar aandere en die hadden al dadelik in de smieze tot de
sjeunmeker get met Braam had. Me sjaarde ziech bejein en
met groete belangstelling vollegde ze de techniese oeteinzetting vaan WObbe euver 't doeve-ei Onder de knaarriepcip.
Es WObbe tege Braam spraok, doog 'r dat op ziech Hollans en tege de aandere spraok 'r Mastreechs.
„Steves, is 't woer of neet, heet dee knaarrie vaan miech
dat doeve-ei oetgebreuid, jao of nein?"
„En of," zag Steves met 't serjeuste geziech.
„Zie je nouw, je wouw me eerst niet gegloof hebbe. . .
daar heb je de bewijze. . . ik heb het jong dadelik aan hem
gegeve. .
Steves stOng bekind es 'nen iersten doevemelleker. Dat
wis Braam ouch. Dekser es ins had 'r ZOndags met stoon te
kieke es de doeve mOste triikkomme en 'r .waor ouch al ins
bij Steves nao d'n doevespieker opgekrets bove de bekIerij,
veur nao de slaag te zien.
„Je weet toch wel Braam", zag Steves „die lichtendonkele
die ik je toen heb late zien, die toen gepaard was met die
brikrooie waar ik later die witpen en die schullever uit heb
gekrege. nouw dat was ze. Is een mooie ,zije geworde,
maar ik kan niet iederen hore bij haar zette. .
Braam waor e bitteke verpcipzak. Nog geluifden `r 't neet,
meh de bekker waor 'ne serjeuze mins en urn zien belangstelling toch te laote blieke vroog 'r aon Wcibbe of 't allemaol
good waor gegaange. Dee legkde ziech sjus de sjoem oet
ziene knievel vaan e nui glaas aaid en nao 'nen trek aon zien
piep vertelden 'r wijer:
„Goed gegaan? . . . lk heb dekser in de rats devoor gezete
dat het beesje niet drop kon blijve zitte en zouw drafschijvele, maar 't heef het volgehouwe. . . lk heb het intans deks
't voer in moete duwe. . . een beetje fijngeknauweld en
trouwes iederen dag zijn ers dena kome kijke. . . wah Gielisse
wie deks bistiech wel gekomme en Jaokops en Sjiiipkes en
diech snijder?"
Ze beaomden 't allemaol en nog had Braam niks in de
gater.
„Hiere. . ezzebleef. . . 't is euver tied. . . „kaom d'n
hospes vertelle.
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„Nog eve. . . wach nog effekes.
meh twie deenders
kaomen in en de kaffee leep leeg.
Boete, Onder 'n lanterie, vertelde WObbe wijer. Braam
wouw nao hoes, want zoe laat maagkden 'r 't noets.
„Nee Braam, nouw luister gauw wijer. Ze heef drop
blijve zitte wie ik al zag. . . De duif is uitgekome en die heef
Steves gekrege, maar de pOp deej toch zo raar. . . 1k heb
haar toen eens nagezien en geloof me, 't beesje had twee
kwaarte aan zijn derrejer gekrege zo groot wie een priester
en daar is 't van kapot gegaan.
„Twee wat. . . ?
Meh WObbe waor al nao hoes in d'n duuster en de aandere
waoren ouch obbins weg. Braam stOng eve te kieke. Zouwe
z'm daan toch te graze habe gehad? Heer meinde tot 'r
zoe good Mastreechs kOs verstoon, meh dat waor 'm toch
te mechtig. Toch had 'r gere geweite wat dat bieske gekregen
had, meh wie 'r sanderendaogs op 't kantoer aon eine vroog
wat „twee kwaarte wie een priester” waore, kOs dee 'm ouch
geinen oetlegk geve.
Braam beet langen tied gemeind tot 't get met 't priesterfies te maken had want vaan priesterpruimkes had 'r noets
gehuurd en kweerte had 'r ouch noets aon han of veuj gehad,
wel stelzwiege aon zienen derrejer.

De Zuid-Limburgers hebben even opvallende
karakteristieke eigenschappen als hun dialect.
In opgewondenheid en beweeglijkheid geven
zij niets toe aan Brabanders en Vlamingen.
Vooral bij volksfeesten treft de NoordNederlander de vrolijke uitgelatenheid. . Zij
hebben veel aanleg om aanstonds de belachehike kant der dingen op te merken. De
menselijke zwakheden van hun Noorderbroeders, wier zin voor orde en regelmaat
vaak met hun zucht naar afwisseling in botsing komt, worden dan ook meer dan eens
belachelijk gemaakt.
(De Regenboogkleuren van Nederlands Taal).
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VICTOR VERMIN (1903

-

1976)

VEUR M'N DOCHTERKE GERTIE, DAT GESTORREVEN IS

De ligks dao zoe stel, zoe leef en zoe sjoen!
in d'n liechbkinte hiOrkes, 'n ingelekroen.
De geziechske zoe fien, wie vaan zuver albas,
d'n wengskes zoe kaaid en nog witter dan was.
D'n uigskes gesloten en urn d'ne mOnd
spHiilt nog en lechske, rn'n ingelke blOnt!
De kopke ligk eve, wie vlejend op zij,
verklaiird en verhiemels door d'n ieuwige vrei.
De hels d'n klein hennekes, zjus fien porcelein,
in Oneerdse gratie, beiend bijein.
Hij zwijgt d'n doed en krejt gein victorie. . .
In diech straolt allein ze leech en z'n glorie!
Woeveur totste wegvloogs, blijf us nog verborge,
Meh in Gaods errem, biste veilig geborge!
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1111111g

GEORGES VAN DEN BOORN (1911

-

1944)

DAO STOONT 'NEN AWWE KESTAANJELEBOUM. . .

Dao stoont 'nen awwe kestaanjeleboum
in 't vreugjaorszonneleech,
heer stoont dao wie in 'ne sjoenen droum
langs den awwen Treechterweeg.
Zien blajer waore pas veers oontloke,
dat Beech er veur de Paose eder jaor,
z'n blomme had 'r rechop gestoke
wie keersen op d'n altaor.
Heer zaog euver 't bleujend Limborg roond,
'r heel zoevaiil vaan zie land,
heer greep ziech vas in deen awwe groond,
'r waor lang al drin geplant.
'r Moot zOrrege tot 'r ziech veerdig maak,
met de broonk moot dat werrek zien gedoon,
daan mote z'n tek zien wie e kerrekedaak
boe 't rOsaltaor oonder kint stoon.
Meh wie de meizon sjigkde ha& ierste leech
euver de berreg op 't nievelig veld,
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toen vele de sjeut, toen vele de sleeg,
alles daverde vaan 't geweld.
Toen is d'n Doed door eus land gegoon,
dee heel z'n groete broonk,
heer reep mennige vajer en mennige zoon,
ze waore nog sterrek en joongk.
En oonder d'n awwe kestaanjeleboum
in 't vreugjaorszonneleech
veel 'ne LimbOrgse jong, dee z'n pliech had gedoon,
langs deen awwen Treechterweeg
Heer laog tOsse blomme die bleuiden in 't roond,
voolt 't met zeukende hand,
heer greep ziech nog vas in deen awwe groond,
'r heel toch zoevaiil vaan zie land.
En boven 'm stOnd de kestaanjeleboum,
wie 'ne luuchter met keerskes, met leech,
'r stcind dao wie in 'ne stellen droum
langs deen awwen Treechterweeg
De kestaanjeleboum moot weer bleuje goon,
alles is e jaor al geleie,
veur de broonk mote z'n keerskes weer veerdig stoon,
daan z011e vaol lui komme bei-je.
Uit een onuitgegeven Schets der Maastrichtse dialektletterkunde:

Als .men een vergelijking maakt tussen het oude en het
jonge geslacht der dialektschrijvers, dan komen iemand de
bekende regels uit Vondels Rommelpot van 't Hanekot in de
gedachte:
Maken 't jonge Hanen beter
Als 't oude hok veurheen)
Noch een bevestigend ja, noch een ontkennend neen zijn
het passende antwoord hierop.
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V. VAN Ali MEINERS EN JONG MGM.
Wie me lig clink en vie me hU dach,
Wie me hU zed en wie me lag sag,
Wie me lig zingk en wie me hU zOng,
Wie me hU springk en wie me hid spr6ng.

MESTREECHSE VOLKSWIESHEID

Leeg aojers wasse hoeg.
Eige drek stink neet.
'ne VergOlden errem
En 'ne legen derrem.
E groet gaat
heet 'n groete brook vandoon.
Woe gebrek is aon broet,
Dao is de sjeemte doed.
Dee jOngk te peerd rijt,
Kaan aaid te voot loupe.
Hel gekrete, gaw vergete.
Eeder mentsje,
Heet ze wouvetendsje.
Dee ziech in 't speulsel legk,
Weurt van de verrekes opgegete.
Alle mun, zien gevrun.
Zoe sop, zoe breuj.
'ne Peerdstaand
En 'n vrouwehaand
Welt geine stelstaand.
't Spreke is gemaak,
Mer 't doen is de zaak.
'ne SeAckere vajer
maak bitter kinder.

Vrouwe en lievend
moot me neet met 't leech koupe.
Bakke en brouwe lOk neet altied.
E meitske, dat fliit en 'n hin die
[krejt
Is weerd, tot me ze d'n hals umdrejt.
Es 't Keerskenneke is gebore,
Habe de reube de smaak verlore.
Es de haone kreje
Geit 't weer dreje.
It Eppelke smaak gewoenlik nao de
[bourn.
De gelierdste zien de wijste neet.
Aon 'n zwake touw
moot me stellekes trekke.
Welste laangk leve en gezOnd,
Steek de lekker hepkes
deks neve d'ne mOnd.
Dee geld heet gespaord,
En altied bewaord,
'Es heer ligk onder de eerd,
Wat is 't daan weerd?
Bei in d'n noet!
Mer steek oet diene poet!
God wach lang,
Mer straof strang.
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AOFKIER VAAN EN SPOT MET VREEM ELEMINTE

Hollender! Braobender!
Spekvreter I Koekoek!

Waole blood.
Deit gein Dutse good.

Pruus ! veur twie cent gruus!
Veur twie cent leim
Daan komme alle Pruse bie-ein!
WIEKENEERS TEGE MESTREECHTENEERS EN UMGEKIERD

Reubeslikkers, reubeslikkers zien de Mestreechteneers!
WOrteletikkers, wOrteletikkers zien de Wiekeneers!
DAO KAOM 'NE BOER VAN LEUVE

Dao kaom 'ne boer van Leuve,
Vaan Leuve kaom 'ne boer,
Marieke kaom 'm tege,
Marieke zag bezjoer.
Aoch mie leefste poeleke (dreimaol)
Diech krijgs 'ne reiperok.
EN IN DE STAAT

En in de Staat, dao steit 'n juffrouw
En die dreug 'ne reiperok
En de kuper steit deneve,
En dee bout vaan bove d'rop.
Morge sleit de boter op.
Euvermorge ins zoe breid
Dat 'r tege de kute sleit.
E LEEDSJE ES 'T AL LAAT OP D'N AOVEND IS

En veer goon nog neet nao hoes,
Nog lang neet, nog lang neet,
En v'r goon nog neet nao hoes,
Mie vajer is neet thoes.
Boe isser daan nao touw?
Nao Wolder, nao Wolder!
Boe isser daan nao touw?
Nao Wolder met z'n vrouw!
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Wat heet-er dao gezeen?
Sjoen meidskes, sjoen meidskes!
Wat heet-er dao gezeen?
Sjoen meidskes oet Geleen.
Wat heet-er dao gehad?
Zjenever, zjenever!
Wat heet-er dao gehad?
Jenever uit het vat
of Zjenever kraog-er zat.
En al waor mie vajer toes,
Daan gOnge v'r neet, daan gOnge v'r neet,
En al waor mie vajer toes,
neet nao hoes.
Daan gOnge
E LEEDSJE VAN DE FABRIKSMEIDSKES

Noets geine pottemaan, noets geine blozer,
Eine oet d'n ove weurt miene maan.
Bolle-bolle-bolle-biemba-biemba-biemba,
Bolle-bolle-bolle-biemba-biemba, ja, ja.
E LEEDSJE VAN DE FABRIKSJONGES

De meidskes vaan de waal,
Die kleie ziech zoe kaal,
Ze drage witte riikskes
En sjiillekskes met blOkskes.
Ze kane 't wel drage, ze kriege 't veur niks
Ze kriege 't gesjOnke vaan mevrouw Lewis
Rei-el, deldei-el, deldie-e.
De meidskes vaan .'t fabrik
Die kleie ziech zoe sjik,
Ze dragen 'ne peinjewaar,
Dao-op 'ne zije voelaar,
E paar gepOtzde sjeun,
E strikske, roed of greun,
Hun sj011ekske opgevaid
En daan loupe ze benaid
Rei-el, deldei-el, deldie-e.
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VIVA D'N OLLEGER

En bij Lies Bosch al in dee groete zaol,
Dao is nog plaots al veur us allemaol,
Meh meet allein veur de groete lui,
Dao zien versjeie blozers bij.
Viva d'n olleger, Viva d'n olleger,
Viva d'n olleger vaan Lies Bosch.
LITSOM, LITSOM, FALADERIEJE

refrein.

Minckeleers dee zal wel dinke,
Wat kin achter miech zoe stinke,
Vaandaog of mOrge drej iech miech urn
En tramp dee boer ziene kieskraom urn.
Litsom, litsom fallederieje,
Litsom, litsom falladera,
Vaandaog of mOrge drej iech miech urn
En tramp dee boer ziene kieskraom urn.
KERMESLEEDSJE

t Is kerremes, 't is kerremes, daan holibbe veer plezeer,
Daan daanse veer, daan daanse veer
Met euze kavaleer
En de kerremes ligk op slOffe
Trala, tralala!
En de kerremes ligk op slOffe
Trala la!
Viva joes! koffiedoes! viva jas! koffie-dras!
't Is 'ne retsjepoe!
Rij al oet, wagel! wagel!
Rij al oet wagel!
't Is 'ne retsjepoe.
'

En veer habe de mode gevonde,
Trel-leh, trel-lel-leh I
En veer habe de mode gevonde,
Trelleh-leh I
Viva joes, koffiedoes I enz.
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DANSLEEDSJE

Spierelinge, spierelinge,
Rij mer door de mestem,
jonges
Al de
douge neet,
mel
.dskes
ionges .
En de
men de beste!
m-eidskes

Halt soldaat
Mijn lieve kameraad I
REIDANS

Hand aon hand
Poet aon poet!
MOrge is den duvel doed
AOFTELVEERSKES

Opke, dOpke
Reubesopke,
Opke, dopke knoll

on, don dip!
Kinne kanne kip,
Kinne kanne botermellek
On, don dip!

BIJ 'T WEGGEVE VAN E STOK SPEULGOOD
Dee gief, zeet:

Ins gegeve
Blijf gegeve!
AofgenOmme
Is gestole!
Twiemaol door de hei gevloge,
Twie kanne water,
Twie kanne blood,
't Is dien eige speulgood!
EUVERDRAGE VAN D'N HIK OP 'NEN ANDERE

lech hob d'n hik,
lech hob de slik,
lech hob 'm noe,
lech hob 'm daan:
lech geef 'm aon m'n buurmaan.
broor Jaan.
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DIGKELE-VEERSKE

Vaan ierste sjierke
Tot vijfde sjierke,
Look, pans,
VOrke stoke,
Ketelke opzette,
Was wasse,
Striek strieke.
KINDERLEEDSJES

Appelle, pere, priesters, proeme,
Bizze-bizze-bima,
De kat zal krame,
D'n hond zal spinne,
Bruudsje to winne,
Hamelsblok, Pietersklok,
S1Ok alles op en d'n deksel d'rop.
Elesegnon
Selewie-selewieselewon,
Elesegnon, selewieselewon.
Voor je rikkemandie falederie,
Voor je rikkemanda faledera.

Elesegnon selewieselewieselewon
Elesegnon selewie selewie qui nit.
Ce twas amatten geere
Ki son Tamboer Edewa
Le setten Kapitaine
Looter offesse dewa
Le plus jele ce Kadele
Ce le plu joli des twasse
Mamsel antre dalewasse
Zete votter averasse
E kan vous aurez hitchevi
Baise ne kwik se vousemi
Ki mari raroe disjen disjen dermenette
Ki mari raroe disjen disjen dermenoe.
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BIJ 'T ZIEN VAAN 'N FLEERMOES

Fleermoes! Kom oet d'n hoes!
lech zal diech e bedsje make,
Vaan ei verslete lake,
Vaan ei verslete
Dao kOnste good op riiste.
NOG TWIE AANDER LEEDSJES

Bij m'n grameer op 't stupke
Zaot 'n eepke veur de deur,
't Had e leukske in ze breukske
En dao kOs 't gaar neet veur.
Ein, twie, drei
Pieke in de wei!
Pieke in z'n Onderbrook,
Ein, twie, drei!
HET SPEUL „VOGELEMEISTER, SJIET IN D'N TREISTER"

Eder keend kraog de naom van 'ne vogel gegeve door
Vogelemeister, en daan kwaom Sjiet in d'n treister, dee zoe
lang op 'nen aofstand zoegenaomp had mote „stinke'' bij 'm
koupe. - „Dag Vogelemeister'', zag dee altied en d'n
andere dan: „Dag, Sjiet in d'n treister.'' - „1-1613 geer ouch
e snuifke veur miech?" Vogelemeister doog dan twie vingers
van z'n geslote hand op en zag: „Ezzebleef. - FWD geer
ouch 'ne sjoene vogel veur miech te koup?" „Jaowel,
zeukt mer einen oet. Dan beeps Sjiet in d'n treister te raoje,
tot heer d'n aongenOmme naom trof, dee eine van de kinder
droog. Die zoegenaomde hin, mOsj, kOkkelevie of distelvink
gong dan devandoor, met de wins van Vogelemeister:
„Vogel, vleeg oet en kom weer in mien hoes. Onderwijl
mOs Sjiet in d'n treister iers betaole. Dan begOs de jack en
naovenant de veugel gevange woorte of behawe trogk kaome
in de kouw, woorte ze verdeild in ingele of duvele. De finaal
waos 'n kloppartij tOsse Vogelemeister en Sjiet in d'n treister,
boe-aon ingele en duvele metdoge.
-

-

-

(Uit Alfons Olterdissen's Prozawerken).
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KINDERSPAOLICFS
De Vrietof! Aoh! dao waos 't plezerig;
't Waos de stad heur kinderplaots;
Dao zaog me gaanse bende zwiere
Onder veul gesjrieuws, geraos.
Dao waos gein kwestie toen van deenders,
Niemand joog us dao eweg;
't Waos vrijrieks, veer waore meister
Volgens aaid verkrege rech.
Ger zult 't uuch nog wel herdinke,
Wie ver, haand aon haand, op zij,
Zoe'n zwinke trokke, dat ers rolden,
Eder kier e stuk of drei.
Veit speulde dao naoluiperke, of
Ein, twie, drei de veerheuk,
En waore 's aovens zoe meuj, dat ver
Koelik veulde mie eus kneuk.
,

Zegk, wet ger nog, Mestreechtenere,
Wie der matte balle stoot,
En met de kanneklitse rolde,
Of in kuilkes huive scoot?
Ger dach toen neet aon later zOrge,
En eur einigste sjagrijn,
Dat waos van knOppers to verlere,
Want dat doog verduvels pijn.
't Dopspeul, dat waos nog e kenske!
't Hakke, dat waos iers plezeer!
Ouch lierde me get was trop smere,
Es me had 'n bazeleer.
Deks gong den dop wel biezjee loupe,
Mer wat waos men ouch weer trots,
Wienie me met den dop kOs make
Zeve pelen en ein klOts.
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Ver hadden ouch nog ander spaiilkes
Wie der allemaol wel wet;
Ver sprOnge deks op bOchelpeerdsje
Das e soort wie kejfke-vet.
Ver kOste good op stelte loupe,
Wie de awwe, zonder vreis,
En es ver deks gendermke spaOlde,
Gaof me niks urn wind of bijs.
Es einige goeide „baal in 't heutje"
Met hun miitsen op 'n rij,
Dan worpen and'ren op magoure
Met den dikste stein op zij.
Hei waoren 'rs die spaOlde fletse,
In e kuilke, oppe straot,
En dao waos flitsboer met z'n jonges
Die vermaagkde ziech kordaot.
Ver hadde zellefs veur to telle
- ZOnder dat hei weurd gestOf 'n Taol die niemand kOs begriepe:
Ulke, bOlke, boene,
Ouch had me sjoen geseerd' altaiirkes
Aohl dat hej der mote zien!
Ver speulde zellefs ouch processie
Met 'n humm' es rokkelien.
En waos 't tied van 't keversvange,
Es me meuleneers dan vOnt,
Wat waos me blij ; want, neet wie zukers,
Vloge die, wie'n meule rOnd.
Ver hele vinkskes, neet veur 't zinge,
Mer ver lierde oppe
Dat bieske vloog tot oppe daker,
FlOdde me, dan kaom 't
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Ouch had men Orges in de kelder
Einige jong kenijns gezat;
Dat rook neet lekker, mer wat vraogde,
Es e paar gejungeld had
En es 't kermes waos, dan hOng me
Oppe straot 'n groete kroen;
Of 'ne maan woort opgelaote;
Ederein dee vOnt dat sjoen
Ver gOnge 's aovens d'rOnder springe,
Danse, zinge : rij al oet I
En woort men in de krink gekoze,
Puunde veer eus kinderbroed.
De Kermesdaogl dat waore fieste
Veur den ech Mestreechter gong;
Wat waor er lustig, weld en bretsig
Es er nao 't eike sprOng;
Of es er had den haon geslage,
En er dan victorie won;
Of es er trok 'n eend, gezete
Wie 'ne Bacchus op 'n ton.
Zeet, leefste vrun, zoe spaiilde toen de
Kinder in d'n awwen tied.
Ger wet nog good, wie me toen leefde
ZOnder haat en zOnder nied.
OET AW ALMANAKKE

„Wie vaol doeie vandaogr vraogde den doktoer, toen
beer 's mOrgens in het hospitaol kaom.
„Nege,'' waos het antwoord.
„Iech hob 'n tans veur tien middecijn veurgesjreve !"
„Dat is ouch zoe, mer einen heet neet welle innumme,"
zag den oppesser.
(Oprechte Maastrichter Almanak 1844)
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'nen Hier wandelde met e boeremeitske, urn met haelir te
vrije. Nao hãCir 'n haaf oor langk de sjoenste zake en zeutste
verzekeringe van z'n leefde bekrachtigd te habe, zonder
het minste antwoord te vernumme, zag beer onder ins: „Me
leefste keend, zegk miech dan mer ei zeut waiirdsje tot m'n
gerOstigheid. Toen huvde zij de ouge tege d'n hiemel, leet
einen depe zOch , en zag: „Sakeresjroep
-

(Oprechte Maastrichter Almanak 1844)

Papa tege z'ne zoon, de student: „Dat studere kos miech
'ne boel geld 1
Zoon: „Jeh, Papa 1 en noe studeer iech nog neet ins hiel
-

(Sint Servatius Almanak 1887)

KRITIEK OP DE GEMEINTERAOD VAN 1870

Jao werechtig, beste lezers, 't bleif veur us 'n vraog, of
veer mote lache of kriete, met alles wat in Mestreech gebaiirt.
Euze Raod dee geit op slOffe; ze weurde dao nog erger es
de aw wiever. Dao weurd wel vãO1 gebazeld, mer wienig
gedoon, want 't aaid deunsje van vaiil te betaole, huurt me
weer op nuits fluite. Noe, betaole is niks, es me 't mer kon
verdene, en dat leste is 'n zaak die veer veur 't geliik van
Mestreech hope, dat gaw zal komme. Dat ver dat van euze
gooie Raod zouwe konne bekomme, geluive ver noets, want
in . lestreech besteit gein waar politick; alles drejt urn
persone en d'n eine zeuk mer d'n andere 't veutsje te lichte
urn ouch ins aon 't roor te komme, en geluif us ins, 't blijf
altied ei pot naat.
(Oprechte Maastrichter Almanak 1870)

TOUSTAAND IN MASTREECH IN 1880

En noe nao Mestreech, eus aaid, leef Mestreech, de sjoenste
plaots van de wereld. Veer Mestreechteneers zien eigelik 'n
apaarte natie: veer hObben eus eige taol, eus sjiitterij en eus
aaid beer. Dao is dan ouch gein natie wie eus, veural es 't
op plezeer en fieste aonkiimp tot veredeling van hart en ziel
Dat beet ziech nog getuind bij de leste Landbouwfieste met
Zaangk, Meziek, Fakkeloptoch en Rege. Muzikante, keigeleers
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en kunstemekers waore hij vaan de 4 heuk van de wereld
biejein gekomme, urn hun kunsstake oet te veure en
mennigein, dee dat noets gezeen had, stOnt verstomd.
Mer veur us Mestreechteneers zien dat mer bagatelle,
want veer zwOrnme 't Kiel jaor door in 't plezeer; veer hObbe
zoe get 80 of 9 ► societeite, die zich den pals breke, urn us te
amuzere. 't Liekent zoe get op 'ne zondvloed van plezeer.
En dat ouch eus keuningsgezindheid nog leef, dat beet ziech
de 'este Augustus getuind bij de geboorte van eus keuningsdochter; toen waor jaan en allemaan op de bein urn de
parade, de lammenatie en 't vuurwerk te zien.
(Sint Servatius Almanak 1881)

IERSTE KOEPLET VAN 'T LEEDSJE BIJ DE FIESTE IN 1880

Dat waos e fies vaan gimnastiek, Poem la la!
Met lui gemaak vaan ellastiek, Poem la la!
En die zOnge en die drOnke Poem la la!
Dat hun uigskes van de vraiigde 's aovens bhinke
Poem la la!
(Opregte Maastreechter Almanak 1880) .
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TAMAR DER VADTEN
SCHONE TAAL IILINET
MET HEIM PRACHT.
WIE GOOD MESTREECHSE JONGES
HOLLANDS KINNE,
OF :
WIE DE ZUSTER VAN DRIES UIT
DE BRAKKE TANPIJN HAD.
Wie al eens tanpijn gegad heef die weet dat dat veel pijn
doet en Dries zijn zuster had pijn draan en at van alles geperbeerd om devan te koomme maar het was nog altijd hetzellefde. Dries zijn Ma had haar al warme odeklonje in haar
oorre devoor laatte looppe en een zakje met kemeelle op
haar wang geleg maar dat gloof ik niet en Dries zij dat. En
Tant Trijnsje van mij uit het Kevinsje had ons wat voor
haar metgegeve wat ze had getrokke op haar brabanse kachel
uit lawweleerblajer en groffelsneeggel en dat moes ze draan
houwe en toen was haarre mond ook nog kepot en had Tant
Trijnsje het gedaan. Maar toen vond Dries zijn Ma nog een
flesje van bij de apteekker van op de Munt en daar was nog
een klein beetje in en dat moes ze op een wadje doen en weer
draan houwe en toen ging het over maar sanderendaags toen
wij uit school kwaamme had ze het weer heel erreg en ze
jengde maar van oejoejoejoe met een doek over haar gezich
en haar wange en toen was niets meer in het flesje en toen
moes ik met Dries na de Munt om wat trin te gaan haalle en
wij krege allebei een sent en ik koch me krissiekes devoor
en Dries een mentaknab. 1k vond het fijn dat ik met mock
want in een appeteek ruik het altijd zoo raar en daar durref
je bij na heelemaal niet hart te praatte en een meneer kwam
tusse twee glaze ruitte door die op de winkelbank stonde en
zei op zich Hollans wat we moeste hebbe en toen zei Dries
niks en liet zijne mentaknab uit zijn mond valle omdat hij
ope ging en hij raabde hem gauw op en toen vroeg de
meneer weer wa_t moet je hebbe jonge en Dries zei nog niks
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en toen heb ik hem het flesje afgenoomme wat wat plagde
van de knab en toen zei ik ook op zich Hollans hij heef een
zuster die tanpijn heef en van alles heef draan gehouwe en
ze jenk devan en zijn Ma heef ons gesjik of u voor een
willempje dit flesje wil vol doen dan gaat 't over en hij kan
niet spreekke vanwege zijn mentaknab.
De meneer nam mij het flesje of en hij rook eens traan en
toen nam hij een andere fles en deed een beetje devan in
het flesje en uit weer een anderre veel meer en Dries had
het willempje deneer geleg en toen deed de meneer een gekleurd klatspapier drom en hij zei dat we goed moestte onthouwe eers op een wadje en dan in de kies en wij kreegge
allebei nog een stukje zjezjip wat hij met een lepel uit een
fles haalde. Die was lekker gezoute en toen wij in de Brakke
waarre en wij onze zjezjip op hadde vroeg Dries obbeens,
zouw dat hollanse of herrense kies moette zijn of rommedoe.
Ja dat wis ik ook niet, mesjien wel fluitert, maar ik denk wel
hollanse anders had hij het er wel bij gezeg. Misjien moette
we nog eens trug om het te gaan vraagge en dan krijgge we
mesjien weer wat zjezjip zei Dries.
We zijn toen maar dalik truggegaan en er was nog een
andere meneer toen in de winkel. Maar die Hollanse kwam
weer na ons toe, en toen ik hem vroeg of dat hollanse kies
of rommedoe moes zijn toen keek hij azzof hij niks devan

snabde.
De andere meneer kwam toen debeij en die keek eers
giftig maar toen ik hem alles verteld had begos hij obbeens
te lache en toen zei hij het weer aan de Hollander en toen,
toen wiste we het heellemaal niet meer want we kreegge een
hanfel zjezjip en de meneer zei dat we het maar aan Dries
zijn Ma moeste vraagge en toen we daar kwaamme kreegge
we een standje omdat we zoolang waarre gebleve en zijn
zuster jengde maar en zijn Ma hield een wadje draan en
wouw niks van de kies weette en toen we alles verteld hadde
lagde zij ook en zijn zuster lagde jenkentare en bij ons thuis
ook en wij snabde niks devan, alleen Servee die schoolmeester is heef me toen verteld dat kies en tant hetzellefde is
maar dat moet je maar weette, as ik dan eens in Holland
kom dan vraag ik geef mij een viedel herrense tant en dan
ben ik beniewd waddof ik krijg en as ze mij dan niet verstaan, dan lack NIKKELAKE.
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H. J. L LAMBERTS HURRELBRINCK (1856-1941)
WIE GOOD DE HOLLENDERS DAARTIG JAOR GELEIE
MESTREECHS VERSTONTE,
OF:
HOE DE ONTVANGER VAN HEUSDEN KENNIS MAAKTE MET
DER VAD'REN SCHONE TAAL
. . . . Het is een oude man, die binnentreedt.

„Daag menier den ontfenger.
„Dag! wat is er van je dienst?"
„Iech bin de sjrienewerker, menier."
„Zo - zeg eens: spreek jij ook Hollands?"
,Nein menier; iech bin noets in Holland gewees; iech
spreek allein Mestreechs en ouch get Frans, wat iech in Luik
hob gelierd, woe iech gewerrek hob e paar jaor."
„En - wat kom je eigenlik doen?"
„Of iech eure „zedeleer" maag
„M'n zedeleer -wat heb jij met mijn zedeleer te maken?"
„Je, iech dink,. dat 't zal zien um 'm te repareere, dat
Berbke miech heet laote rope; die heet miech gezag, dat de
mot d'r in zaot en dat dee 'm gans hat vertramponeerd."
„De mot in mijn zedeleer? Is Berbke gek. . . en wat zou
die er mee gedaan hebbe, vertramp. . . ?
„Vertramponeerd, menier."
„Wat is dat voor Koeterwaals. . . wat betekent dat?"
-
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„Iech presumeer, dat beer d'r loker in zal gebete habe.”
„Loker gebeten. . . loker in mijn zedeleer; de duivel mag
daaruit wijs worden."
„'t Misschien zoe erg neet: 't zulle mer „leukskes" zien."
„Geen „loker'', maar ,,leukskes" en dat is, de Hemel zij mij
genadig, een taal, die zee in Holland spreken!"
„Menier, iech geluif, dat iech 'm dao al zeen stoon."
„Wat zie. je staan?"
„Sure zedeleer."
„Ik ben benieuwd die ook eens te mogen aanschouwen."
„Hei, dat is 'm zeker, menier?"
„Maar kerel, dat is een fauteuil."
„Oh, het dat in 't Hollans 'ne fauteuil, casueel, prOnt wie
in 't Frans, en zeet geer hei de loker en de leukskes; er is
effectief gaans vertramponeerd."
„Je bedoeld zeker "geruineerd''?"
„Geruineerd'', oh zoe, het tat zoe in 't Hollands? 't Heet
wel weer e bitteke van 't Frans weg; iech zeen dat de riik
ouch neet mie good is: iech zal 'm mitein ouch mer get boereere en 't hout beitse."
„Ga je gang maar."
„Vindt geer 't good, menier, noe iech toch hei bin, dat
iech mitein mer de „blaffetures" en de „kengkee" ophang?"
„Wat wil je ophangen?"

„De blaffetures."
„Is dat een hond?"
„Nein, menier, dat zien die dinger, die dao in d'en hook
stoon."
„Oh, noemen jelui dat „blaffetures", wat een taal, wat een
taal
„Wie neump geer dat dan, menier?"
„Dat noemt men bij ons „de blinder'''.
„O, zoe, „blinden'', dat 'beet tenminste geine Franse
klaank; jummig menier, dao zeen iech, dat miech e klei
malliOr is gepasseerd, e kaiirdsje is kapot gegange, meh dat
is gemekelik te repareere : hob geer casueel neet e staske
touw?"
„Neen, dat heb ik toevallig nog niet in huis."
„Oh, da's niks, geft miech dan mer 'ne „rijstarter, crao
geit 't ouch met."
„'ne Wat, nu alweer?"
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„'ne Rijstartel.”
„'ne Rijstartel, 'ne rijstartel, 't is om razend te worden
met al die gekke woorden."
„Iech geluif, dat menier miech neet versteit."
„Zo, geloof je dat? 1k maak je mijn compliment, mijn
vriend, je bent vlug van begrip."
„Iech mein zoe get menier, terwijl de oude timmerman
hem de schoenveter aanwijst.
„Zeg eens, weet jij ook, of er een dictionnaire van jelui
taal bestaatr
„Nein, menier, dat hObbe veer neet nudig; dat liere veer
allemaol zoe Bans allein van ;elvers."
„Jelui bent knap, hoor, dat moet men jelui nageven, maar
daar was nog iets, wat je wou ophangen. Wat was dat ook
alweer?"
„De „kengkee" menier."
En waar moet die hangen, die kengkee?"
„Dao, aon de „poetrel"."
„Aan de „poetrel ?"
„Oh, aan het „plafond ; neen, dat is de plaats voor de
„lustre.''
„Alweer prOnt hetzelfde es in 't Frans, plafond, lustre;
iech geluif, dat iech dat Hollands gaw zou here."
„Kerel, ik wou dat het al kon ; hang nu maar op je rijstartel aan de poetrel en de blaffetures aan de kengkee."
„Nein, menier, geer verdaolt uuch; iech moot 'ne rijstartel
hiibbe veur 't kfiiirdsje vas te make van de blaffetures."
„Goed, goed, ik zal er een gaan halen."
En terwijl de heer van Heusden voor 'n ogenblik de kamer
heeft verlaten, lispelt de oude timmerman: „Wat zien die
Hollenders toch stom lui; de moos ze alles expliceere.
„Hier vriend,'' na een korte poos, „hies heb je zoo'n ding;
dat noemen wij
„Teter, veter, wat e gek woord, menier."
„Zo, vind jij dat zo'n gek woord; rijstartel vind je zeker
beter he?"
„Jao natuurlik, de rijgs d' er toch met."
„'t Is goed hoor, ga jij nu maar de blaffetures ophangen."
„Tot euren deens, menier."
Een Lange wijle 't gehamer en geklop buiten het venster,
toen plots weer de stem van de schrijnwerker:
-

-

-

-

205

„Zegk, menier.”
„Wat is er nu weer?"
„Geer maag wel ins nao de „kaanjel' 'laote kieke; die
ligk gaans oeterein: esser vandaog of miirge 'n „sjoor kump,
dan zeet geer gekOld, dan lop de ganse heere uuch Onder."
„Wel allemachtig! Wat is dat nu weer allemaal, ik begrijp
Been stom woord van al wat je kletst: naar wat moet ik laten
kijken?
„Nao de kaanjel."
„Wat is dat?"
„Dat dink, dat lop, es 't regent."
„Een ding, dat loopt, als het regent; 't is precies, of je me
raadseltjes wilt opgeven. Wijs het me eens."
„Hei, menier."
„Oh, de dakgoot, en wat is daarmee gebeurd?"
„Ze lik oeterein."
„Zoo lik die, en wat is dat „oeterein , wat ze likt?
„Dat wil zoevaiil zegke, es dat ze kapot is."
„Oh. . . en wat zeg je nog meer: dat ik „gelcOld zou
zijn, als er „wat kwam?"
„'n Sjoor.''
„Wat is dat?"
„Ger wet wel, es het zoe „her regent.
„Als het in de hel regent? Wat heb ik daarmee te maken,
of zie je me soms voor een duivel aan?
„Meh menier, wie kint geer noe zoe get van miech dinke?
Geer zeet toch geine batraof, al maak geer e bitteke ambras?
lech vin uuch 'ne vruntelike mins en iech ha ouch neet
gesproke van „in de her, meh van hel; geer wet wel,
es 't zoe van die gans dikke drOppels regent, zoe wie „huive ,
of „marbels , of „kanneklitse .
„ Jongen, jongen, dat wordt mij te geleerd; voor vandaag
heb ik er genoeg van; ga jij nu maar met je werk voort, en
als je met ophangen klaar bent, vraag dan even aan Berbke
naar een paar reparaties, die ik nog graag voor Zondag in
het „salon en in de „corridor gedaan had, en neem dan
meteen de „jardiniere mee, die in de „vestibule" staat.
„Meh menier, iech zou neet gere - dat wief met numme,
die knaktuut, en wat zou m'n vrouw wel daovaan zegke?
Die zou miech n allegasie en behej make van de andere
wereld ; iech bin geine balenger."
-

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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„Over wie heb je het toch?
„Wel, euver de vrouw van den hoveneer, die geer miech
zagt, dat iech oette vestibule moot metnumme.
„Ik heb over geen vrouw gesproken, ik bedoel dat ding,
waarin die bloemen staan.”
„Oh, geer meint te blommetaofel; jeh! wis iech, dat me
dat in het Hollands 'n „jardiniere neump."
„Onthoud dat dan."
En de timmerman verwijdert zich, in zich zelve mompelend: „'n Raor taol, dat Hollands met niks anders es
Franse weurd trin."
-

Chi Goede lieden, dit hebben wi
Ghespelt al in een boerdement.
Si leven noch wel, si u bekent,
Die dese gheliken wel hebben gesien.
(Die sotternie van Lippijn).

Conticuit tandem factoque hic fine quievit.
(Vergilius).
Vrij vertaold door 'ne gymnasias:

Eindelik sjeiden-er oet met vertelle en ging toen nao
[bed touw.
Alliech toch beter door Vondel:

en sluitende hiermede
Hielt op, zweegh stil, en ging te ruste op zijne stede.
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AANTEKENINGEN
BIZ.

7. Over hetgeen in de Inleiding over de Geschiedenis van het
Nederlands wordt gezegd, raadplege men o.a. C. G. N. d e
V o o y s, Geschiedenis van de Nederlandse Taal, J. B. Wolters,
Groningen 1931, en de aldaar opgegeven literatuur. Over het
Middelnederlandse Limburgs zie men o.a. J. H. K e r n, De
Limburgsche Sermoenen, Groningen 1895 en L. J. R o g i e r,
Henric van Veldeken, Leiter-Nijpels, Maastricht MCMXXXI, met
de aldaar opgegeven literatuur. Zie ook Dr. A. K e s s e n, Over
de Taal der oudste Limburgse, niet-literaire bronnen in Tijdschr.
v. Ned. T. en L., D. LIII, blz. 280. Het tegenwoordige Maastrichtse dialekt is het onderwerp van het proefschrift van J. H.
H. H o u b e n, Het dialekt der stad Maastricht, 1905, Maastricht.
Zie verder Dr. .1. G. H. T a n s, Isoglossen rond Maastricht, 1938,
Maastricht en Dr. W i n. R o u k en s, Wort- und sachgeographie
Siidost-Nièderlands und der umliegende Gebiete, D. I B. Nijmegen
1937. E. Fr a n q u i n e t, Figuren uit de Geschiedenis der
Maastrichtsche Dialect-Literatuur, uitg. „Eigen Volk'', Scheveningen 1931, geeft een overzicht van de voornaamste dialektschrijvers uit de eerste periode.
De Oud-Nederlandse zin „Hebban olla vogala nestas hagunnan
hinasi hi anda thu" (vertaald uit het Latijn „Abent omnes
volucres nidos inceptos nisi ego et to") is ontleend aan
M. S c h an f el d, Een Oud-Nederlandse zin uit de 11 e eeuw
in Tijdschrift voor Ned. T. en Letterk. 52 Deel, blz. 1 e.v.
De afwijkingen van de spelling volgens de Aanwijzingen (zie
Woord Vooraf) zijn onbeduidend. We hopen, dat mogelijke
onjuistheden en inconsequenties bij de lezer verschoning vinden.

Bij het overbrengen van 216 bladzijden dialekt in een andere
spelling is een vergissing niet onmogelijk. Zie ook blz. 218.
We veroorloven ons bij deze gelegenheid nog ene opmerking.
Het is stilzwijgend aangenomen, de lettertekens b, d, g, v, z, te
gebruiken in het geval, dat voor de uitgang (zwak imperfectum)
en het suffix -de de stammedeklinkers p, t, ch, f, s van stemloos
stemhebbend worden.
We hebben deze gewoonte ook hier gevolgd, maar menen toch
hiertegen• enigszins bezwaar te mogen hebben. Immers er zit
een zekere willekeur en inconsequentie in deze spelling, als men
tegelijk door dezelfde dialektschrijvers de spelling reisde, beefde,
leefde enz. ziet gebruiken en zich de spelling van woorden als
totdat, laatdunkend, stapdans enz. enz. in de herinnering brengt,
waarbij de t, p enz. ook een stemhebbende medeklinker voorstellen. Bij de stemhebbend geworden stemloze k is, ook al door
het nieuwe spellingteken gk, de zaak enigszins anders gelegen.
13. sjraom streep.
15. Mestreechter Sjteinaaid. De kursivering van de woorden in de
14de-, 15de-, 16de- en 17de-eeuwse stukken heeft de bedoeling
opmerkzaam te maken op de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met het tegenwoordige Maastrichts.
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Zuiver ,Maastrichts van 1943 zijn b.v. uit Een Stedelijke Verordening van 1380: her (hij), wie (hoe), eyne (ene), gequetsde
gekwetste), heet (heeft), dee (1 aanw. vnw. die; 2 betr. vnw.
die), velt (valt) , ouch (ook), uit De Zwetende Ziekte van 1529:
naexs (naakt), eynich (enig), crenckde (krankte), geynen
(genen), sweit (zweet), heut (hoofd), naeseloekeren (neusgaten,
Maastr. loker), byss (tot), tsaepe (het sap) enz.
Een stedelijke verordening 1380 - Uit L. Cr a h a y, Coutumes
de la ville de Maestricht (1876) blz. 42-44.
Voortdurende vechtpartijen, waarbij misbruik gemaakt werd van
een „vriheit'', die op zichzelf een kras staaltje is van de toenmalige ruwheid, zijn de aanleiding geweest tot deze verordening.
De tekst van het Statutenboek is met een inleiding, Statutenboek
van Maastricht van het friar 1380 door M. H. P. H. E v e r s e n,
verschenen in de Publications de la Societe d Archeologie dans
le duche de Limbourg T. III, 1866. De tekst van L. Cr a ha y
. is betrouwbaarder, wat de spelling betreft.
16. Gunstige beschikking van de Raad - Uit de Raadsnotulen IV
( 1455-1477) fol. 48 v. (Stadsarchief, Maastricht) .
Naar aanleiding van een „generale processie" en een Mis in de
St.-Servaaskerk, richtte het kapittel der Onze-Lieve-Vrouwenkerk
zich tot de Raad om ook eens de processie te laten plaatshebben van de O.LV.-kerk uit en daar de Mis te laten doen.
1 7. De zwetende ziekte - uit Eedboek I (= registers van eedformules van de eerste helft der 16de eeuw tot 1793), Stadsarchief, Maastricht; de beschrijving dezer ziekte, ook „sudor
anglicus" genoemd, in de Maasgouw 1881-1883, blz. 821 e.v.
Een der stadssecretarissen heeft in het Eedboek uitvoerig over
del ziekte gehandeld.
18. Belasting op vreemde bieren Uit de Raadsnotulen van Maastricht van 8 Maart 1621, fol. 36.
19. Het gehele sermoen is gepubliceerd in Veldeke, Jg. 12, blz. 3,
door Dr. C h. T h e w i s s e n, die het had gevonden onder de
papieren van Dr. Dominique Sass e n-V o s. Een parallel
in Akens dialekt in Oecher Platt, 7de Jg. No. 9, 1941 met
dezelfde indeling en gedachtengang als het Maastrichtse, mist
echter een datering. Verband tussen 'beide is ontwijfelbaar. Ze
zullen wel als grap bedoeld zijn (bij een of ander Carnavalsfeest? ). Het Akense stuk begint: Inter omnes linguae lingua
aquisgrano germanica praecelsior.
20. pairdsk..tel, Auwh..r, V.t in originali volledig: eu, oe, o.
22. Het jaardicht vindt men in :
Beknopt verhaal der vreugde-feest, ter inhuldiging van den
WelEdelen en ZeerGeleerden Heer Franciscus, Antonius,
Lambertus Gillissen, Primus in de Philosophic der Hooge School
van Leuven. Te Maastricht, bij H. J. Landtmeter, (z.g.), Boekdrukker en Boekverkoper. Blz. 2.
Het gedichtje op Bexs in:
Beknopt verhaal van de vreugde-feesten, Dewelke binnen onze
Stad MAASTRICHT, op den 30 Augusty 1790, en volgende

210

Biz.

dagen hebben plaats gehad, ter gelegenheid van den Roemryken
Triumph van den ZeerGeleerden Heer Theodorus, Dominicus
Bexs. De uitgever van dit beknopt verhaal staat er niet bij vermeld. Het zal wel dezelfde zijn geweest als die de feestviering
bij Gillissens primaat had gedrukt.
23. Het „Leesje" is op een vliegend blaadje gedrukt. De vervaardiger
noemt zich niet. Hij is wel afkomstig uit de kleine burgerij of
het lagere yolk. Zijn manier van uitdrukken en de inconsequente
spelling wijzen niet op een hoog maatschappelijk peil. De spelling geeft ons niet altijd een duidelijk beeld van de voorgestelde
klanken.
In de Maasgouw Jg. 6, No. 230 ,blz. 1006 e. vlg. publiceerde
A. F 1 a m e n t in zijn artikel Graven naar schatten in de onderaardsche Gewelven van St. Servaaskerk een lang gedicht (29
coupletten) Mastreegter Lof Dicht op einen Schat-Grauver, dat
oorspronkelijk verschenen was in „der. Oprechten Antwerpschen
Almanak voor het jaar onzes Heeren J. C. 1814, gedrukt to
Maastricht. Daar is de taal even archaistisch als in de boven
medegedeelde 18de eeuwse stukken. In de eerste druk van deze
bloemlezing deelden we enige coupletten er van mee.
27. zwallebers = zwaluwen.
Verwiet tOsse Naoberse en Maog uit E. Fr a n q u i n e t, op.
cit. blz. 14.
trekmiits = trekmuts, ouderwetse vrouwenmuts; naoberse
buurvrouw; begaoje = bevuilen; begazje = janhagel; ziepoet
= ?; sjroete = kalkoenen; roggeknolle = hompen roggebrood.
J. H. Schumacher (Veldeke 10de Jg., blz. 539) vermeldt
e veerske op pastoor Delruelle, dat hij in zijn jeugd had gehoord:
-

Pastoer Delderwel maak veerskes,
Verkiip gebinnedijde keerskes,

29.
30.
31.

32.

34.
35.
36.

38.

Maak ziech van ze leve neet koed,
Mer spaalt wel ins op z'ne poet.
't Vreugjaor Uit Br eul s, Vademecum, Boosten en Stole,
Maastricht 1914.
groos = graszode, gras.
Mommezij =-- Momus; moer :---.--- Moor; sjelleboer = schillenboer.
Veer drage enz. koeplet uit het Momuslied van Van Hale n;
Zuug de sjelleboer enz. spotliedje op een der deelnemers aan
een gekostumeerde optocht; Veurzichtig, meidskes, enz., spotlied
op een melkboer, aangehaald door J. H. Schumacher in
Veldeke, 12de Jg., blz. 12.
De gedichten van G. D. L. Franquinet uit E. F rang u i n e t,
Mastreechter Veerskes van G. D. L. Franquinet, Boosten en Stole,
Mastreech 1924.
geluch = de weg verlicht.
houzen = huizen.
das Onderdoon = dat hangt er van af; keelke = kereltje;
sjrengske = nietig kereltje; henske = Hansje, ventje; nogker =
puntig.
fele = missen.
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40. De stukken van Laurent Polis zijn uit zijn handschriften, ons ter
beschikking gesteld door Mevrouw Laurent Polis. Verschillende
ook in Momus-Almanakken.
42. mechante = kwaadsprekers; kerbenaote = karbonaden; koejonge
= kaartspel.
43. pinker = jongensslagspel.
44. Mama beet 'nen tien (cf. lang tiene habbe = lichtgeraakt, licht
op de tenen getrapt zijn) = de kittelorigheid van Mama.
45. Ingelsen hoof = stadspark.
46. galling = gelg.
47. Imitant de Courard le silence prudent — aldus onduidelijk in
het hs.
50. e sjewke veur slete = een stokje voor steken (sjewke = letterl.
een grendeltje, een „schuifje''); kort vaan veerze = letterl. kort
van verzenen, kort aangebonden; 0 tempora, o mores = o tijden1
o zeden 1 uit Cicero, Orationes in Catilininam I, 1, 2.
51. Audiatur et altera pars = ook de tegenpartij worde gehoord.
Infandum, regina, jubes renovare dolorem = Gij verzoekt mij,
koningin, mijn onuitsprekelijke smart te hernieuwen (d.i. in de
gedachte terug te roepen). Vergilius, Aeneis 2, 3; Inde irae =
vandaar die boosheid (wrok). Juvenalis, Satirae 1, 168.
52. Exegi monumentum aere perennius = lk heb een gedenkteken
voleindigd, duurzamer dan metaal (nl. gedichten). Horatius,
Carmina 3, 30, 1.
53. en aordig bitsje = letterl. een aardig beetje, iron. bedoeld.
54. De beide prozafragmenten uit C. Br e u 1 s, Mastreechse Preidches, F. Schmitz, Mastreech 1916, blz. 49, 51. De verzen uit
Rooske Kleeve zijn uit 't tekstboekje, in 1920 gedrukt. De muziek
was van Charles de Bont.
kiekoet — uitstalkast, etalage.
58. Oet Mestreech in 1850-1882 — Uit de Memoires van J. H.
Schumacher, in feuilletonvorm verschenen in Veldeke en bezorgd
door E. Jaspar; gehaold = gehaald, d.i. ter wereld gebracht.
60. kOtsjeer = koetsier.
65. Figaro de Berbeer — J. Alb e r t, Tekst van de zanknommers
oet Figaro de Berbeer, muzikaal arrangemint van A. Barbe.
Mastreech, Leiter-Nypels 1891, blz. 4, 10, 18. „Veur den ierste
kier" gespeeld 13 Dec. 1891 door „Kunst en Vermaak".
68. De prozastukken van A. Olterdissen zijn uit Dr. E. J a s p a r,
Alfons Olterdissen's Prozawerken, Leiter-Nypels, Maastricht
M.C.M. XXVI, blz. 23 e.v., blz. 33 e.v., blz. 159 e.v.
sjuiver = plotselinge zijwaartse, glijdende beweging, sprong.
69. klassjenere = kletsen, bomen; bObbel = flea; pasjensiekes =
ronde koekjes; wallemke = kwartje; plaotstitel = recht van
voorkeur, tegen een bepaalde, vergoeding, bij het nemen van
plaatsen.
71. op 't tippele = op het laatste ogenblik; ratsj = plotseling, ineens.
73. door d'n askarref gevalle = afgewezen.
74. Ondermansbrook = half lange broek; stOpjeske = kort jasje,
zonder slippen; kiisteek = kussensloop.
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75. sjeermoule = langwerpige zachte broodjes; kalllefsboog =
kalfsrollade.
76. kumpke breuj = kommetje vleesnat inz. van gekookte hammen;
sOkkerendorzj (of sOkkerendors?) = (Fr. sucre d'orge? of:
sucre tors?) gedraaide suikersteel; Triene enz. = spotliedje op
de „boeren'', wier taal wordt nagebootst o.a. in „pardjen gein naos".
77. viedel = kwart; aongebosseld = aangesjouwd, met moeite aangedragen; Abramslook = plaats, waar in 1763 een kruitontploffing een groot gat (look) in de grond had geslagen. Genoemd
naar de artillerist Abraham van Citters, die het ongeluk had
veroorzaakt; knoeien
slagen, stoten; Cita = bult; rouve =
roven, korsten van wonden; moutheuvel = mol; huif = knikker.
78. potkies = afval van „herfse" (of: Limburgse) kaas.
79. humperok = borstrok; knoevele = knuffelen; krissie = drop;
kOkkerel = tol; piele klOmpe = stapels klompen.
80. gaasbies = krekel.
81. Trijn — Uit Trijn, kemikken opera in drij akte door O.V.O.
Muziek gerangeerd door G. Olterdissen. Boosten en Stoll, Maastricht (z.j.).
Kokkerowstraat = Kokschroefstraat; Kokkerow volksetymologie
van Coxruwe = ruwe of straat van Cox, een aanzienlijke familie,
die op de hoek Bier -straat woonde.
82. Op den tone enz. — het „oud" stadhuis (de Landscrone),
bezat een klok, die in de volksmond „den awwe ketel" heette,
wegens haar eigenaardig geluid.
83. nao de sjiip ruke niet lang meer to leven hebben; gekuims
zuchtend, klagend gekreun; huit = hoofd.
84. sjerlap = jalappe; kroetwes = allerlei kruiden, inz. wilde
kamillen, gewijd all bescherming tegen onweer; kattekieze =

85.

86.
87.

88.
90.

91.
92.
93.
94.

kaasjeskruid.
den tap gebroke = de huig lichten (tap = huig) ; viflaine =
(slepende) kinderziekte; rijdt hakir de maar = heeft ze nachtmerries; eekstrouf = eksteroog; zoei = het zuur; lierjumtremus
= delirium tremens; bubblesenus = bibberatie; wegesjeet =
strontje.
euverdrage kawwe = verwaarloosde kou; het sjoel = spruw;
toek = geniepige slag, stoot.
allegatie = opschepperige aanstellerij, koude drukte; met wie
ein geit = blaat all een geit; van de koei hand geraak = betooverd.
Kamp aof = (kaartsp.) coupeer.
Op sjouf = letterl. op een schoof stro, van een overledene, die
nog niet gekist is; hel, doe alderleefste T. = toe nou, jij allerliefste T.
veeg — cf. helleveeg; dat kaveer iech = daarvoor blijf ik borg.
here = voorruimte in een huis, voor de toonbank in de winkel;
ze sjop 'n bal = ze maakt herrie met, zet de boel op stelten.
labbedies = lummels; malestie = hinder, onaangenaamheden.
De muziek van het slotkoor is van G. Olterdissen, broer van
A. Olterdissen.
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97.

'n Staar enz. - toespeling op het wapen van Maastricht, een
vijfpuntige ster met een engel.
De „chansons" van Jos. Systermans zijn gedeeltelijk gedrukt
98.
op „vliegende" blaadjes.
99. kralle = kralen (van een rozenkrans nl.) ; snakke = snikken.
Bedoelde „aria'', een spottende uitbreiding van een straatroep,
102.
luidde volledig : Viege I viege l Bij Vlubet kinste ze kriege t Ze
smelte diech in d'ne mond, wie doevestr... I Vlubet = Vlooienbet, een bekende vrouwenfiguur in het Maastricht van die tijd.
De Gaastram - de mislukte proefneming met een tram, door
103.
gas voortbewogen, inspireerde S. tot zijn hekelend chanson.
Quando te aspiciam = wanneer zal ik u aanschouwen? Staamle
104.
Pie = een toenmalig bekend stadstype, stationskruier.
105.
Minckeleers nI. de ontdekker van het lichtgas, geb. te Maastricht, zijn standbeeld staat op de markt. Achter zijn rug het
deel van de markt, waar kaas en vis wordt verkocht, zie Litsom,
Litsom, blz. 192; bugel = buidel, zak.
107. Van Kleef, directeur-chirurg van het ziekenhuis te Maastricht.
I 10. De Innumming van Mastreech, De Mijnstreek, De Blajer, uit
BOnte Blomme, Mastreeg 1928. Sakkermintsprocessie uit
„Veldeke'', Jg. 1929.
11 1 . sjarsj = charge; ze vedzde
ze liepen hard; LOrnmert enz. =
gebouwen en stadsgedeelten.
112.
benkelik = geweldig, groot; luffe
opheffen ; filoestreke =
gemene streken, fieltenstreken; plakke = plekken; baon
weg.
113.
brook = broek, gemeentewei ; smik
zweep ; bias = bleek.
klotte
klonten; brOnk = processiefeest (op Sacramentsdag).
114.
115.
d'n tump van haiire sjollek = de tip van Naar schort.
116.

de „noon" = noen, namiddag; boent = wast.

117.

Het proza-fragment uit: Dr. E. J a s p e r, Kint geer eur eige
stad ? Mastreeg 193 6.
Hoeg-proos = de overste van het kapittel van St. Servaas;
Lange Gaangk = de lange gang, een deel van de oude kruisgang; thans een der ingangen van de St.-Servaaskerk.
120. De bijdragen van L. Wijsen verscheen in Limb. Dagbladen en
in De 'erste Vieftig, Mastreech z.j. Het proza-fragment uit
Veldeke Jsz. 13, blz. 19.
Leechtemeswas = de Lichtmiskaars, d.i. de kaars, die drie
dagen met Lichtmis brandt; de bedoeling is dus: Lichtmis is
voorbij ; op d'n altaor enz. - toespeling op een Limburgs
gezegde : es met Keersmes de zon op den altaor sjijnt, krup d'n
das nog zes weke z'n hool in (of: moot de sjieper z'n Orte
bewaore) als met Kerstmis de zon op het altaar schijnt,
kruipt de das nog zes weken in zijn hol (of: moet de scheper
zijn (etens) resten bewaren) ; gaspelen - verhollandste vorm
van gespelen, hard wegiopen, zich vlug bewegen; en vluig er
enz. toespeling op de Z.-Limb. zegswijze : met Leechtemes
vluig de iiewerk 'ne ploogstart hoeg; paam-eikesstruuk = palmstruikjes, waarin de eieren met Pasen worden verborgen; meizfiiidsje = madeliefjes.
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Pinksterbroed = Pinksterbruid, de „Pinksterblom''; kroetwes
= zie boven aant. blz. 84 ; heujt er = hoedt hij ; waas =
weide zonder bomen, in tegenstelling met weide = boomgaard.
122. koelekraan = kraanvogel; maiirt er = ploetert hij (in
modder) ; 't erm zielke enz. = arme zieltje verlossing verwacht, nl. Allerzielen; deurens = dozens; vaore voren; grove
= groeven; fagge (of: fagke?) = kluiten, plaggen, zoden.
123. weelmood = weelde, grote buit; maore ziech = vermoorden
zich, slaven zich dood; mute = muiten; kuulraap en krote =
koolraap en „karoten" of bieten ; waas = zie aant. blz. 121.
124. Op zie graaf = nl. op het graf van 's schrijvers zoon, Montfortaan, die in de bloei van zijn jaren, door een ongelukkig
toeval om het leven kwam.
125. sjeigelentere = zwaaiend, zigzagsgewijze lopend.
129. hapsjarig = vol begeerte, hebzuchtig; Vise-fermet = de stuw
te Vise.
130. alterasie = beslommeringen.
131. hingk Leech = Nieuwe maan.
132. versnergkde = schroeide.
133. kOnkelebollende = kopje over duikelend; houmouw = sneeuwjacht.
134. flikker-kollefitsjes = flikkerende kollefitsjes d.i. porceleinafval
(Fr. colifichet = kleinigheid; de porceleinindustrie is uit het
Walenland geimporteerd).
135. kOkkerelle = met de drijftol spelen.
136. zwegeleduuskes = lucifersdoosjes; haaf-bakskes = halve-bakjes;
bakske = een bepaalde mast voor vloeistoffen, hier speciaal
voor jenever; tutepepier = papier van „papieren zakjese ; St.
Zjoezep = naam van een bekende fanfare.
137. raise = stoeiend rollen over.
138. fleer = vlier.
139. poor = prei; grummele = kruimels; krammenjoa = Fr. cramignon, reidans; kaiire = streelen.
141. sjaw = schuif, grendel.
146. verzuielt = van eten : smakeloos worclen doordat het te lang
wordt „warmgehouden''; sjeigele zie aant. bij blz. 125; Opper
= hoofd.
147. steiweeg I steenweg; 2 inzonderheid te Maastricht: (geplaveide) open binnenplaats achter het huis.
148. pottemaan = arbeider in aardewerkfabrieken.
149. sjroevele = streek langs.
162. plenke = spijbelen.
165. De bijdragen van Dister gepubliceerd in de Limb. Koerier.
166. Dit gedicht heeft betrekking op een raampje in de pastorie van
Delruelle, uitzicht gevende op de volksbuurt. Aan dat raampje
was volgens het volksverhaal de pastoor dikwijls onopgemerkt
toehoorder van de scheldpartijen, die hij berijmde (zie blz. 27).
168. Bruider = hyperkorrekte vorm voor „Broeder''.
Ots = bult, zie aant. blz. 77; koerezel = suisse.
169.
121.

.
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170. ziech in-esse-hawwe
176. maof = paars.
177.

zich in acht nemen.

got = goot; pieringe = pieren.

181.

kemoot
kommode, kast; vreigel = plagend getwist, gehassebas.
182. Het proza-fragment uit H. Loon t j en s, Wieker Lui, bekroond antwoord op een prijsvraag, door Veldeke uitgeschreven.
ezzof ze vaan St. Jaan kaome = alsof ze nergens an of wisten.
183. 'ne slaag tOppe
een partijtje tOppe, 'n bepaald soort van
kaartspel.
184. nao d'n doevespieker opgekrets = naar boven naar de zolder,
waarop de duiventil is, „gekrabbeld''; slaag = doeveslaag =
duiventil; schullever = een bepaalde soort van sierduif; zije =
wijfjesduif; hore = mannetjesduif; drafschijvele (MaastrichtsHollands) = Maastrichts draofsjievele = er van afschuiven,
glijden; intans = nochtans.
185. kwaarte (Maastrichts-Hollands) = Maastrichts kweerte =
eelt; priester(pruimke), zie aant. bij blz. 194.
189. De volkswijsheid is voor een deel ontleend aan G. D. L. Franquinet (de eerste Jaargangen van de Maasgouw) ; een gedeelte
is door ons opgetekend. Verschillende liedjes en zegswijzen
uit deze tweede druk ontleenden we aan een verzameling van
de heer H. Loontjens, die zijn verzameling bereidwillig to onzer
beschikking stelde.
wouvetendsje = wolvetandje; mun = monden; gevrun =
vrienden.
191. voelaar = foulard = halsdoek; peinjewaar = peignoir.
192. Het Kermisleedsje ook opgetekend door A. Olterdissen (op. cit.
blz. 53). Zie voor het liedje Litsom, Litsom aant. bij blz. 105.
193. Een van de Aoftelveerskes o.a. Br eul s, Mastreechse Preiztches, blz. 122; Dansleedsje of slingerdansliedje, idem in
Olterdissen ; mesten = mestvaalt.
194. Het
twas' enz. Breuls, op. cit. blz. 53; priesters
kleine
gele pruimen.
Het is niet onmogelijk, dat een liedje als Elesegnon ontstaan is
uit oude Franse (of Spaanse?) reizangen. Olterdissen, op. cit.
blz. 21, zegt van Elesegnon : „Wat 'n hiel verbastering waor
van 'n said Frans leedsje, boe-in de „Lever de Louis XIV"
gezOnge woort:

„ce

.

Et le signant
Sire-Louis, sire-Louis se levant,
Et le signant
Sire-Louis saluant.
Je recommandie: valet de riz,
Je recommanda : valet de raz.
Et le signant etc.
Sire-Louis qui nit.
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Biz.

194.

195.

196.

Het liedje „Ce twits" zou volgens Breuls (op. cit. blz. 54)
oorspronkelijk luiden:
J' ai trois amants en guerre
Qui sons amoureux de moi.
L'un c'est un capitaine,
L'autre officier du roi,
Le plus jeune c'est le cadet,
C'est le plus joli des trois.
Mamselle entrez dans la danse,
Faites votre reverence!
Et quand vous aurer acheve,
Baisez celui que vous aimez.
Qui marierez-vous dans ce petit jardin d'amourettes?
Qui marierez-vous dans ce petit jardin d'amour?
Evenmin als Olterdissen verteld B., hoe hij aan dit Franse
gedichtje komt en op welke gronden hij beide identificeert.
Digkele = bikkelspel. Men denke aan het bekende Vondeliaanse:
En rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
De beentjes van den steen. . .
Het speul „Vogelemeister, Sjiet in d'n Treister" — uit A.
Olterdissen's Prozawerken, blz. 22. Het kinderspel „Vogelemeister" is, vermoeden we, van oude oorsprong. De „Sjiet in
d'n Treister" doet ons niet alleen door zijn naam aan de duivelen uit de oude mysteriespelen denken. Treister = rooster-,
traliewerk? stinke = hier: wachten; kcikkelevie = kuifleeuwerik.
Kinderspaiilkes — Uit G. D. L. Franquinet, Mastreechter Veerskes, blz. 33 ; zwinke trêkke = slingeren; kanneklitse =
knikkertjes van kalk, aldus E. Franquinet; beter: van leem

197.

gebakken; huive = stenen of glazen knikkers; knOppers =
geniepige opatoppers inz. met de knokkels der hand; hakke =
met een tol een andere draaitol zo treffen, dat deze stuk ging
(zie beneden) ; bazeleer = bromtol (eig. iemand die bazelt,
leutert) ; biezjee loupe = uitlopen van een tol d.w. niet blijven
draaien (gewoonlijk: biezjee goon, oneig. gmz. = sterven);
zeve pele en ein klOts = „een spel met den bromtol, waarbij
men met zijn tol herhaaldelijk dien van den medespeler moet
trachten te raken". Ter toelichting nog: peel bet. ijzeren pen
van een werptol, klOts bet. o.a. houten gedeelte van de werptol. Wanneer men er in slaagde met zijn werptol die van een
andere te „hakke'', kreeg men recht op de „peer. Olterdissen
(op. cit. blz. 20) : „Eder jong had z'nen eigen dop en dan
gooide d'n eine jong zienen dop op dee van d'n andere. Kraog
heer dee kapot „gehak'', dan waos de staole peel veur
en d'n andere zaot met de kapotte klOts te hawwe".
bcichelpeerdsje = paardjerijden op elkaars rug; kejfke - vet =
kinderspel, waarbij een jongen een andere op de rug draagt,
terwijl de overigen de gedragene plagend „onclerzoeken'', of
hij nl. wel vet genoeg is; bijs = scherpe wind (Fr. bise);
Baal in 't heutje =bal-in-'t-hoedje; op magoure werpen =
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Blz.
werpspel, „waarbij men met steenen op kastanjes of noten
werpt''; fletse speule = een bepaald soort van knikkerspel;
flitsboer met z'n jonges 'n soort van krijgertjesspel; Ulke,
boene bOf - Blijkbaar een van de onder kinderen
voorkomende brabbel- of lettertalen, cf. Dr. J. G. M. M o o rm a n n, De Geheimtalen, Zutphen, W. J. Thieme & Cie, 1932,
blz. 137 e.v. ; meuleneers = „molenaars - nl. meikevers aan een
draadje rondvliegend; „zukers'', letter!. zuigers nl. meikevers,
die niet willen vliegen.
bretsig = overmoedig, dartel, uitgelaten; nao 't eike springe,
198.
d'n haon sloon, eend-trekken; namen van yolks- en kinderspelen. Verg. Olterdissen (op. cit. blz. 52); „Eike woort gespronge en al waos ouch al ins ein debij, die neet mie springe
kOs, dan trooi ze mer op de plaank en 't kOs neet sjele, of
ouch al ins de slOf tege 'n grameer haiir kadutske aonvloog of
door e ruutsje van e kiekuutsje. De pot woort geslage of ouch
wel d'n haon. Dat leste gebaiirde meistens bij 'ne mellekboer
en dan sloge de manslui veur espres mis um de vrouwe de kans
te laote. Had zoe ein dan d'n haon gekop, dan waos ze keunigin en, getrouwd of neet, ze mOs ziech 'ne keuning keze.
keuningspaar 'n sjerrep um en met de kop van
Dan kraog
d'n haon op de sabel trokke ze zingentere d'rop oet."
sOkkeresjroep = suikerstroop.
199.
lawweleerblajer = laurierbladen ; groffelsneeggel = krad201.
nagels ; mentaknab = stuk suikergoed met mentasmaak.
willempje = kwartje; klatspapier = dun doorzichtig papier,
202.
gewoonlijk gebruikt om een of ander voorwerp in te wikkelen;
rommedoe = herfse of „Limburgse" kaas; viedel, zie bij blz. 77.
203. Uit: Mr. L. H. J. Lamberts Hur relbrinck, Limburgiana, Amersfoort, 1914, met toestemming van de schrijver,
enigszins vermaastrichtst.
206. batraof = straatvlegel, baliekluiver; balenger = baliekluiver,
haantje de voorste, in ongunstige betekenis.

Klankwaarde van enige spellingtekens: e, 6, o, ao, ao, gk.
e = de Franse e in elle.
6 = de korte Nederlandse oo.
o = de Hoogduitse o in Gotten
ao = de a in Frans grand zonder neusklank.

ao =

de ao met Umlaut, ongeveer de u in Frans un, maar zonder
neusklank.
gk = de g in Frans garcon en Hoogduits Gans.
Het is dus dezelfde klank, die men hoort in het Nederlandse
zakdoek, waar de stemloze k onder invloed van de d
stemhebbend wordt. Dit teken gk wordt niet verdubbeld,
dus rogk : riigke; brogk : briigke. Men houde in het oog,
dat deze stemhebbende medeklinker als slotmedeklinker
stemloos wordt, zoals de b in web (spreek uit: wep), maar
in het meervoud weer stemhebbend wordt: webben; verg.
ook laangk : verbogen vorm lange; klaank: my. klaanke.
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