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I.
LUDOVIC PASCAL DELRUELLE.

Van Ide Limburgsche dialecten kan alleen
het Maastrichtsche zilch, bij de geg.evens,
waarover wij teqenwoordiq beschikken, op
een historisch aanwijsbare litteraire ontwik...
keling beroepen.
Zonder zoover in' de ,geschiiedenis van de
litteraire productie in dit dialect terug te
grijpen, dat wij ons zouden bezig houden
met de vraag, in hoeverre b.v. de taal van
Heinryck van Veldeke's St. Servatiusleqen...
de of van de Limburqsche .sermoenen met
het idioom van Limburg's huidiqe hoofdstad
verwant is, willen wij in deze studie een
aantal Iiquren naar voren brenqen, waar...
langs zich de ontwikkelinq der uitinqsmogelijkheden in' het Maastrichtsch in den
loop der 18e en 1ge en den aanvang der
20e eeuw heeft bewoqen.
WeI meenen wij vooraf ev,en te moqen
wijzen op het eigenaardige verschijnsel, dat
uit de 16e en 1Te eeuw geen overblijfselen
van Maastrichtsche litteratuur bekend zijn.
Of deze in die tijden in het qeheel niet is
beoefend, dan wet of de beoefenaars ervan
het niter de moeite waard hebben geacht.
hun producten door den druk vast te leqqen.
zijn vragen, wier beantwoording wij voor...
alsnog schuldig moeten blijven. Wel zijn er
te Maastricht, evenals in tal van andere
plaatsen. oude volks- en kinderliedekens Hie...
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weest - waarvan er nog enkele hun taaie
leven tot op den huidiqen daq hebben weten
te rekken - maar in den regel verdwijnen
en tij,dstilp van ontstaan en persoon van den
auteur ervan in den mist der anonymiteit.
Wil men dus een chronoloqische lijst op...
stellen van de persoonlijkheden, die hun
stempel hebben weten. te drukken op den
ontwikkelingsgang der dialectlitteratuur van
Limburg's hoofdstad, dan kan mien, bij den
tegenwoordigen stand der wetenschap ten
dezen, niet verder in' het verleden teruggaan,
dan tot de tweede helft der 18e eeuw.
Hier vinden wij "Pastoor Delderwel".
gelijk hij in den volksmond steeds werd, en
nog altijd wordt g,enoemd, en dien wij als
vader der Maastrich1tsch,edialectdi'ch t' ren
alteqader" zouden willen betitelen.
Ludovic Pascal Delruelle, hoewel Maas...
trichtenaar ""an geboorte, was - zijn sier.. .
lijke Fransche voornamen zeggen 't ons
reeds - van Waalsche afkomst. Heel wat
hechter dan heden ten daqe, waren destijds
de banden, die ons teqenwoordiqe Limburg
aan het Walenland verbonden. Mien be.. .
schouwe, om dit naar waarde ite beseffen,
eens de kaart der politieke indeelinq dezer
gew,esten in de 18e eeuw. Het is ten allen
tijde een onloochenbaar f.eit geweest, dat de
loop dler streepjes op die kaart, die in wer...
kelijkheid door het landschap bijna niet is
te volqenveen ,eigenaardigen invloed heeft op
die .sym... en antipathieen der door die streepjes met elkaar verbondenen of van elkaar
gescheidenen. Maar keeren wij terug tot
tt
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onzen Delruelle. Hij werd dian, in 1735,.
geboren in die parochie van St. Catharina,
later St. Mathias, als ZOOin van Jean Delruelle
en Anna Catharina Barchon. Of hij nog
meerderc broers of zusters heeft geha,d be-halve de eene, die wij straks zullen noemen,
weten wij niet: dit doet hier trouwens niets
ter zake, daar deze, zoo zij al hebben be...
staan, nimmer iets te beteekenen hebben g,e.had op het gebied, waarop wij ons hier
bewegen.
Delruelle voelde roepinq voor den, priesterlijken staat, maakte zijn studies hiervoor,
werd Hewijd, tot kapelaan benoemd, tot
coadjutor en tenslotte tot pastoor van: de
St. Martinusparochie tie Wtjk-Maastricht,
alwaar hij op den 25 October 1783 als zoodanig werd gelnstalleerd. Wij vinden vermeld, dat zijn benoeming zeer welkom
moet zijn geweest bij de bevolking van
Wijk en Maastricht. Blij~baar was hij dus
toen reeds de populaire man, die hij niet
alleen tijdens zijn verder Ieven, maar ook
na zijn dood, tot op den dag van heden toe.
bij Ide bevolkinq is g.ebl1even.
Ofschoon mien. ook hier reeds iets moet
hebben gevoeld, van wat er in dire ItiJden
in Frankrijk woelde, verliepen ,de eerste
jaren van Delruelle's geesteJijk herderschap
kalm en rustig. Met de komst van de
Fransche revolutionaire troepen binnen
Maastricht, welke stad zich, na een beleq
van ongeveer zes weken, iln, November 1794mO~IS't
overqeven, braken er moeilijke
tijden voor de geestelijkheid aan. Dit
9

verergerde nog na de inlijving van xleze
streken bijde Fransche Republiek in 1795.
terwijl het decreet vain den 17 Mei 1797.
waarbij aan de priesters den eed werd opgeleg,d: "Je jure haine a la Royaute et a
l'Anarchie, attachement et Iidelite it la
Republique et it Ita Constitution die ran III"
en denqenen, die weiqerden, dezen eed af
te leggen, werd verboden verder n.og kerkelijke diensten op te draqen, de maat deed
overloopen. Onder die vele weiqeraars be",,·
yond zich oak Delruelle. Een heele lijdensgeschie,denis zou voor hem uit deze nobele
g'este voortvloeien.
Toen in de laatste week van de maand
Juni het 9'erucht zich had verspreid, dat het
gehate decreet was inqetrokken, haastte
pastoor Delruelle zich, in zijn parochie
wederom de H. Mis tie oelebreeren. Na
eenige daqen werd hem evenwel gelast.
hierrnee op te houden en moest hij voor
den vrederechter verschijnen, ten einde een
verklaring te qeven voor zijn gedrag. Op
den 21 Augustus werd een nieuw decreet
uitqevaardiqd, waarbijnogmaals de uitoefeninq van alle geest,elijk'e Iunctien werd
verboden aan hen die den eed niet hadden
afqeleqd. Eind September werden aIle kerken
gesloten len op den 7 October moesten de
pastoors der diverse parochieen voor den
stedelijken magistaat verschijnen, teneinde
uitdrukkelijk te verklaren, of zij den eed
wilden afleggen, dan wel de reqisters van
hun inkomsten ter beschikking van de 'overheid .stellen. Delruelle en pastoor Cyrus van
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de St. Catharinaparochie werden, als voor...
naamste "onwHlig'en" terstond in, hechtenis
geno'men en eerst na het stellen teener hooge
cautie teqen den avond weer vrijqelaten.
Eind October diende hun zaak voor de
correctioneele rechtbank en werden zij vier...
oordeeld tot drie maanden hechtenis en 500
livres boete ieder. Bij vergissing werden zij
heiden in Januari 1798, na betalinq der
boete, onqeveer tien daqen te vroeg uit de
hechtenis ontslaqen, maar toen deze verqis...
sing was gebl,ekfen zag men er geen bezwaar
in, hen opnieuw aan te houden en hen de
tien verschuldiqdedaqen te Iaten .nritzitten".
Dat Delruelle na zijn definitiet ontslaq uit
de hechtenis riiet veel m.eer voelde voor een
verder verblijf te Maastricht, waar de Fransehen hem niet uit het oog verloren, is be...
grijpelijk. en 7 Februari wist hij dan ook
heimelijk uit de stad te vluchten, yond eerst
een schuilplaats op het kasteel te Geulle.
daarna op Schaloen nabi] Valkenburq en
ten slotte op Holiqe te Chameux, waar hij
eehter werd ontdekt en dertien maanden
qevanqen gehouden.
Na afloop van zijn straftermijn stond hij
als een bedelaar op straat. Hi] vond toen,
in April 1799, een werkkrinq te Geulle. waar
hij dienst ,de'ed als onderwijzer van ,de kin ...
deren van den rentmeester van het kasteel.
In October 1800, na den Staatsqreep van
Napoleon, waagde hij het, naar Maas...
tricht terug te keeren. Hier verbleef hij
eerst eeniqen tijd bij een bevriende Iamilie
'en nam vervolgens zijn intrek bij zijn zuster,
l,
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Toen eindelijk in Augustus 1802, na het
concordaat van Napoleon met Paus Pars
VII, ook te Maastricht de katholieke eeredienst weer werd hersteld, kon Delruelle
voor h'et eerst sinds onqeveer vijf jaren zijn
taak ails zieleherder weer uitoefenen. Hij
vierde zijn teruqkomst in zijn parochie met
een Vespers met plechtig Te Deum, onder
groot'e vreuqde van zijn parochianen.
Nog eeniqe jaren mocht hij nu in vrede
leven, totdat hij op den 30 April 1807 te
Wijk overleed.
Delruelle was een echte priester voor het
yolk. Het yolk had zijn liefde, tot het yolk
voelde ,hij zich aanqetrokken, het yolk werd
door hem 9'eobserveer met ,een scherp psycholoqisoh indrinqinqsvermoqen, dat op sappige wijze in zijn verzen tot ui,tin,g komt. Als
pastoor, bemind bij zijn parochianen, die
voor Ide overqroote meerderheid tot Idle
volksklasse behoorden, kreeq hij natuurlijk
ook de geliegien,h'ei,d, .ijnl het g-ezinslev1en der
lagere klassen door te drinqen. Hij kende
hun kleine vreuqden en hun groote leed. hun
ruzietjes en kibbeiarijen, maar ook verlustigde :hij zich in dien gezonld1en humor, die
noq heden Iten daqe den Maastrichtschen
arbeider eiqen is. Zijn verzen zijn een
zuivere weerspieqelinq van dit alles. Dit
heeft natuunlijk ook zijn schaduwzijde. Doordat .h:et steeds weer ruzies zijn tusschen man
en vrouw, tusschen buurvrouwen onderlinq
of tusschen dienstboden van mevrouwen
eenerzijds en vrouwen uit bet yolk aan den
andenen kant, die door hem - weI op heer12
1d

lijke wijze - in versvorm worden vertolkt.
lijdt zijn werk, bij lezinq van enkele stukken
achter elkaar, aan eentonigheid, Dit is :erg
jammer; indien hij de sfeer zijner belanqstellinq iets verder had uitqebreid, zou zijn
poezie het bundelen zeker waard zijn.
O£ het werk van Delruelle nog iln, handschrift bestaat, is ons onbekend. Wij hebben
een aantal 'gedichten, van hem afkomstiq,
gevontden in met Ide hand gescthreven Maastrichtsche Liederenbundels, waarvan er in
den loop der voriqe eeuw verschillende zijn
aangeleqd. Naast Delruelle's werk, vonden
wij daarin look stukken van itij,dgenooten en
lateren, die zijn gienre hebben willen navolqen. Oat dit niet ~uk.te, is begrijpelijk:
het moet wel een £ij'ne geest zijn, die bij het
zoo natuurqetrouw moqelijk weerqeven van
een ach terbuurtscheldpartij niet strandt op
·de klippen van Igrofhe'itd' en vUil:siprek,erij.
AIleen Delruelle heeft bewezen, dezen fijnen
ge,est te bezitten: zijn navolqers zijn daarin
niet geslaagd. En typisch voor de mentaliteit, ook van de laqere klassen. in de vorige
eeuw: hun namen zijn absoluut verloren ge'~
gaan,. de zijne is steeds lev,enidgeibleven.
Meer nog; aan Delruelle heeft zich zelfs
een legende vastqeknoopt, Nog tot voor
kort kon men U in het Pastoorsstraatje, een
nauw steeqje te Wijk-Maastricht, het 9'etraliede raampje wijzen, waar, volqens het
volksqeloof, ,,:pastoor Delderwel" altijd zou
hebben gez'etien, om Idle ruzies tusschen buurvrouwen af toe luisteren en de door Ihaar
geb,ezigld1e termen te noteeren.
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Enkele van Delruelle's liedjes hebben het
tot den druk glebracht; in het ttVademeoum,
handelend over Maastrichtsdh dialect" door
C. Breuls zijn een drietal ervan opgenomen:
"Klepperm,anlsleed
ttZamenspraok teusse
Kaat en Mei" en ttV,erwie;t tusse man en
VfOUW
Breuls had voor zijn werk waarschijnlijk ,de beschikkinq over een van die
Iiederenbundels, waarover wij boven spraken, Hij nam aan, dat de daarin gevolg\d'e
spelling ook die van Delruelle was. Wdj zijn
daaromtrent niet zoo zeker: eerder wil het
ons voorkomen, dat Ide spellinq, in die bundels g;e'volg,d, een zoogenaamde "wilde"
spelling was, gertuig;e de vele variaties in de
schrij fwijze vaneen ,en, denzelfden klank
(zje bij die gecit'eer,de titels reeds ,.teusse
en "tusse
Wij achten onsdaarom g,erechtiqd, om bij de onderstaande strofen, die
wij als staal van Delruelle's dichtwerk [aten
volqen, de teqenwoondiq ge:bru1ikelijk'e spell,n'9 varn net Maastrichtsch te volqen.
tt

,

tt

•

tt

t t

) .

Opzettelijk kozen wij enkele strofen uit
een lied, dat, voorzoover ons bekend, nog
nimmer in druk is verschenen.

VERWIET TOSSE NAOBERSE EN
MOAiG.
Naoberse:
Bistoe weer dao, posteur,

Doe tieretejje slodder,
Kums veur mien kelderdeur
Met tiene voule mod'der?
Kom nog ins, boere prop,
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Vlaak veur mien vinster keere,
Iech slaon diech oppe kop
En zal dien trekmots smeere!
Maog:
We,e hetstoe boere prop?
Doe bis, verdold, baqaazjel
Begin, en slaag mer opt
Hobstoe ins tie koeraazje,
Dan krijg tien kakedoe
Ouch Iris Hett op zien oere.
Doe' [ielike Baboe;
Doe kins vrij nog gein boerel
Naoberse:
Doe asterante test

Iech zal diech -goon aonklaoge,
Want tat deistiech espres,
Allein urn miech te plaoge.
Is alles sjoen gesjrob
En, den drek opqelaoje,
Dan kumste miene stop
Met slieken stront begaoje!

Maog:
En wat kan iech taoveur?

Deen drek, dee kump van bove.
Iech bring 'm neet veur dien deur,
Daft zuuste, sjeele ove!
Steit 't tiech neet aon, ziepoet,
Dan konste haom jao slokke:
Of num 'm in diene sjoet:
De hoofstiech mer 'be bokkel
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Naoberse:
Doe onbesjeemde hies,
W,a,t welste miech doen vrete?
't Is heter es weike kies,
Deestoe lang his verqete!
Euver ein maond o£ zes
Kwaomstoe heij met aw lompe,
De koojstront en, de mes
Hong diech ,nog aon dien klcmpe!
Maog:
En wat beeldstoe diech in?
Bliksem, zouwste neet zwere
,n Prinses olein Graovin.
Die vaol heet te vertere!
En wat hobst' aI geha,d?
Di,e vaar dee .. waos van boete,
Die moor kaom nao ,de stad
Melt kukes en met sjroete!
Naoberse:
t Raak tiech neet, liel'k 19'eziech,
Doe stijve boerepommel!
Wat iech hob, das van miech,
Doe asteranten drommel!
Boeveur kumstoe nao Treeq,
Es veur dien pans te volle?
Aon hoes vraotst' anders neet
'Es kies en roggekno1l1'e!
"f

En zoo g,aa't het Hekij£ voort, totdat
mevrouw een eind era ani maakt door de
-dienstbode naar binnen te sturen. Als zij die
buurvrouw hierop een aanmerkinq wil
maken over ,dat lawaai voor haar huis
16

trekt deze teqen Ihaar van leer. Mevrouw
weet dan niets beters te doen, dan zoo snel
mogelijk binnenshuis te retireeren terwijl de
vertoornde buurvrouw no,g een kleinen mo...
nolooq ten beste jjeeft. Wanneer men zich kan voorstellen, dat
eertijds te Maastric.ht gelijk thans in
enkele straten n;og wel het Heval is - arm
en rijk in de bontste mengeling door elkaar
woonde, voelt men, dat Ihier een tooneeltje
is weerqegeven, zuiver uit het daqelijksche
leven geobserv,eerid. Had - wij zeiden het
reeds - Delruelle iets meer variatie in Zlij'n
onderwerpen gebracht, dan zou zijn werk
zich dankbaar tot bundelen hebben g-eleend.
Het is volkspoezie in den besten zin van
het woord, humoristisch en typisch. Het was
dan look geen wonder dat hij tal van ma...
volqers vond. Over deze behoeven wij hier
echter ni,etste z·e-g,gen; hun werk is Jtet
bespreken niet waard.
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II.
THEODOOR WEUSTENRAAD.

Meer dan twintiq jaren konden die i,md...
tatoren van Delruelle op drens letterkun...
diqe nalatenschap teren, voordat zich te
Maastricht een tweede dichter in de volks...
taal openbaarde.
Deze tweede was Theodoor Weusten...
raad. Te lang reeds is men aan het werk
van dezen echten dichter voorbijqeqaan
zonder er die aandacht laan te willen
schenken ,d,i,e het tach in werkelijkheid rverdient. Laten wij het juister zeqqen: Weus...
tenraad's naam werd niet anders '9'enoemd,
dan in vertrouwelijk 9'eze.Isch:ap en dan
noq met een ietwat benepen Iachje van "je
weet wel". Zeker, dit had zijn goed,e reden.
Maar om die reden had nooit zijn heele per...
soonlijkheid en de onmiskenbare invloed
,dliJen hij heeft geh,ad op hen, die na hem
kwamen, doodqezweqen mogen worden,
Maar laten wij, alvorens hierop nader in
tie gaan,e,evst in het kort een overzicht
Heven van het leven van dezen merkwaardiqen dichter.
[oannes Theodorus Hubertus Weusten...
raad werd den 15 November 1805 te
Maastricht qeboren. Nadat hij met zeer veel
10£ zijn gymnasiaIe studien ·aan h,et Athenaeum aldaar hed voltooid, ging hij aan de
Luiksche hooqeschool de colleges in de
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wijsbeqeerte en de rechtswetenschap vol.. .
glen.
Het was in den korten tijd, toen Noorde.. .
Iijke en Zuidelijke Nederlanden onder een
scepter vereeniqd waren. Te Luik was des...
tijds hoogleeraar in de Nederlandsche taal,
geschieidenis en welsprekendheid d·e bekende Ietterkundiqe [ohannes Kinker. Weus.. .
tenraad, die zich tot de Iitteratuur voelde
aanqetrokken, werd aldra een van diens
vrienden .en volqelinqen en maakte deel uit
van den door Kinker 9'estichten en g·eleiden
litte:r,airen krinq ttT.atDldemtt. Verschillende
ballad/en in den trant van Helmers, Bellamy
e.d. verschenen nu van W eustenraad's
hand. Enkele ervan brachten het zelfs tot
den druk. Dit laatste echter niet, dan nadat
ze door zijn Mentoc nauwkeuriq waren He,..
corriqeerd, geHjik duidelijk blijkt uit de
handschriften ervan, die in het Maastricht.. .
sche Stadsarchief zijn te vinden.
Na afloop van zijn studietijd' vestiqde
Weustenraad zich als advocaat lin zijn .geboortestad. Spoediq rwierp hij zich in het
politieke Q',ewoeal van dien tijd. Hij werd
een der mede-oprichters en Ieiders van het
daqblad I'Eclaireur, waarin hij een politiek
van oppositie teqen de Nederlandsche
regeering preekte. Tengevolge van zijn
scherpe artikelen, eerst teqen het optreden
van het 'garni~oen te Maastricht, Iater
teqen het beleid van Minister van Maanen,
haalde hij zich tot tweemaal toe een strafrechterlijke vervolqinq weqens drukpers.. .
delict op den hals. Den eersten keer werd
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hiervoor zelfs preventief in hechtenis
g-enom,en. Tot een veroordeelinq kwam het
echter in gelen van beide ,g'ev~alIen. Terwtjl
van de tweede zaak het hooqer beroep noq
hanqende was voor het Ho£ te Luik, brak
de Belqtsche -opstand uit.
Uit het voorg.aan·dez'al men kunnen be~
grij,pen.,cLa,t Weustenraad onmiddellijk de
partij der opstandelinqen koos, In October
1930 vertrok hij naar Brussel en werd daar
opqenomen in de redactie van den Courrier BeIge, waarvan hij zich een der werkzaamste leden toonde.
Inmiddels had de voorloopiqe reqeerinq
der opstandiqe glebi1e·den een provisoire
staatsinrichtinq '91egrondv.est len. nu werd
Weustencaad benoemd tot substiruut-officier van [ustitie te Tonqeren, waar een
nieuwe lrechtbank [was inqesteld, tier vervanqdnq van die toe Maastricht, welke stad
voor de opstandelinqen als ver loren terrein
moest worden beschouwd.
Lanq bleef Weustenraad toe Tonqeren
niet; maar toch lanqer, dan verwacht kon
worden. Want het vreemde verschijnsel
deed zich voor, dat hij bij de reorqandsatie
vande BelHisch'e~echte.rlijke macht, in October 1832, schijnbaar verqeten werd. Het
zou immers niet meer dan natuurlijk zijn
geweelst, dat W eustenraad, die bekend
stond alseen goe,d jurist en daarenboven
de zaak van den BeIgischen staat uitstekende
diensten had bewezen, tot een veel belanqrijk~rambt dan idat van substituut-officier
ZOU zijn beroepen. Tach was zijn voorbij23
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Haan eeniqszins beqrijpelijk. Inmiddels immers had Weustenraad zich openlijk een
geest,drifti'g aanhanqer bekend van het
Saint-Simonisme, dat een soort nieuw
Christendom verkondigde, op socialistischen
g;ron,dsliag. En daarvan was het Katholieke
Belgie niet bijzonder ge,diend, al werd het
glroote gedichit in idrie zanqen "Les Chants
du Rev,ei]", dat Weustenraad onder het
pseudoniem Charles Donald uitgaf en
waarin hij het Saint.. . Simonisme ophemelde,
dan ook ,gretig g,el'e'z,en, mogelijk meer uit
ndeuwsqieniqheid' dan lets anders.
Korten tijd Iater eohter werd Idle aan Weustenraad beqane four hersteld en volqde zijn
benoerninq tot auditeur-militair te Luik.
Dit ambt bekleedde hij giedurende onqeveer vijftien jaren en deze tijd was onqetwijfeld de gelukkigste van zijn leven.
Weustenraads natuur vertoondeeen 'g,roote
overeenkomst met die der Luikerwalen en
in hun mid/den voelde hij zich den ook vol..
komen thuis. Zijn Iitteraire werkzaamheden
vermeerderden zienderoogen. Zender zijn
journalistenpen tie laten rusten, stichtte hij
in 1835 met eenige anderen den Cercle artistique et Iitteraire de Liege, een vereeniging, die ten doel had, niet alleen te Luik.
maar in Heh,eeI Belqie de beoef.ening der
letterkunde - liln de F'ransch:e taal natuurlijkl
- aan tie moediqen en tie veredelen. De in
verband hiermede gestichte Revue Belqe
mocht hem tot haar beste en vruchtbaarste
medewerkers rekenen. Daarenboven verschenen van zijn hand in dien tijd zijn meest
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bekend 'geb1ev'en ge,dichten: Le Remorqueur,
Le haut-forneau ,en La Charite, die hem
doen kennen als een voorlooper van Emile
Verhaeren ien, opeen ander terrein vain
kunst, van Constantin Meunier.
In Au,gustus 1847 werd hij van Luik naar
Brussel overqeplaatst, een overplaatsinq, die
hem maar matig beviel, ook al omdat zijn
finantieele positie er daardoor niet beter op
werd, Nauwelijks een jaar laterechter werd
hij benoemd tot griffieT bi] de rechtbank tie
Brussel. Dit bracht een zoodaniqe verbeIt,erin,g in zijn toestand, dat hij lanqzaam
vnede kreeq met zijn nieuwe omgeving. Daar
hij inmiddels Hid was gew10rden van de Ko~
ninklijke Academic van Belqie, deed hij de
weiniqe ged~ichten, die hij nog produceerde,
in, het Bull,et'in van dat g'eln,ootsch,ap het licht
zien, terwijl hij zijn g.ebund,eld werk teqen
het einde van 1848 uitgaf onder xlen titel:
Poesies Lyriques. Nog bezig zijnde met ,d,e
voorbereiding voor de uitgave van een
tweeden bundel poezie, stierf hij plotselinq
op bezoek zijnde bij Iamilie tie [ambes, nabij
Namen, aan een aanval van cholera, op den
25 [uni 1849. Nog voor zijn afsterven verzoende hij zich met die Meederkerk, die hij
sedert zijn jeuqd iden rug had toeqekeerd.
Om zijn verdiensten voor de Belqische
zaak
was Weustenraad reeds iin 1835 be...
Om zijn
giftig.d met het IJ zeren Kruis, terwijl hij in
1848 we'rd benoemd tot ridder in de LeoJ

poldsorde.
Mien zal reeds hebben begrepen, dat
Weustenraad na 1830 voor die Nederland...
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sche letteren verloren was. Wat heeft hij
voor 1830 ervoor beteekend? Over die Nederlandsche ged!ichten, nit zijn studententljd kunnen wij kort zijn; zij behooren tot het g,en!le
van dien -tijd, waren gecorrigeer,d door een
letterkundiqe en ,derh.alvemeer igoed den
slecht. Onqetwijfeld sprak er reeds .een zich
ontwikkelend talent uit, dat I,ater tot vollediger ontplooilng zou komen. Maar boven
het middelmatiqe kwamen ze toch niet uit.
Maar dan is daar zijnMiaasttichtsche
werk. Weustenraad was Maastrichtenaar
van ,g:eboort1een van afstamminq. Het was
dus de ieiqen taal, waarin hij zich hier kon
uitdrukken. Hij heeft dit He.daan op een
wijze, als 19'e,en zfjner voorqanqers len :hij
heeft onqetwijfeld en aanwijsbaar Invloed uitqeoefend op het werk van wie na
hem kwamen. En toch wij zeiden ihet
reeds - nog altijd is hem de plaats in de
gieschi,edenis onzer p'laats'elijkieUtteratuur,
waarop hij het volle \recht heeft, niet in...
qeruimd. W,aarom?
Laten wij eens naqaan, wat in de poqin...
gen tot het greven van een overzicht der
Maastrichtsche Iitteratuur... g.eschie,denis tot
dusver lover Weustenraad w,eridgezeg,d.
Breuls, in zijn reeds eerder aanqehaald
Vademecum, schreef "Zijn dichtwerk, met
zijne, in vlot vloeiende verzen, natuurbeschrijvinqen, zou in ,d,e Maastrichtsche
Iiteratuur eene voorname plaats moqen be'~
kleeden en aan ieder dialectlustiqe Iter
lezinq kunnen worden aanbevolen, indien
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het niet 'om zijn teugelloos realisme achter
slot moest gehou,d,en worden". Nadat Dr.
D. Sassen '~n zijn boek ttMaastrich,t", in 1925
verschenen, van Weustenraad niet meer
had meenen te moeten ze'g·gen, dan dat hi],
behalve zijn eigen stadstaal ook de Fransche Ietteren beoefende, vermeldde hij in
1928 in het Maastricht-nummer va'n ttLim.. .
burg in Beeld" reeds: " ...... Weustenraad,
in wiens Beiw1eeg nao Scherpenheuvel schitterende pals-sages te vinden zijn", Blijkbaar
had hij Inmiddels aan inzicht im de waarde
van Weustenraad's werk 'gewonn\en. In het
Officieel programma van den Vier-den
Nedeolandschen Katholiekendaq Itle .Maastricht in 1928 schreef J. N. - met welke
initialen de ingewijde een vaude bekwaamste onzer jonqere dialect-historic! kan aanwijzen echter II1Iog: " Laatstqenoemde"
(d.i. Weustenraad) "beoef,en.d,e ,de rijmkunst in 't Maastrichts dialekt, sorns op
zeer grov,e manter." Kende hij Weustenraad's werk alleen van hoonen zeqqen?
lLit het bovenstaande heeft menree,ds
kunnen opmaken welke de eiqenlijke reden
i.s Hew,eest, dat Weustenraad's d:ichtwerk
9'edu'~ende bijna een eeuw heeft behoord
tot die Iitteratuur vdie niet werd ge:nioem.d.
Ondanks J. Ni's ikwalificatie .rijmkunst" lag
het niet aan de kunstwaarde van het werk,
rd\a,t het zich niet die plaats heeft kunmen
veroveren in den Maastrichtschen dialectsohat, die het als kunstwerk verdiende. Het
was om zijn inhoud dat over den Beiwe:eg
nao Scherpenheuvel de publieke ban werd
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uitqesproken, een ban, die zeker voor den
gemidd,elden Iezer niet behoeft te worden
opgeheven, maar waardoor de beoefenaar
der Iitteratuurqeschiedenis zich niet mag
Wat,en a Ischrilok en , om het werk die plaats in
tie ruimen, die het verdient.
Het is een Katholiek priester, R,ector J.
BU,on,den, stadserchivaris te Maastricht, die
het heeft aanqedurfd, voor het eerst Weustenaad's beteekenis in het juiste lich t te
stellen. In een artikeI in "De Nedermaas"
van [anuani 1930, a an, Weustenraad ,gewijid"
schrijft hi] over diens Beiw,eeg nao Scherpenheuvel o.m. het volgende: "Het is een
He'estig, satyriek -qedicht van 246 strophen,
dat eiqenlijk nietm'oest 'ge,noe'md worden,
want het is teen wa'lqelijk product, waarin
buitendien viele personen vande stad Maastricht unfair de revue passeeren, verrnoede-

lijk omdat deze burqers met de politick van
Weustenraad en zijn krant ge,en genoeg~en
namen. Maar het gin-g rnoeilijk, die Percessie van Scherpenheuvel riiet toe verrnelden. wijl het stuk, niet bestemd voor den
druk maar slechts tot voorlezinq in zekere
9,ez,ellig,e krinqetjes, in afschrift veeI verspreid is. .Het zorqvuldiq ,afHe'w,elr1kte gedicht heeft uitsluitend qediend tot vermaak
in bijeenkomsten, en Weustenraad was
waarachtiq Helen drooqstoppel.
Slechts een tweetal passages van het
lange qedicht zij.n qepubliceerd. nl. Et Geld
en Et vreuqjaor, o.a. lin den tie Maastricht
in 1883 ver schenen bundel "M'omusklanken". Deze passaqes zijn van werkelijk
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dialect-litteraire waarde len juist ;het Ieit, dat
Weustenraad zulk soort dichtwerk in het
dialect zijner geboorteplaats wist te schrijven in een tijd toen men de waarde van
dit dialect heelemaal riiet hoog aansloeq,
doet hem een plaats onder de gtedenkwaa'rdige Limburqers dnnemen: daarom is het
dubbel jammer, dat dit moois tusschen zooveel afkeurenswaardiqs verzeild is geraakt."
Breuls sprak van "teugelloos realisme"
Blonden van een ,.,walqelijk product".
Laten wij het kind bij zfjn naam noernen
en het gedicht kwalificeeren als: een niets
en niemand ontziend hekeldicht, lin epischen
vorm geg.oten, len doorvlochten imet Iibertijnsche en pornogr.afische passages.
Maar tusschen al dat minderwaardiqe
staan hier ien daar plotselinq enkele strofen
van zoo zuivere dichterlijke sohoonheid, <fat
men zich verwonderd' afvraagt, niet alleen
hoe deze hier zijn terecht g'eocomen, maar ook
hoe ze konden onstaan in dien tijd en bij dien
dichter, die kort tevoren nog zijn voorbeelden had meenen tie vmden in Helmers c.s.
Ziethier den korten inhoud van hetg,edicht:
De dichter dankt den Heer, dat hij eindelijk met de bedevaartqanqers van Maastricht te Scherpenheuvel is aanqeland, na
een tocht van onqeveer 50 Kilometer. De
aanblik van het plaatsje va lit niet mee: ide
woningen zijn ndet meer dan arrnoediqe
hutten. Daar de avond beqint te vallen,
zoekt Iedereen onderdak, hetqeen hieren
daar in vechtpartijen ontaardt. Ole dichter

29

vindt tenslotte een herberq, een eindje bui...
ten her dorp Helegen, waarop hij zijn ooq
laatva:lllen, omdat hij, door htelt venster
gluren,d, er een aardiq meisje ziet zitten,
Hij treedt binnen en knoopt onmiddellijk
kennis aan met de schoone, die ook een
Maastrichtsche bedevaartqangster blijkt te
zijn. Er volqt dan een lange passage, waar...
in ,de 10£ der vrouwen wordt glezongen.
Maar de maaq doet zijn rechten gelden
en ,de dichter noodiqt Ide schoone uit, met
hem het avondmaal te nuttiqen, aan welk
verzoek zij gaa,r,ne gevoJg g,eeft. Terwijl zij
nog zitten te wachten, dat er zal worden
opqediend, gaat de deur open en komt een
g'eheimzi11ln,ig personage, dn een wijderrman...
tiel 'gehuld, het vertrek -binnen. In .bet half...
duister meent hij dat er niemand is, opent
zijn mantel, en...... eruit komt gekrop,en
een aardiq vrouwtje. De dichter barst hier...
over in Iachen uit, hetqeen het personage
zoozeer verschrikt, dat hij overhaast de
vlucht neemt. Hierbf Iaat hij vechter lets
vallen, dat door den dichter wordt opge...
raapten een paterskapje blijkt toe zijn.
Intusschen heeft ld,~ waard het eten op9'e,diend. De kwaliteit ervan is van dien
aard, dat die dichter 't. na het eerste hapje,
niet meer aanroert. De schoone is minder
kieskeurigen laat zich het schamele maal
goed smaken. Een flesch wijn blijkt al even
onqenietbaar te zijn, De dichter ontsteekt
hierover zoozeer ,jln toorn, dat hij zich een
ruw woord laat ontvallen. Hij bemerkt, dat
zijn publiek hiervan schrikt, en verontschul30

'digt zich met te zteggen, dat in de eeuw van
vrijheid, waarin hij leeft, iedereen alles mag
zeqqen, wat hij wil. Hij bewijst ddt door
in 'n lange passage te vertellen, waarover ad
zoo in de Iitteratuuren op het tooneel wordt
g.eschreven en jjesproken.
Het is ineusschen laat g,eworden en die
dichter en de schoone beqeven zich naar
hun .respectieve slaapkamers. Het blijkt, dat
deze naast ielkaar zijn geleg,en,en met ,el-kaar in verbinddnq staan door middel van
een deurtje, waarvan de bovenhelft van
glas is, behanqen meteen dun groen go·r-dijntje. Dit qordijntje is zoo versleten en
mottiq, dat de dichter vmakkelijk allies kan
volqen, wat er in de rkamer naast hern g,ebeurt, waar de schoone haar avondtoilet
maakt. Hij verheuqt zich reeds in het voorudtzicht van 'wat hem tie zien zal worden
geboden,dochopeens moet hij niezen en die
jonqe vrouw, die merkt, .wat ver caan de
hand is, dooft schielijk haar nachtlichtje
en laat helm in 't duister staan. Ten einde
raad, beqeeft hij zichdan.maar te bed.
Maar de herinnerinq aan wat hi] reeds te
zien kreeq, tezamen met de activiteit van
het onqedierte, dat zijn ledikant blijkt te be-volken, verhindert hem, ,d,en slaap tie vat-ten. In het holst van den nacht staat hij
weer op, nu bezield met het vaste voor..
nemen, het koste wat het wil, nader bij zijn
mooie buurvrouwtje te komen, Vleet moeite
verg1t dit II1li,et: het tusschendeurtje blijkt niet
greslot,en te zijn! Die dichter drinqt door in
die kamer en in die sponde van de schoone
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len vertelt ons dan in twaalf strofen
uitvoeriq het verloop van dien nacht waarover wij hier den sluier zullen laten

vallen.
Den-volqenden ochtend haast de dichter
zich ter kerke. Ben zeer uitvoeriq relaas
volqt van de g.odsdi'enstplechtigheiid, de
preek len de vereerinq der relikwie. AIII:es
wordt geh,ek,el,den in het belachelijke 'gle~
trokken: de dwaaste en onwaarschijnlijkste
voorvallen spelen zilch af. Men voelt, dat 't
dendichter hier alleen erom te doen is, den
Kathoheken
eeredienst
bespottelijk \tie
maken. En toch, diezelfde preek, waarmee
hij zoopas den draak stak, is voor hem de
aanleidinq tot een van die machtiqste passages van zijn dichtwerk, die wij hieronder
laten volgen.
Het mislukte "mirak!ef' dat ·ruijl daarop beschrijft, doet Idle mooie passage over net
Held ontstaan, die reeds herhaalde malen in
bloe mlezini9'en, en artikelen werd opqenomen.
Onmiddellijk na deze passage voIgt die
over den dood, zeker even machtiq en indrukwekkend als die voorqaande.
Na het einde der qodsdienstplechtiqheld
te hebben meeqemaakt, beqeeft Idle dichter
zilch op straat 'en ontmoetdaar een hem
bekend priester, die hem uitnoodiqt, deel
te nemen aan den maaltijd, die in Ide pastorie Zta',l worden gegev,en. Hij neemt deze
uitnoodiqinq volqaaane aan, maar gaat eerst.
daar het .n0'9 Ianq 9'een middaq is, een
wandelinqetje maken in de omqevinq van
het plaatsje. Het is in die vroeqe Iente, en
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in eenige zeer mooie strofen bezingt de
dichter de schoonheid van de ontluikende
natuur, waarin de Godheid zich manifesteert.
Vervolqens beqeeft hij zich naar de pastorie, waar hij een aantal gasten, meest
priesters en verder enkele kerkmeesters,
aantreft .en die maaltijd neemt een aanvanq,
Reeds bijde soep valt er een incident voor.
Een der g,ast,en,di,e last heeft van zenuw.. .
toevallen, krijgt ook nUl weer een aanval,
waarbij hij zijn heele omqevinq met soep
volspat. Het nichtje van den pastoor wordt
erbij giehaal1d, om de heeren van: de opge...
Ioopen vetvlekken te o.ntd'oen,en wanneer
zij een dikken palter onder handen meemt,
wordt de dichter van teen verreqaande obs...
ceniteit ·en eindigt mete/en het manus...
cript.
Blijkbaar was het .ge:dic.ht hiermede niet
voltooid. .Is het nooit voltooid 9,ewo,rden?
Heeft Weustenraad zel] de rest ervan ver...
nietiqd? Hebben anderen ,ditgteldaalIll? Y ra...
Hen, waarop Wdjl h,etan,twoor,d schuldiq
.moeten blijven. Het manuscript berust op
het Stadsarchief van Maastricht in het
."verqifkastje H, waaruit h,et slech ts zelden te
voorschijn wordt .g,e:haald. Het verdwijnen
van het Iaatste stuk ervan moet dus wel
'van ouden datum zijn.
Doch latenwij thans eeniqe strofen van
Weustenraad's vdichtwerk gle\Ven. Wij wil ...
len hier niet noqmaals die afdrukken, welke
.men kan vmden lin de Momusklanken van
1883, in het Vademecum en li;n, de Neder...
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maas van [anuari 1930, opdat niet de indruk zou worden g,ew,ek,t, alsof dit de
eeniqe mooie passages uit het .gedich,t zouden zijn, doch Iaten er hier enkele volqen,
die, rvoorzoover ons 'bekend, nog nimmer
in druk zijn verschenen.
De passage, die hier voIgt, sehildert de
gevolgen van de prediking van Christus' leer:

Ie dat tat Woord had rondqeklonke
Reep nog .d,e vajer tot et keend:
Noets konste ,d' iezere jnach verbreke
Die mieeh te wet op tieeh verleent]
Reep nog de maan in volle weelde
Es heer z'n echte vrouw verstoot:
Iech bin diech g.ein,en trouw versjoldiq
'ch Erkin .die blood neet es mile blood!
Reep noq de meister tot z'n slaove,
Es heer ze doedslooq in 't kasjot:
Geer hobt gein rechte oets bezete,
B/e.k1aog uuch tan neet van eur lot!
Reep nog de Keizer tot te volke
Die veur haom laoqe neerqekneeld:
Huurtl [upiter heet miech verkoze,
Aonbeit miech, want iech bin ze beeld!
Reep nog die Rabbi oet ten tempel,
Zoe wile de heid'ne es te joed:
d' Onwetensjap, dat is et leve
Die wetensjap, dat is ten doe,d!
Reep ntoge't minsdom in den duuster
Met ene sjrikkelikke kreet:
De God dee us ins moot verlosse,
Kump, kump tee dan zeleve neet?
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[aowel, dee God dee is gekomm1e,
Dee God is op us neerqedaold
En heeteus vrijheid en eus rechte
Met z'n onsterfIik blood betaold,
Heer heet te 'riekemet ten erme,
De meister met tie slaof verzoend
En in haom roste alle minse,
Ger,ed., verbroederd ien beloend.

Zien lier, :dat lis toll Iier van leefde,
Van eindrach en verdraaqzaamheid.
Ze heet vereinig -en verbonde
Wat van te veure waor gesjeid,
Ze heet te minse opqenomme

In haore m100j erlikke sjoet
En hunet ierste leech gleweze~
&eclat et -good is en et koed.

Et is 'n roes vanoet ten Hiemel,
Die op eus wereld opeqonq.
Gelokkiq, wee 'n inkel te kslce
Mer oet 'n zuuver hand onfonq,
Ze sjink 'm balsem veur de wonde
Boe dar z'n ziel met is besmer
En 't leste blaad van haore kellek
Verkwik 'm nog op 't sterfbed.
Weustenraad heeft ook noq een aanvanq
Hemaakt met een Hedicht, dat aI'S vervolq
moest dienen op zijn Beiweeq of Percessie
neo Scherpenheuvel, fen darqetiteld was De
Leste Percessie nao Scherpenheuvel. Hij
heeft slechts enkele strofen ervan op schrift
qesteld. Waarschijnlijk qebeurde dit kart
voor zijn vertrek naar Belqie en heeft hij t
t
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later beneden zijn waardiqheid glevOln,dlen,
zich van een Dietsch dialect te bedienen.
In den aanvang van dit hoofdstuk maakten
wij meteen .enkel woord melding van den
invloed, dden Weustenraad op de Maastrichtsche dialectdichters eerier latere periode heeft .g,ehad. Wij willen er hier even
op teruq komen, Voornamelijk bij G.D.L.
Franquinet, de bekendste der dialectdicheers
utt de vorige eeuw en van wien het meeste
bewaard is g.ebl,even, is die invloed van
Weustenraad in zijn beginperiode op meerdere plaatsen aan te wijzen. Wanneer
Franquinet in 1864 zijn "Geld" dicht, voelt
men reeds in de vier eerste regels van dit
gedicht duidelijk, dat de dichter zichliet inspireeren door W eustenraad s bekende passage. Weustenraad zegt:
t

Nouw, sedert zoevaol doezend jaore
Dat eeder et 9'elok bejaoq,
Is tao wel ene mins Hebor,e,
Dee noets de g,eldzoch heet g.epl'aog?

DIe sjopper his It' en Id,e verdelqer
Van aal wat op dees wereld troent,

De, God van alde valse Go-dIe,
Dee zoe liang es te woere leef.
Bij Franquinet Iezen wije
Op tees wereld is et wonder
Wi,eet qeld weurd aonqebeidl
Das te God dee deit mirak'le,
Das de goochelkunst versteit.
36

Oak Franqusnet's "Ma·on,d van M,ei't is
klaarblijkelijk 'Heinspi!ree:r,d op Weustenraad's passage 't Vreuqjaor. En zoo zou er
meer zijn aan te wijzen, waaruit Weustenraad's invloed op hen, die ne hem kwamen,
blijkt,
Wiijm'een,en dan oak niet te veel te beweren, wanneer wJj- z·eggen, dat Weustenraad 1:11ag worden beschouwd a15 de weqbereider, die de merkbare ontplooiinq der dialectkunst rend het midden der voriqe eeuw
heeft moqelijk '9'em.aakt, en dat het de
moeite waard zou zijn, dat aan dezen merkwaardiqen dichter eens een omvanqrijker
stu/die werd gle,wdjld, waarbij die ged,e!elten
van zijn dichtwerk, die voor publiciteit in
aanmerkinq komen, binnen het bereik werden g-ebTacht van allen, die belang stellen
in de dialectlitteratuur.
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III.

G. D. L. FRANQUINET.

Het is een merkwaardiq verschijnsel,
waarop hier wel niet voor de eerste maal
wordt Igewez1en" dat omstreeks het midden
van de voriqe eeuw, toen gelij.k de
diohter Mathias Klemp het uitdrukt ,,;in de officieele Nederlandsche taal bdj1I18
louter daverende gezwoJI:enih:eden werden
g'edichlt 0.£ -godzaH,ge braafheidsdeclamaties",
in den zuidelijksten uithoek van onze Diet.. .
sche landen een zuivere, pure dichtkunst
kon ontstaan.
In het voriqe hoofdstuk maaktenwfj hiervan reeds met enkele woorden mlelid~1Il'9 en
schreven deze mogelijkheid vooreen niet
g'ering ,gedeelte toe aan Weustenraad's be . .
vnuchtend werk. Er waren natuurlijk noq
andere factonen, die diethunne bijdroegen tot
de periode van bloei, die ide Maastrichtsche
letteren -omstreeks dien tijd beleefden. Ze
alle na te Ig,aan of zelfs maar aan te stippen,
zoueen arbeid verqen en een ruimte vralg1en,
waarop deze studie niet is inqesteld, maar
toch willen we een paar ervan even naar
voren brengen.
Vooropqesteld wordt hier,dat natuurlijk
nooit een samenloop van omstandiqheden.
hoe gunstig ook, op zichzelf In staat kan
zijn, een bloeiperiode van Ietterkundiq leven
voort Ite brenqenv Daarvoor is in de eerste
plaats vereischt, dat Ide ddoh ters.. .bij ~,G,ods . .
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gen,ade er zijn, endeze worden gleboren en
leven nu eenmaal onder de meest uiteenloopende tijds- en Ievensomstandiqheden.
die nimmer :il1l staat zullen bllij,ken, het genie
rt:;e verhinderen zijn vlucht te nemen. Oat
ze echter ertoe kunnen bljdraqen, deze
vlucht te belemmeren en tie bekmotten, is
ongietwij£etlid (even waar. Oat, vain den
anderen kant, 'Hunstige omstandiqheden bevorderend kunnen werken op de uitinqsmo...
gelijkheden van den vdichterlijken geeSit, is
niet minder zeker.
Welke nu waren die voor (ten bloei der
Maastrichtsche letteren zoo 'gunstige factor,en omstreeks het midden der 1ge eeuw?
ILtlde eerste plaats zouden wij willen
wijzen opde omstandiqheid dat eindelijk.
na eeuwen van strijd, twistpartijen, ruzies
en woelingen, deze streken, na de uiteinde...
lijke afscheidmq v,a.nBelgie li,nl 1839 voor
het eerst tot rust beqonnen te komen. Dit
was - He.lukki'g! - nog niet de dommelen...
die rust, waarin landen, die nooit anders dan
vrede hebben ge,kend, soms verzinken.
maar het was in alle gleva,l een toestand
van kalme zekerheid, waarin Ide strijd om
het materieele bestaan niet meer den -g,ees...
tesarbeid QP den achterqrond behoefde te

drinqen.
Een doer gevolg·en van deze xonsoltdetie
van deri toestand was het ontstaan van den
tweeden factor, dien wij hier willen vermelden, nl. de oprichting van de Societeit
Momus. Ole rol, die deze vereeniqinq in het
maatschappelijk leven varu Maastricht in
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den Ioop der voriqe eeuw heeft 'g,espeeld,
m-ag niet worden ionderschat. Ze werd .opqenicht ~n 1839, nadat het vredesverdrag
van Londen was geteekend, dat de scheiditn,g van Nedealand en Belgie tot een voldongen Ieit maakte. Het tijdstip van oprichting spreekt voor zichzelf. En nu mochten
de oprichters van Momus als wapenschild
all kiezen een windmolen, gedek,t met een
zotskap, en met tot schildhouders een bok
en een nar, terwijl hun: motto luidde: "Gek~
held, mer neet boete de schraom", een feit
is het, oat bij hen naast de zucht naar ge ...
past vermaak - dat ze jarenlanq diadden
moeten ontberen - ook voorzat het verlanHen, om op .enerqieke wijze den strijd aan

te binden teqen die heersohende malaise en
door1hevord,erinlg vain kunsten en wetenschappen Maastnicht een waardige plaats te
doen innemen in de rijder Nederlandsche
steden.
In dit milieu moest het kunstenaarstalent.
voorzoover aanweziq,
wel tot uitin·g
komen. In Momus vonden dan oak aldra een
aantalgnootere en kleinere poeten de g'elegenheid om met hun dichterlijke voort...
brenqselen lin die openbaarheid te treden.
Er werd g,edioht in het Fransch - de def...
tige omqanqstaal in die daqen toe Maastricht! en in het Nederlandsch. Veel
minder in het Maastrtchtsoh. Dit is beqriipelijk. In! de taal, waarin men denkt en: over
de daqelijksche dinqen dies levens spreekt.
kan men niet zijn toevlucht nemen tot ge""
zwollen rhetoriek ,en hooqdravende onbe-
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grij,peliJk1h,elden, die voor velen teen en
ook nu noqwellicht - die essence der dichtkunst vormden. Iedereen zou daarvan ter...
stond het onzuivere hebben aanqevoeld.
En zoo kwam het, dat slechts enkelen de
dichtkunst j;n eiqen teal beoefenden. Maar
dit waren dan ook diegenen, die werkelijk
iets te z,e'glgen hadden.
Onder dezen namen ,twe,e mannen een
plaats in, die het onrnoqelijk maakt, hen
hier onbesproken voorbi] te .gaan: Franquinet len Polis.
Aan den laatste dezer twee zal ons vol...
gien,d hoofdstuk '9,e.wjj,d zijn. Thans zullen wij
Franquinet nader beschouwen.
Niet tallj},een de tijdsomstandiqheden, oak
de Iamilieomstandiqheden waren voor Fran...
quinet's ontwikkelinq als dichter gunstig.
Hij: stamde uit een aanzienlijke, welqestelde
Iamilie, die reeds m'ele~dlerem,a.nnenvan
wetenschappelijke 'en artistieke verdienste
na,d voortqebracht. Ben zijner voorouders
was een bekwaam beoefenaar der ,g.eod,esite
en astronomie. Zijn vader bezat als schrijver van eeniqc werkjes over pharmacoloqie
een zekere bekendheid lin de wetenschappe...
lIilke wereld. Een van zijn ooms was een
niet onverdienstelijk schilder en uitstekend
grave'llr, wiens naam, als tiHustrator van
Chabert's Galenie des Peintres, zelfs voor
de hedendaaqsche kunsthistorici Ig,e1en onbe...
kende klank is.
Washet wonder, dat zioh bij Franquinet
reeds v1roegtij,dii9 een kunstzinniqe aanleq
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en buitenqeworue Heestesgaven openbaarden?
Geboren den 1 M,ei 1826, legde hij reeds
op 16~ja~i:9'en leeftijd zijn eindexamen aan
het Maastrichtsche "Koninklijk Athenaeum
Illustre" af, om vlak daa rn a, in September
van datzelfde jaar, den graad van candidaat
in de Ietteren en wijsbeqeerte aan de Bru.g~
selsohe Hooqeschool tebeh,alen. Vijf jaar
later promoveerde hij tot doctor in die
rechtswetenschappen en keerde teruq naar
zijm ,gebool'lteplaats, waar hi] zich als advocaat vestiqde.
Doch het was niet in de eerste plaats die
juridisohe wetenschap, die zijn Iiefde had.
Veel meer gi:n.g deze uit naar de stu-die van
g,eschiedenis, taal en letterkunde van zijn
gleboort~plaats en Iglew1est. Maarook op
ander terrein bewoog !h1ij zich, ,en, niet zonder
verdienste, Zoo stiohtte hij is 1848 de Maatschappij van Landbouw in Limburg en redig.ee!ld,e het Maandblad van dse vereeIlli:gdng.
ZijlIlJ verdiensten op dit ,g,ebied werden in
1817 door de Reqeermq erkend, die hem he ...
gi£t:i:gtde met de ridderorde van de Eikenkroon.
Bij zijn historisohe studien snuffelde Franquinet, op zoek naar oudedocumenten, overal ronden zoo kon het gtebeuren, dat ihij op
zekeren dag in een stoffiqen hoek van .de
zolders van het Maastrichtsche stadhuis. de
oude archieven der staid ontdekte, die daar
laqen te verqaan en Itot bestemminqhadden
om eens, bij g;elegen:hreid der groote schoonmaak, op de vuilnisbelt tereoht te komen.
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Hi] rapporteerde zijn vondst aan het stadsbestuur, dat hem Ide zorg over deze oude
paperassen toevertrouwde, en nu kwam al
spoediq uit hoeken en giaatjes allerlei
mateniaal te voorschijn, waarrnee Franquinet
in staat was, het begin te vormen van wat
teqenwoordiq het Stadsarchief uitmaakt.
Het was dan ook niet meer dan billijk, dat
Ihij in 1850 ails Stadsarchivaris werd aangesteld, welk ambt hij bleef bekleeden tot in
1867, in welk jaar hij zitti!n.gkvee.g in den
gemeente,raaid.
Inmiddels was hij Jn 1866 ook benoemd
tot provinciaal Archivaris van Limburq,
hetqeen hij bleef tot 1880. Van de stedelijke
regeering maakte hij deal uit van 1867-1869
en van 1873-1879, onderscheidenlijk als
raadslid en als wethouder. Vanaf 1851 fun ...
geel'lde ,hiij/ als plaatsvervanqend Kantonreohter, ust welk ambt 'hij in 1881 op zij:n
verzoek eervol werd ontslaqen.
Het was vooral in de jaren na 1850, dat
Franquinet's werkzaamheden een g.ew!eldi.. .
Hen omvang namen. Het eene werk van
zijn hand na net andere - meest van ge ...
schiedkundiqen aard - za.g het Iicht en hij
werd aanqezooht door tal van wetenschappe~Iijke viereenilgi!n'Hen, om als lid tot haar toe
tie treden. Zoo verkreeghij in 1852 het
lidmaatschap van het Geschied.. . en Oudheid.. .
kundig Genootschap in Limburg, waarvan
hij in 1893, na den doad van Pastoor
Habets, voorzitter werd: in 1854 van de
Maatsohappi] der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, van, ,de Maatschappij van
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Schoene Letteren en Kunsten te Gent 'en
van Ide Academic d' Archeoloqie de Belgique
te Antwerpen. In hetzelfde jaar werd hij
bestuurslid van de Societe-it Momus, hetqeen
hij bleef tot 1880. In 1879 behoorde hij tot
de oprichters van d.e Maasqouw, het tijdschrift voor g!e!schi,e,denisen letteren in Limburg, waarin hij later de meeste zijner historische schetsen publiceerde, alsmede een lijst
van Maastrichtsohe spreekwoorden, 3192
in getal.
Na 1882 beqonnen Franquinet's werkzaamhederu als publicist te verminderen. Dit
was wel voornamelijk te wijten aan: zijn
benoeminq tot Districts-schoolopztener, een
ambt, dat, rnet zijn andere beziqheden, vrijwel al zijn tijd in beslag nam. Daarenboven
- hij beqon al een jaartje onder te worden,
en voonal leed hij zwaar ionder ,het verlies
zijner .eohtqenoote. .die hem in 1886 oncviel.
In 1876 benoemd tot consul varu Belqie.
werd hij in 1896 bovendien vice-consul van
Spanje, terwijl omstreeks dit l.aatstejaar
verschillende rcqeerinqen hun erkennelijk...
heid wilden betoonen voorde door Franquinet bewezen diensten. Zoo werd hij beqiftiqd
met de Belqische Leopoldsorde en met het
Officierskruis van die Oranje-Nassau-orde.
In 1896 vertoonden zich bij Franquinet de
eerste verschijnselen eerner ouderdomskwaal.
die hem Ianqzaamvmaar zeker sloopte. Den
29 [anuari 1900, in den vooravond, sliep ~hiJ,
terwijl hij in zijn leunstoel za t tie l,ez,en, zacht
en kalm in.
Wij zullen niet ing:aanQp Franquinet's
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werk op g,esclhi,e,dkun:dig of ander g.ebied:
laten wij volstaan met hiervan te vermelden, dat ~ijlIl werken, in de boekenkast geranqschikt, meer dan een Ioopenden meter
plaats vondenen en dat ze nog altijd met
vrucht worden g,e:r,aa'dpl1eeg.d len herhaaldelijk aanqehaald door h'en,' die zilch aan xie
studie der gesc,hied'ends van Limburq wijden.
Wij willen hiler alleen den dichter en dia-

lectkenner Franqumet nader belichten. Met
een enkel woord zeiden wij al, dat zich
reeds vroeqtijdiq een kunstzinniqe aanleq
bij hem openbaarde. Ten bewijze hiervan
vermelden w,ij,datl hij In 1840 - dus op
14-jarigen· lee£tijd - een lofzanq op Willem
II dichtte, waarvoor 'hij een officieele dankbetuiqinq van den vorst ontvinq. Natuurlijk
mag men ait ndet te hoog aanslaan, maar,
in alle g.eva,l', een toekomst-belofite la~g er
reeds in. Gedurende zijn studententijd ont...
wikkelde
zioh
Franquinet's dichtenhjke
aanleq meer en meer. Nederlandsohe g'e...
dichten van hem verschenen in die N ederduitsche [aerboekjes van 1846-1848 en in
de Lettervruchten, het tljdschrift der Leuven...
sche studenten. Ook later, toen hij te Maas...
tricht was teruqqekeerd, zou hi] n'og meniq
Nederlandsch "en Fransch '9,edicht het licht
doen zien. Indien hij het hierbij had gelaten, zouden wij echter nimmer te weten
zijn gekomien, hoe igr;oOt in werkelijkheid het
talent van dezen dichter was. Nederlandsch
en Fransch, ze blijven nu eenmaal voor den
ech ten Maastrichtenaar officieele. vreemde
talen, waarin ,hlijl wel'<kan spreken maar
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zeker niet denkt. En Franquinet was een
echte Maastrichtenaar!
Als wij dit bedenken, doet het eiqenlijk
eeniqszins vreemd aan, dat het eerste g·e..
-dichtje van hem, dat ons bewaard is Heble...
ven.vdateert van h,et jaatr 1860, toen rde
dichter dus reeds 34 jaren telde en sedert
meer dan 12 jaren weer te Maastnicht
·w,oonde. Ben juiste verklarinq voor dit late
ontsprinqen zijner Maastrichtsohe poeziebron kunnen Wlijl niet .g·even. Wij zouden de
veronderstellinq willen opperen, dat Fran..
-quinet aanvankelijk op het Maastrichtsch
ads voertaal zijner dichterlijke .gedach,ten
ietwat .gerin,gschatten,d heeft neerqezien, en
eerst Ianqzamerhand ris g.aan Inzien, dat deze
taal zich voor de weerqave van zijn gevoelens minstens even g,oed, zoo niet beter
leende dian Nederlandsch of Fransch. Een
aanwijzing in deze richtinq meenen wij te
vinden in het feit, dat Franquinet beqonnen
is met enkele blijspelen uilo het Fransch len
'h'et Nederlandsch in het Maastrichtsch te
'ver'talen, ten behoeve van die tooneelafdee..
Bing van MomusrHet waren Klaos Pomper...
nikkel, een ,bewe,rking van Moliere's Medicin
malgre lui, en de Bloodzukers, naar het
Nederlandsch bewerkt. Daarenboven schreef
'hij een oorspronkelijk eenaktertje. Et Kinder...
maoqske, eveneens voor het tooneel van
die qenoemde vereeniqinq besternd. Deze
drie werkjes verschenen bij Leiter...Nijpels
te Maastricht, het eerste i,n 1856, de betide
andere in 1857. Blijkbaar beschouwde
Franquinet dezen arbeid aanvankelijk als een
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aanqenaam tijdverdrijf zonder ,groote COJlsequenties, doch naderhand moet het hem
tot nadenken hebben gesttemd over Ide mogeliJkheden, die de Maastrichtsche taal kon
bieden. En zoo - snellen wij ons voor -'leqde deze ,li,efihebb
den ,gr,on!dslag voor
zijn dater dichteolijk werk.
,R,ee,ds in Franquinet's allervroeqste Maastnichmsohe verzen voelt men den echten
dichter. Qp den duur werd zijn techniek
natuurlijk glaan,dewe:g beter: zijn sentiment
echter verloochende zich nimmer. Het spreekt
vanzelf, dat al zijn werk niet even ho,og
staat niemand wist dit loe.t1er.dan hij
zelf. Maardat hd] van het beste heeft gegeven, dat de Limiburigschedial1ectkunst
ooit heeft voorqebracht, mag als vaststaand
worden aanqenomen. Ter ondersteuninq
van idit ons oordeel, dat om beqrijpelijke
redenen door velen missohien niet qeheel vrij
vain voorinqenomenheid zal worden ge,acht, willen wij hier enkele uitspraken van
anderen xiteeren. O'e idichterM. Kemp zeqt
o.a.: "Limburg mag hulde brenqen aan de
naqedaohtenis van dezen dichter in teigen
spraak, voor het vele schoone, liefderijke
en Ievensblijde dat hij naliet." Dr. Andre
Schillinqs schrijft: "Maastri'Clht mag zich
geluk~ilg prijzen dat onder die velen, die haar
dialect tot voertaal hunner g,e,dachten narnen
behoort G. D. L.. Franquinet. Ik zou het
uit den aardder zaak niet waqen, te g,aan
praten over een bundel in het Maastrichtsch
geschvev1en '9le:diohten, wanneer die g'e~dich~
1e1 f i j
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teri-ahleen als product van het dialect waar.. .
de hadden. Ik vind ze echter om hun ,g,e.. .
daohte, fijnheid varrqevoel len schcone taal
zoo eoht, dat ik Maastrichtsch zou leeren,
wanneer ik het nierkende, om ze te kunnen
schatten .naar diun juist waarde.", en Dr. D.
Sassen verklaart: "Fr,anquinlet had, indien
hij .gewii'ld had, eene eervolle plaats kunnen
veroveren in die Nederlandsche of Fransche
lettenen, Hij verkoos zijn eiqen dierbaar
Maastrichtsoh en hij meet er ODS, Limburgers, des te liever om, zijn.'
In den aanvaoq van dit artikel wezen wij
erop, dat Fnanquinet's 9'e,dichten in regenstellinq tot het meerendeel van wat teen
in de N ederlandsche taal werd voortgebracht, van een zuiver, puur pevoel zijn, Ze
hebben dit ,gtem'e'en met h'et werk van dien
anderen Zuiderlinq, die in dienzelfden tijd.
ver van die reqionen der officieel erkende
dichtkunst, zijn onverqankelijk schoone
verzen schiep: Guido G,eze1'l'e. Wij zouden
ons niet durven verstouten, deze beide dich . .
terfiquren op een lijn te willen stellen, maar
een v'er.g~llijking van beider werk dringt
zioh onwillekeuriq aan ons op, wa.n.neer wij
bedenken, hoever zij belden. physiek en
qeestelijk, af stonden van wat toen als de
Nederlandsche
kultuurcentra werd be-

Tech hebben deze beide mannen
van elkanders bestaan zelfs niet afqewetenl
Laten wi], tier staving vain het bovenstaan.. .
de, thans -een paar stalen van Franquinet's

SChOUWld.

zuiverste poezie geven:
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ET ONWEER.
Zwarte storremwolke vleqe
Wie die spooker in die nach,
Sjore haqel, sjore reqe
Klett're neer met helsche krach.

Win die huile, buim -die neqe
Beventeere veur hun jach,
't Dondervuur dat flikkert tege
Aktlig lin zen gleujrin:gsprach.

Sjrik en angst lin 't weld reqeere:
Zoe 'ne storrem, brOlllent,eere
Ao,dat ds glet vreisseliksl
Mer er wiek. En, noe, wat is er?
Niks! 't Graas allein dat ruuk '9'et Irisser.
Mei 1863.

ES IECH ZING.
Es iech zing en veerse maak,
Hob iech eiqes mie vermaak
Met tenao be Iuustere.
Dan verqeet iech 't werelds leid

Wat miech, wie e nievelskleid,
Zou de g:eis verduustere.
En ieoh laot, wie 'n zonnestraol,
V raoqde sjijne door men taol
En mich sjoens influustere.
October 1863.
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DE BLOMME.
Ac, de blornme!

Es iOie komme,
In de veurjaorszon 9'ew

1eeg,

Dan de zeqe
VeIlt wie reqe,
Dan. is vraag in alle weeg.

Beekskes springe,
Veuqel zinqe,
Bos 'en veld dat 10k verblijd:

Mer van a1]1tes
t Meis bevalles
Door de: blomme weurd verspreid.
t

Ouch wie steerkes,
Goudlanteerkes,
Funklen inet hiemelsbreid,
Zoe, ze Sleeve
Lachenteere
d' Eerd haor danzig zomerkleid.

Zeet z' i!n velderl
Lostiq, helder
Baoje z' in Ide zonnesjien.
Zeet z' OIP rotse
Kleddre tot ze
W:ie 'n tapiet daobove zien.

Met wat rieke
Kleur ze prieke,
Die eus ouq zoe gle,erle welt.
Wde hUIIlJ gaar,e
Lokke, kaore
In de haaf en in et weld.
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Um et eve
BOle ze ilie've,

Kinder zien 't van 't zonneweer:
Boe ze pronke,

Ze belonke
Us zoe vruntelik en teer.
lao, ze weite
Leef tie plei te
Met huri-kleurkes en fluwiel,
En zoe zonder
Kuns of wonder
TiQUV1~e z' op eus hart len ziel.

Want te blomkes
Dat zien stomkes

Die hun taol Ig:ein klanke heet,
Mer toch leise,
Steelsqewijze,
Us te hartsqeheime zeet.

[ao, ze g,a,oj1e,
Leefdebaoje,
Mile es goud en diamant.
Zoal',ge tije
Van et vrije,
Wie z' us sjonk 'n meidskeshand!

Drok van jaore
Bleik men haore,
Mer -toch deit, wie aajd iech bin.
'It Blomkesbleuje
I!n miech gflooJe
Dankqeveul en leveszin.
1888.
5~

Nietenkel de natuurpoezie vinden wijl in
het werk van Franquinet verteqenwoordiqd:
ook Ide schoone oude leqenden van zijn land
vertolkte hij in nieuwen vorm. De bekendstc
hiervan is de Lindeboum van Kan, welk g,e'dicht in tal vain bloemlezfnqen werd op'genlom'en en zelfs buiten onze landsqrenzen,
tot lin Denemarken toe, werd vertaald, Daar...
naast verheerlijkte hij de liefde, den wijn,
die qoede keuken. Ook de rake 'g-eestiglhtei,d,
de ViJl1lllli,g e satire en die groedlachsch!e humor
waren hem niet vreemd. Soms klonk er een
toon vao rouw 'en smartdoor 'zijn wlerk, doch
niet zonder berustinq, zooals in het ontroerende '9ie,diClht op den dood zijner echtqenoote. Maar vooral de l'i1efde tot zijru moeder...
taal zong !htiji op a1.I,e111 e,i toonaarden uit. Wij
zouden ons bijna laten verleiden, Ih&er een
zijne lofzanqen op diet Maastrichtsch weer
te 'Hev,en, indien ,d1it hoofdstuk daardoor niet
te ver buiten de te stelJ.engrenzen werd
uitqebreid. Wdj kunnen echter niet nalaten,
1

I

ze den lezervdie iets voelt voor de schoonheld onzer dialecten en van het Maastrichtsche in het bijzonder, ter lezinq aan tie
bevele~!
Wij vermeldden reeds, dat Franquinet
zijn loopbaan allis dialectschrijver opende
met een paar kleine tooneelstukjes. Latee
dichtte hij de operette [onk bij [onk en Aajd
bij Aajd, die door den Maastrichtschen com...
ponist V. vain Helden op toon werd qezet
en die niet alleen tijdens het leven van den
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dichter, maar ook daarna no·g herhaalde
malen met veel succes werd opqevoerd.
Maar niet alleen als dialect.. .d ichter heeft
Franquinet groote verdiensten gehad, ook
allis dialect.. . kenner. Niet lang n,a zijn studententijd - het juiste jaartal konden wi] niet
achterhalen, doch het moet omstreeks 1850
zijn :g,e'weest - Ig.af hij een Proeve over
het Taaleiqen der stad Maastricht uit, die,
na een beknopte Hramm,atica, een vrij' uit1gebl'letilde ilijslt bevatte Main .tY!plischMa81~
trichtsche woorden met hun verklaring. Op
dit wenk zou hdj later . voortbouwen. Wij
spraken reeds over de 3192 Maastrichtsche
spneekwoorden, die hi] in die jaren 1879 en
volqende in de Maasg,ouw publiceerde en
die - 'het spreekt bijna vaneelf - niet alle
typisch Maastriohtsch waren. E'en veelqrooter len grootsC'h:er opqezet werk is echter
noq door Franquinet oaanqevanqen, name.. .
lijk een Maastrdchtsch Woordenboek. Hij
was hiermee reeds zeer ver 9'evol'ld~erd, toen
die dood hem verraste. Ole moqelijkheid, om
tot voltooimq 'en uitgave van dit standaardwerk tie komen, Is noq steeds niet gevon,den..
Dat het voor de dialectstudie van onschatbare waarde zou zijn, is boven allen twijfel

verheven.
Trouwens, er was nog hee] wat meer
belamqrijk werk, dat bij Franquinet's overlijden lOP puhlicatie wachtte. Zelfs van zijn
verzen was toen neg vrijwel niets :in druk
verschenen. WeI waren enkele ervan wel
eens opqenomen in tijdschriften en bloemlezinqen. maar Ide dichter zelf achtte blijk-
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baar het tdjldstip om tot '9iebun,del,de uitqaaf
ervan over te Ig.aan nag niet ge.kom·en. In
zijn nalatenschap immers werd vrijwel zijn
t

g.eh!ee1ledichterJij

rk

oeuvre, ·k·euJjig In 'It net

g,eschrrteVien len voor den druk ,ger1eed HIg...
-g.en.d 'g,evo,n,den. Meer dan twintiq jaren
zouden er echter voorbijqaan, voordat deze
ui,gaVie tot stand kwam. Gebrek aan inzicht
bij hen, diile, Franquinet's nalatenschap aan...
vaardden, was oorzaak, dat deze schat aan
t

dialectkunst welhaast een .kwart eeuw
lanq zorqvuldiq dn teen donker hoekje eener
brandkast opgeborqen bleef. Eindelijk, in
1920, rnocht het schrijver dezes rgfelu,k,ken,
hem voor den daq te brenqen, N adat de
qediohten in den loop van dat en het vol ...
g,ende jaar warren gepub,J,iceerd in het week...
blad "Li!m1burg's Leven", werden ze in 1924
in boekvorm uitgegeven. De Maastricht...
sche
dialeotlitteratuur boekte hiermee
een belanqrijke aanwinst, een bron van
vreuqde en schoonheid, die voor velen een
ruime verrijkinq van hun 'gee,steli}k leven
beteekende.
1
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IV.
LAURENT POLIS.

Naast G. D. L. Franquinet staat Laurent
P,OUiS als figuur van beteekenis in de dilaaect~
lli,tteratuur van Maastricht omstreeks het
elnd dec 1ge en den aanvanH der 20e eeuw,
Welke die beteekerns vam Polis voor deze
li,tteratuu1r is Igteweest t zullen wij hierna in
het kort uilteen~'etten; eerst wiJILen wij met
een enkel woord zijn levensloop schetsen.
Laurent Polis werd ellen. 11 October 1845
als zoon van zeer welqestelde ouders ge~
boren. Belstem'd om jurist te worden, gen'oot
hi] zijn vooropleidmg aan het ttKoniln,kliJk
Athrena,eum I1Jrustre maar toen het op verder studeeren aankwam, had hij daar weinig
zin in, Hijvoelde veel meer voor den handel,
Trezamen met Vtcroe Coeneqracht inam Ihij.
ide J1eildff,nlg van Ide Maastriohtsche spijker...
fabriek op zirchteen zaak, ,di;e aanvankelijk
weI floreerde, maar die in den malaisetijd
rond 1870 zoozeer beqon achteruit te g,aa1n t
dat Idle ieilglellla1atrs voorzichtiqheidshaive besloten. ze van de hand te doen, voordat
het te }\aIM was.
Ofschoon Polis, met lhle,t ooq lOP zijn zwakke
t t

t

gezondheid,

gedurende zijn verder leven

wel zou hebben kunnenrentenieren, was zlij:n
handeIsgeest te levendiq, dan dat hij zich aan
een Ieventje van ineetsdoen kon aanpassen,
D,aa1'lom nam ihij van [ules Leiter Ide bekende
drukkeri] Leiter-Nypels over, die Ihij onqe-
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veer vij] jaren leidde. Inmiddels echter was
zijn 'goezonldhei,dstoestan,d er niet beter op '9'e~
worden zoodat hij zich Henioodzaakt zaq
de hamdelswereld voorqoed vaarwel te

zeqqen.
Op aaneaden van zijn huisarts maakte hij
een lange reis Dnl ZuJ,de1lij:ker streken. Gedurende onqeveer vij£ rnaanden vertoefde
hij aam Ide Rivie,raen in Ital,ie. Aanmerkelijk
opqeknapt keerde hi] naar huis teeuq, doch
zijn ,gez,ondlhe~d bleef van dien eard, dat hij
toch niet meer aan het zakenleven kon
deeln emlen..
Nu kon hi] zioh 'Hoo,eel wijden aan z:ijn
liefhebberijen. De voornaamste hiervan was
we'} Ide dialect-lioteratuue. Daarnaast stond
die schslderkunst: POIM,s was eenniet onver.. .
dienstelijk Iandschapschilder. Maar miet al.. .
leen tot die sohoonekunsten en tot de mooie
natuur ginlg Polis' liefde ulit; oak 'en vooral
zijn behoeftiqe evenanensch kon op zijn
medeqevoel en steun rekenen.
Wi] .hebben er reeds op ,gtew1ezen, dat
d'estijds te Maastrichc Ide Societeit Momus
naast de bevorderinq vain kunsten en weten.. .
schap den strijd teqen de malaise op haar
proqramma had staan. Deze bestrijdinq
,da,chtm,en zich In dien tijd voornamelijk
in dlen vorm van bedeelinq van on- en minvermoqenden, Toen P10lis in het jaar 1878
tot Voorzitter dier Societeit was Iglekoz1en,
vond hi] iln ruime mate '9,eJ,eg:enhledid om aan
zijn Iiefdadiqheidsdranq toe te H,e,ven. Het
was dian ook aan hem te danken. dat Momus'
DoU
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Oude-Mannenhuis tot stand kwam, dat in
1888 wend iqesticht en in 1890 geopenld.
Het spreekt wel vanzelf, dat Polis zi1tting
had tiln den Armenraad der stad, evenals hij
'Hedlur1en,de 24 jaren eerst lid len Iater Voorzitter was vain het College vain Reqenten
over het hu;is van bewarinq.
De Stedelijke Muziekschool te Maastricht
en die Maasvereeniqinq aldaar telden hem
onder haar oprichters.
Een en ander had tot ,gevolg, dat hij in
1890 werd benoemd tot Ri,dld,eren in 1892
tot Officier in die Orde van Oranje Nassau.
lin 1911 werd ihij daarenboven door die
Fransche reqeerinq benoemd tot Officier
dAcademie im zijn rho,ed:alniigh,ei,d vrain Voorzitter van de Association francaise.
Twintiq jaren lang voerde Polis den
voorzittershamer van Momus, daarna bleef
hij tot zijn dood toe eere-voorzitter dder
Societeit.
Gedurende korten tijd bewoog hij zich in
lhet politieke leven zijner g,eb,oortlestad.Hij
werd toen aanqezochr om zioh beschikbaar

te stellen voor het Burqemeesterschap der
stad, doch daar hij aldra bemerkte, dat de
politieke stnjdniet met zljn karakter strookte,
Igliln'9lhlij op ldi!t voorstel niet in en trok zilch
zelfs '9,eh,eel uit diepoil:i:tirek teruq.
Polis' persoonlijkheid kunnen wij niet beter
schetsen, dan door venkele aanhalinqen uit
een81rtti,kt dat b:ij zijn overlijden verscheen
in een plaatselijk blad, dat tot zijn politieke
teg,enSitan:d,ers behoorde:
,.H'ij was eene aanqename persoonlijkheid
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ea,

met de tde£tiiglh,eitd. ldd,e den louden stempel
siert. Toeqenkelljk woor veen tilede:r t steeds
bereid te helpen of te raden, dadem steUJ,en:d
9'eduren,de een J:an:g leven, ,lhee£t Lhij zilch \tlall
van vrienden verworven,
Op ,potitiJe,k 9'ebiecL behoorde hi] tot Ide
doctrinaire Iiberalen van de school van Thorbecke. Ofschoon van ons, op dit terrein, een
teqenstander, lh'ebb'en wij hem steeds gewaardeerd aJseen der beste mannen van
de overzijde: iemand die eerliik was nlIl allies,
look in de besteijdinq van den poliJti,e,ken
vijand.
Hi; 'was, naar zijn kaeakter eerder teen
man van stid\l,e Ipallltijbehaltilg;i,nig :00111' van
openlijken Eellen strijd."
Hi] overleed te Maastricht, op den
1 AUlgustU'S 1915 69 jaar oud.
Welke was de beneekenis van Laurene
Polis voor de Maastrichtsche ddalect-Iieteratuur? Wij zagen reeds in ons vorig artikel,
dat G.,D.L. Franqutnet enkele tooneelstukjes
in het Maastrlchtsch heeft ,geschrerv1en, omstneeks de j,ClJrlenl 1856 ien 1857. B,eha:lve deze
telde Idle Maastrichtsohe tooneel-bibliotheek
er noq een paar andere, van min 0.£ meer
anonyme auteurs. Polis heeft deze bihlotheek
in belanqrijke mate uitqebreid, door er een
twintiqtal nieuwe tooneelstukken aan toe te
voeqen, Hiervan waren er drie naar het
Fransch bewerkt, namelijk: HE stok St.
[ulsen", naar een comedie van Labiche "E
Meitske Itle trcuwe' naar 'eJentoon,e,cilsitU!k
van Scribe en HDe HOOld van Ide Horloqemeeker" rraar een niet 'g,enloermden auteur.
t

t
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U·iJt h,eftDiU:i:tsch vertaade Polis een tweetal
kluchren: "Wile me Borqemeister weurd"
en "Verdaole is minselik" .Oorspronkelijke

.sbukkeru van zijn h,an,di waren: "Sjien-oorJolg",
blijspel in Itwee bedrijven, " Noets te laat!",
blijspel in een bedrijf, Op reis", blijspe] in
drie bedrijven " Greetsje", ik,lu'cht in een
bedrijf, ,,'(t Onweer", dramatische schets in
,een,beldlrijf, " Leefhobberije", \blijspeJ in een
bedrijf,
"Blauwb,aard
komisch-Iyrisch
drama in 5 tafereelen ",Momus' 50-j.aoriH
}ubelle,i", oriqineele scene, "MaS'tr,ee,ch, de
hobs .ene nuijen ~~ela\ter", a,]1e:g1orie:, "Mastreech Irrstantane", revue, "J'eianlg , llac\hitraqedie in een bedrijf, "V,enlus,d,e· bis 'n
Krok", pastorale in een bedrijf, "De twie
Brems", operette lin een bedrijl, met muziek
van 0:. Wo.lf, "Die Sjoen N,ClItuur!", bl!ijspel
in drie bedrijven, 'en "Ene rnins moot ros
hobbe", 'bldj's:pe,l iin, drie bedrijven.
Llit deze opsomminq bl:ijk't wel, dat Polis
-een zeer vruchtbaar tooneelschrdver was; hij
heeft dan look het J,eeuwiendeelbijlge:drag-en
tot de Maastrichtsche to onle:elllLiitJnera tuur.
Toch is zijn wenk noq steeds voor weiniqen
toegankelijk gebleven, omdat slechts een
.drietal zijner stukken het tot ,dlen druk hebben g,eb,raclht, rnl. "J1eang " , "VienlUs, Ide bil~
"n Krok'len "Ole twie Brems". Ole rest bleef
in ellen staat van handschrift bzstaan en
berust ,tih,al11s onder de 9'0ed'e zorg en zijner
to

t

' ,

weduwe.
Polis was, -

wij zeiden het reeds - een
zeer vruchebaar tooneelschcijver en als zoo.daniq bezit hij onbetwistbare verdiensten
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voor de Maastrichtsche dialect.. .I itteratuur,
en wel voornamelijk, omdat zijn voorbeeld
inspireerend werkte, Wat de litteraire
kwaliteiten van zijn werk betreft, deze
moqen niet te hooq worden aanqeslaqen.
W iJ doelen hjerbij niet op zijn stijl: Polis
schreef een vlotten, levendiqen die'looq, ge . .
Jmjkuit ide hieronder volqende passag-e moqe
blijken. ZiJn zwakke punt echter was de
compositie zijner stukken, het verloop dcr
handelmq. Vaak was olilt 19te'wron,g,en.. onloqisch, Ben oplossinq werd meermalen op
psycholoqisch onveranewoorde wijze gie£.or.. .
ceerd. Zeer sterk kJOIDlt ddt bijv. tot u;itti:ng
in "D,i,e sjoen Natuur", waar op het eind van
het stuk een bejaarde echtqenoot te'91en, zijn
even bedaaqde echtqenoote tot veen uitbarstJiln,g vain jaloersche toorn komt op het zien
v-an een Ioto, waarop aan die voeten van g,e,.
noemde echtqenoote IHe,k,nie:ld 1.ilgt de . door
den vader aan hun beider doohter toeqedachte bruideqom. Dit, terwijl er in het ge.. .
heele voorafqaande stuk ndets, 'maar (dan ook
totaal niets, was, dat ook maar iin het minst
een denqelijke uliltjbarsting van woede zou
kunnen motiveeren.. Men voelt hier pijnlijk
ICLUirdetHjlk ide bocht, waarin de schrijver zijn
stuk heeft 'g'ewr,onlg,en, ten einde de verlanqde oplossinq: de Hoeld.keurin9 van den vader
voor .het huwelijk zijner doohter met een
ander, te bereiken,
Het bovenstaande moqe wel een zeer
.sterk voorbeeld zijn van de wijze waarop
Polis de h ,a11ldetliln zijner tooneelstuken soms
op kunetmatiqe wijze een draai gaf om te
lg
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komen tot het "hapiPY end", in mindere mate
zien wij ZluU/ks m den loop zlijnielr blijspelen
herhaaldelijk g,e;bieu,ren. Daardoor-krijqen zij
als vanzelf meer het karakter van kluchten,
die ongetwijfeld met het noodige succes op
de lachspieren der toeschouwers zullen hebben qewerkt, maar die daarbij tevens in
niet onbelanqrijke mate aan litteraire waarde
hebben iingeb:oet.
Of het hieraan crigt, dat Polis' blijspelen
~1I1 den regie! .slechts eerie of enkele opvoerinqen beleefden len teqenwoordiq bijna geheel verqieten zijn? Wij meenen, dat deze
ve,rrkJlarilnlg voor Id1iJt versohijnsel zeker mede
in aanmerkinq moet ikomien. Er zijn echter
meerdere oorzaken, die hdertoe hebbenmedeg,ew:erkt. In de eerste plaats zoinden wij eraam wi\lcr1enl herinneren, dat slechts ienkele
klleinene stukjes vain Polis in druk verschenen. De andere bleven voor het publiek
dus ontoeqankelijk, hetqeen vanzelf ItJenlgevolqe had, dat Idle 9leldlachte, ze noq eens op
'tJe voeren, niet ibij een tooneelqezelschap opikwam. Ben andere reden is deze, det illl
Polis' stukken, die aIle spelen in gegoede of
burqerlijke milieu's, Idle vlr,aag:stu:kk,enbetreffende de opvoedanq. vooral van die
dochters, worden behandeld op lelen wijze,
die in onzen tijd van, onbeperkte vrijheid
der jeuqd weiniq aantrekkeiijkheid meer
bezit en zelfs lachwekkend zou werken op
een marrier, rd\i!e Idle schrijver zioh bij het
s',cnrijv1enzijln,er ib\lijspiel,en zeker niet heeft
gre,aa'clht. Een Iaatste oorzaak ikan nog zijn
gelegen in de taal, die Polis zijn personages
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laat spreken. Bi] allen is ,h:et Maastrichtsch
doorspekt met Fransche woorden en uitdrukkingen,

gelijk destijds in de kringen
behoorde 'g'ebruL~etJijlk was,
thans
hopeloos
verouderd aan-

waartoe
doch

PIQI!iIS

doet. En de Ideeen omtrent opvoedinq en het
dialect hebben in den loop der halve eeuw,
sedert Polis zijn tooneelwerken schreef, wel
qeevolueerd, Het moet een sterk schrijverstalent zijn, dat teqen zulke evoluties bestand
is. Polis' litteraire capaciteiten verrnochten
zulks blijkbaar niet.
Beha'lve ,aIls toomeelschrfjver heeft Polis ook

verdienstelfjk wenk verricht als ddchter len
ails prozaist. Zijln9leldli,ch ten, sleohts weiniqe
in 9'etat veotoonen veel overeenkomst met
het werk yanG. ,0. L. Franquinet en staan
daarbij niet Vier achterv De bekendste ervan
zijn opqenomen in den reeds vaker g'e,n,oemden bundel "M,omuskll!ankJen" en in het
"V,adem~e'cumtt van Breuls. Vem Ide weiniqe
proza-stukken, ,dlile ,hij naliet, is er noq g,een
in druk verschenen. O]t is zieer te betreuren,
daar zij, voorzoover ons bekend, de eerste
proeven van schetsern In Maastrichtsch
diadect vormen, ,a! waren zij aanvankelijk be-

stemd om vals monoloqen te worden voorHet zijn mooie stukjes Maastrichtsch proza, die ons biji ~e!z:in'9 onwillekeuriq aan het eerst later ontstane werk van
Olterdissen; deru bekendsten der Maastrichtsche proza-schrijvers, doen denken, Ben
kleine passaqe uit een dezer proza-schetsen
V al1lJ Polis
zullen wij hieronder eveneens
laten vd1g,en.
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Bij -gte:brek aan de noodiqe g'e'9levens kunnen
wij riiet (hle:t tijdstip van ontstaan van le~lk
tooneelstuk, Hedi,c\hlt of prozastuk van P olis
afzondienlijk opqeven: het tijdperk, waarbinnen zijn litteraire ar beid viel, loopt van 1875
tot het begin van deze eeuw.
Thans volqen de bov1en bedoelde passages
uit Polis' werk, eerst een dialooq, zijnde het
eerste bedrijf, eerste tafereel van "D;i,e sjoen
Natuur", len: vervolqens een stuk uit die
schets "E gans intiem dieneeke".

DIE SJOEN NAT'UUR,
l e Ak.

Hoof van 't boeteqood van Dassen. Blommeperk in 't rnddde. Lie9le moer met gr,oet ope
hekke. Achter de weeq Jop Ie beekske. In
de f.ongene ' berg of heuvel.
Ie Scene.
Dassen, aon 't vesse, Op tie berg Vernet a0l!11
't sjeldere.. Praote in de veerte te;g!en,ein.

Dassenr Avanceert 't werk, vrund Vernet?
Vernet: Och, 't geit all Me heet heij op tie
huuqde neet 'OUlHe Hetn:og urn all 't sjoens te

bewondere.
D.: Dat /9'eJuif ieoh uuch! De natuaur is toch
ouch 't sjoenste wat besteit, en walt veult
me ziech -gelo,kki,g van ziech dao vrij in te
konne beweqe.
V.: En te vesse.
D.: Vesse, jaoqe, wandele, 't is allemaol 't
zelfde. Meint qeer, dat iech, [eroom Dassen;
dee -me leve 'Hep,asiseerid hob in ide winkel,
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es groethendzleer in mossele en 'g~dtruugde
ves, dat 't miech te doen Isum zoe'n onnuzel
bieske, wat no,g gelin tien cent weerd is, te
vamqe? Nesm vrund; dat wet geer beter,
Wiant eus harte 'kllo/ppe. eins. Herinnert gieer
uuch nog, 't is noe all bijnao drei maond geleie, wie iech uuch heij in de umstreke teqekwaom? Geer zaot zjus wie noe te sjeldere:
iech spraok uuch euver dIe manjefieke umstreke, en dadelik hobbe veer us beqrepe:
all1e twie waore veer vol b·ewon:dlerin'g veur
de sjoen natuur!
V.:D,ao heet m'n hart altied veur qeklopl
Mer 'Heer, beste vrund Dassen. es iech uuch
zoe neume maaq, hobt veur miech teen
horizon noq verbreid, '9,e,er hobt miech mie
Iiere zien 'en inoigmi,e Iiere bewondere.
D.: Iech zeG mer, dIe natmir
stel,
dech
hob beet...... nou, en ferm.v., .. dat moot
ene kadee zienl...... Och vrund, komt eve
heij 'n hendsje hellepe, anders kump er miech
weerweq, wile :gilstle,r'e
(Apaart.) In den
Tr!aJite, dee iieclhmj,edh Ig'ek,oClh hob, steit,
dat me die lliJn moot metqeve len. iers optrekke es t,en dopper gans onder g,eit
.
Noe het 't oppasse! (Vernet is bij 'm ge-

komme.)
V.: Mer neet te nervus noel. ..... (Apaart):
En zeGGe, dat ZOie iemand dOrf vol te
hawwe, d,at 't lh,ao:m neetveur dat veske te
doen is ... (Tot Dasseru ) Zoo, er ds onder;
noe flink ophole!
Dassen trek met Ieid op: enen awwe sjoon
hinG aon den angel.
D.: 't Is onqepermiteerd: verleie week haol...
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de iech eruen awwen hood 'en noe ene sjoon
O~). Die veldwachter moos t'erop h~tte" dat
zoe get neet in 't veswater ,gle.smeebe Wle1Uro!

E GANS INTIE,M DINEEK,B,
Papa" Mama, zoorrem dochter zien 't eindelik eins glew,oo~die: aon familie en. kinnisse
weurd enen (diner aonqebooje. Piejerke, 't
jonqste zaonsje ds weI neet g,e,c,onsullt1ee1'ld
(umdat ',t noq neet z'n ileil'ste 'Communi1e g,e~
doon h,eet,beihuJurt 't ouch noq rueet [tot de
conseilide Iamille ), mer dat leef menneke
heet ziech onder ,aI die ldliiscussiles toch al z'n
kiewkes 91ellek en is ouch vias beslote, ziech
bij 't Hes aon niks te laote mankeere.
E,ne groet files zal 't zien, d1efti,g en volop! Dat is te Iamilie Beffels aom haore naom
versjoldiq. Nonke len tante, nisjes en neefkes weurde :gelnviteer1d, dan einiqe van de
deftiqe kinnisse [mer den ouch mer allein
de deftiqe! ) boe ziedh te dochter Julie met
zuut en boe ze zoevaol beleefhede ;g:e,nooe
heet, en verder einige jonglui, vrun van
Robert; ide vaolbelaovende, zier suffisante
mer In10g altied op praktiek wachtende avvekaot, die zoon oet 't hoes.
Gemeekelik is me neet tot dat besluit van
enen diner gekomme; Mama inclineerde mie
veur 'n ikaartparti]. dat is in Ide gooj klas
qebrukellk en 't ,l<JOIS uninder: JUllli\eke had
blieve ievere veur 'n bad,... mer dao waos 't
hoes neet lOP '9'eboUwld en ide Redoutezaol
kwaom te deur: en Robert, jeh, es rne dee
9'el1ui:£ had, dan woort let iQlet kolossaals, '9:et
piramidaals, wie me heij in de stad nag noets
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te zien kraoq: 'n soiree artistique, musicale
et declamatoire, boe-op ziech al de dilettanttalente zouwe Iaote h ur,e... ; mer ouch dao-

van moos afqezeen weurde, urn Idle invoudiqe
reie, dat boete en behalleve eine van de
kinnisse, dee zier aqreabel fIlu:it spaolde, en
enen ainld!er,e,dee ib,ij eeder 19'el:eIHenheild dezelfde romance zang, de :ddILettant""ta,lente
met te Ianterie te zeuke waore.
Papa dee had neet losgelaote en pront wie
Cato door bleef praote zoelanq Carthaqo
ntog bestond, zoe hee] Papa neet ziere mond
veur dat zie plan waos aonqenomme en enen
diner dus zoo komme.
Die invitaties moste ,g,e,drok weurde, tielge
de zin van Mama, die invoudig mondeling
door 'Wollem wou Iaote verzeuke: en, teqe
die opinie van Robert, Idee 't in 't Hollans
WOiU .hobbe, had te redactie vain [ulie ge.triomfeerd: tt'M,on,g.~eiUr et Madame Beffels
prient M
de leur faire I'honneur di'ass.is,ter au diner intime qu'ils donneront le
.
a 6 heures au soir. R.S.L.P."
't Woord "i,n,tilmle," waos 'n amendemint
van Marna, die vreisde, dat te Jui ziech anders op toe vaal zouwe V1e~rwachte,en ,,6
heures" had 't avvekaotsjeverkreqe, umdat
heer 't bOJjg,e.rllikvant, vreuqer je ete.
W11e alles zoe wied veerdiq waos, kwaom
die quintessence, Ide question de fond van
eeder eetpartij: ,,·dle menu" ,aon Ide orde,
Llit Ih,et bovenstaande ziet rnen: en tooneel-dialoog en, proza-verhaal waren aan
Polis well toevertrouwd. Het is jammer, dat
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Idle bou w van zijn tooneelstukken de reeds

'Hen'oem!de 'gebreken vertoonde, en het is noq
meer te betreueen, dat 'hij niet meer proza...
schetsen heeft 19!eiSchreven, die, in een bundel
vereeniqd, het ieerste staal van Maastnichtsdhe proza-litteratuuc zouden hebben ge ...
vorrnd, dat onqetwijfeld op waardiqe wijze
zijnplaats in de voortbrenqselen dier Iitrera...
tuur zou hebben inqenomen.
1
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v.
ALFONS OLTERDISSEN.

Werd de 1ge eeuw in de Maastrichtsche
dialect-litteratuur door Laurent Polis op
waardige wijze gesloten, op niet Minder
waardige ·wijze werd de 20e eeuw door
Alfons Olterdissen geopend.
Olterdissen was tijdens zijn leven en zal
ook nog weI langen tijd een der bekendste
en populairste Maastrichtenaren blijven.
Populair om zijn onvergelijkelijke hulpvaardigheid, die hem zijn eigen behoeften deed
vergeten, wanneer hij den nood van anderen kon lenigen, bekend om z'n onvermoeid streven en werken, waar het betrof
zijn geboortestad te dienen op het gebied
der kunst.
Alfons Olterdissen werd den 12 September 1865 teMaastricht geboren uit tot den
middenstand behoorende ouders. Als jongen
reeds toonde hij grooten aanleg voor het
teekenen te bezitten en ongetwijfeld zal deze
aanleg zich verder hebben ontwikkeld dank
zij zijn omgang met Henri Govaerts, den
bekendsten Limburgschen schilder van zijn
tijd. Mogelijk zal de invloed van Govaerts
ook niet vreemd zijn geweest aan Olterdissen's besluit om zich aan de Akademie
van Beeldende Kunsten te Amsterdam verder te bekwamen in de schilderkunst.
Van November 1883 tot September 1889
volgde hij de lessen aan die Academie,
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waarna hij naar Maastricht terugkeerde en
zich daar als kunstschilder vestigde.
Het spreekt vanzelf, dat Olterdissen als
schilder te Maastricht geen bestaan kon vinden en het was dan ook een oplossing voor
hem, toen hij tegen het einde der 80-er
jaren samen met kapelaan Rutten de
Patronaats-teekenschool kon vestigen, waaraan hij als leeraar verbonden werd en tot
aan zijn dood verbonden bleef.
Doch niet aIleen als schilder bezat Olterdissen talenten, ook op het gebied der
tooneelkunst blonk hij uit.
Hij was een zeer goed acteur en bezat
bovendien een prachtige baritonstem. Bij
de opvoering van tooneelstukken of opera s
door plaatselijke gezelschappen beyond zich
Olterdissen dan ook meestal onder de
eerste rollen. Deze praktijk van het tooneeI
zou hem later te stade komen bij het schrijyen zijner operettes in Maastrichtsch dialect.
Een ander, eenigszins aanverwant gebied,
waarop Olterdissen lauweren heeft geoogst.
wat dat der "corteges" of gecostumeerde
optochten. Tot voor den oorlog bezat Maastricht op het gebied der gecostumeerde historische of andere optochten een zekere
vermaardheid. Het feestvieren met uiterlijke praal zit de bevolking van het Zuidelijkste deel van Nederland nu eenmaal in
het bloed.
Aan dergelijke optochten wist Olterdissen een geheel eigen cachet te geven. Zoowel zijn schilderkunstige studies als zijn
t
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grondige kennis van de geschiedenis zijner
geboortestad kwamen hem hierbij uitstekend
van pas. De geheele organisatie van zoo'n
optocht berustte dan ook vaak in zijn handen en werd door hem met groote stiptheid
verzorqd, tot in de details van kleedinqstukken e.d. Zelfs van het economische gedeeIte
van die optochten was hij de zieI en het
was bewonderenswaardig, welke effecten
hij wist te bereiken met vaak zeer geringe
geldmiddelen. Afgezien van de vraag of
dergelijke op praal berekende optochten nog
weI binnen het kader van onzen tijd vallen.
kan men met zekerheid zeggen, dat er tot
op dit oogenblik geen plaatsvervanger voor
Olterdissen op dit terrein zou zijn aan te
wijzen.
Het is eerst tusschen de jaren 1910 en
1920 dat Olterdissen zich begon te bewegen
op het gebied der Maastrichtsche dialectlitteratutir. Hij schreef in die periode de
beide operettes "De Kaptein van Kopenick"
en ttTrijn de Begijn en publiceerde in den
"Limburger Koerier" een Hroot aantal
dialect-schetsen. Op dit werk komen wij zoo
aanstonds meer uitvoerig terug.
Toen in 1922 een Maastrichtsch uitgever
met het plan rondliep, te komen tot de uitgave van een aIgemeen Limburgsch tijdschrift, dat de qeschiedenis, de legenden. de
volksgebruiken en -Ieesten, den taalrijkdom
en het natuurschoon van Limburg in voor
den algemeenen lezer bevattelijken vorm zou
behandelen, wist hij niet beter te doen, dan
zich te wenden tot Olterdissen. met het ver79
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zoek, de leiding van dit tijdschrift op zieh
te nemen. Het zou blijken, dat hij de juiste
keuze had gedaan; onder Olterdissen's
leiding werd de in Juli 1922 opgeriehte
"Nedermaas" een zeer interessant, rijk ge.illustreerd tijdschrift, met een apart, geheel
Limburgsch karakter, welk karakter het tot
op den huidigen dag heeft weten te bewaren.
Toch zou Olterdissen van zijn jongste
creatie slechts korten tijd genoegen beleven,
want reeds den 24 Februari 1923, nog geen
half jaar na de oprichting ervan, overleed
hij plotseling, geheel onverwachts.
Bij Olterdissen, gelijk bij zooveel anderen,
die, zichzelf vergetend, hun gaven zonder
voorbehoud ten dienste der gemeenschap
stellen, zien wij het bekende verschijnsel:
tijdens hun leven worden zij niet erkend
en eerst na hun dood eert men hen naar
verdienste.
Het is in dit opzicht leerzaam, het nummer
van de "Nedermaas van Maart 1923 eens
door te bladeren, waarbij men vooral wordt
getroffen door deze woorden van Dr. D.
Sassen, die de leiding van het tijdschrift
overnam: "Was hij een trouw vriend, voor
wien hulp behoefde was hij zoo mogelijk nog
veel meer. Armoede kon hij niet zien, behalve zijn eigene en deze drukte hem het
minst, Zoo weiniq weten wij, want hij verborg zijn goede werken zooveel hij kon.
Wat we weten, kwam bij toeval aan 't
lieht.. Och, moehten we namen noemen! Wat
zoude men verbaasd staan over al hetgeen
hij met beperkte middelen heeft gedaan voor
t

'
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den armen medemensch. Wij kunnen daar
niet veel over zeggen, want, moesten we
ook maar weinig vertellen, het zou toch
reeds de ruimte dezer kolommen verre overschrijden. Het is niet noodig. Wij hebben
de ontroering geIezen op honderden gezich~
ten, spieqels der zielen die hem dankbaar
liefhadden.
Wilt gij voImaakt zljn, sprak Christus,
verkoop Uw goed en geeft het den armen.
Hij handeIde naar 's Heeren woord. Wei...
nig eischend voor zich zelf, alles offerend
voor anderen, is hij arm gestorven. Velen
hebben de grootheid van dit feit niet begrepen. Zij hebben hem erom geminacht. Zij
konden hem niet beqrijpen, omdat zij niet
zoo hoog konden stijgen als hi],
Voor zijne vrienden gaf hij zijn talenten,
voor de armen al wat hij bezat. Wat deed
hij niet voor zijne stad? Haar roem deed
hij herleven in schittering van kleurrijke op...
tochten, den levenslust wist hij op te wek...
ken door tentoonstellingen van allen aard.
Geen gebied bIeef buiten zijn beIangstelling.
Duizenden en duizenden heeft hij getrokken
naar Maastricht en behartigde aIdus het
zedelijk beIang en hief zijne stad hoog in
aller oogen. Wij zouden weI eens een be...
rekening willen zien van het stoffelijk voor...
deel, dat zijn arbeid binnen onze muren
bracht.
Dank heeft hij daarvoor nooit gevraagd.
En, helaas, ook nooit gekregen. Wij willen
geen bitterheid mengen in deze herdenkinq,
maar het moet ons toch van het hart, dat
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Maastricht, ik bedoel officieel Maastricht.
hem niet heeft erkend in zijn verdiensten
en jegens hem veel heeft goed te maken.
Toen hij kommervolle dagen beleefde, is,
daar door belangstellende vrienden ter be~
voegder plaatse bij herhaling op gewezen..
Men' hoorde hen beleefd aan, maar gedaan
werd er niets. Dat is jammer! Eerst toen hij
dood was, scheen men hem officieel te ont-

dekken."
Dr. Sassen sloeg met deze woorden den.
spijker weI op den kop! Overigens doet nog
altijd het bij deze gelegenheid door Dr.
Sassen geconstateerde verschijnsel in ruime
mate opgeld.
De vrij lange passage die wij hierboven
aanhaalden, ontslaat ons, naar onze meeninq, van een verdere karakteriseering van
den persoon van Olterdissen: zijn geheele,
weinig gecompliceerde natuur is door iemand
die hem van nabij heeft gekend, daarin
neergelegd. Was het wonder, dat een man
als Olterdissen, die van huis uit niet tot
de Katholieke Kerk behoorde, op den duur
zijn heil binnen deze Kerk heeft gezocht en
gevonden?
Wij zeiden het reeds: na zijn dood werd
Olterdissen naar waarde geschat. Een
comite werd opgericht om de nagedachtenis.
van den verdienstelijken overledene in eere
te houden. De bedoeling lag voor, om zooweI op zijn graf aIs elders in de stad Maastricht een gedenkteeken voor hem op te
richten. Deze beide gedenkteekenen zijn er
inderdaad gekomen, het laatstgenoemde in
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den vorm van een qedenkplaat, ingemetseld
in den muur van zijn geboortehuis aan de
Boschstraat. Maar gelukkig heeft het comite
gelegenheid gehad en deze gelegenheid ook
benut, om ter gedachtenis aan dezen grooten
zoon van Maastricht een gedenkteeken op
te richten, dat van oneindig grootere waarde moet worden geacht dan een gevelsteen
of grafmonument. Het comite zag namelijk
kans, om de volledige proza-werken van
Olterdissen, die tot dan toe ·verspreid waren
in dagbladen en tijdschriften, in een bundeI
verzameld, uit te geven. Door den uitstekenden diaIectkenner en -beoefenaar Dr. E.
Jaspar werd deze uitgave zoo verzorqd, aIs
het werk van Olterdissen verdiende. Olterdissen debuteerde in het Maastrichtsch dialect met de operette ttDe Kaptein van Kopenick". Voordien schijnt liij
zich weI eens aan een Nederlandsch drama
in verzen tehebben gewaagd doch daarmee heeft hij blijkbaar geen succes mogen
ooqsten, want er is, na een enkele opvoerinq,
voor zoover ons bekend, verder nooit meer
iets van vernomen.
Als
debuut was de ttKaptein van
Kopenick" ongewoon gunstig gekozen. Het
stuk zag het licht in een tijd toen de. ge~
beurtenis, waaraan het zijn naam en inhoud
ontleende, noq versch in ieders geheugen
lag. Thans zullen aIleen de ouderen onder
ons zich de escapade van den schoenmaker
Vogt herinneren, die vermomd als kapitein,
onder het oude imperialistische Duitsche
reqime, met behulp van een troep soldaten,
t
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die hij tot doel op straat had gerequireerd
zich wist Meester te maken van de gemeentekas van Kopenick en daarmee de plaat
poetste. Het gegeven was als geknipt voor
een operette: OIterdissen maakte er dankbaar gebruik van en wist het vrijwel van te
voren verzekerde succes nog te verhooqen,
door aan het geheel een speciaal Maastrichtsche sfeer te verleenen. AI de in de
operette voorkomende personen - behalve
de held van het stuk zelf - waren karikaturen van plaatselijke overheidspersonen en
bekende persoonlijkheden, zoo sprekend getypeerd, dat iedereen ze als het ware met
den vinqer kon aanwijzen. Bij het schrijven
dezer operette kwam Olterdissen - wij
wezen er reeds op, - zijn routine als tooneelspeler uitstekend van pas, alsmede ziin
humorvolle blik op het leven, HOe Kaptein
van Kopenick" is dan ook voor den Maastrichtschen schouwburg een kasstuk geworden, dat zelfs enkele jaren geleden nog eens
voor het voetlicht gebracht, wederom zooveel succes ooqstte, dat herhaalde opvoering noodig bleek.
Minder uitbundig was het succes dat
Olterdissen een paar jaren na HOe Kaptein
van Kopenick" behaalde met zijn tweede
operette in Maastrichtsch dialect HTrijn".
Het gegeven ervan was zuiver gefantaseerd
en sprak daarom misschien Minder tot het
publiek. Nochtans komen in dit zangspeI
passages voor, die litterair op heel wat hooger peil staan dan de versjes uit HOe Kaptein van Kopenick". Wij willen, ter staving
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van deze bewerinq, er hier een tweetallaten
volgen. Het eerste is het lied van den
vlieger. In zijn bekende boek "Voor Vrij? ..
Contact!" wees de schrijver, Lt. Viruly er~
op, dat ten onzent de beoefenaren der litteratuur, en met name de dichters, zoo
weinig aandacht aan de luchtvaart schen...
ken. In het licht van deze uitspraak doet het
goed, te kunnen constateeren, dat reeds
ongeveer twintig jaren qeleden een Maastrichtsch dialectdichter zich door deze, to en
nog zoo jonge vinding der techniek, tot het
onderstaande vers liet inspireeren:
DE VLEE'GER SPRIK:
Iech moot uuch goon verlaote;
Et geit uuch good veurtaon!
Adie mien kammeraote!
Et heimwee grip miech aon.
Kump tat te veugel wekke,
Dan res hun gei beraods;
Dan moote ze vertrekke
Of sterve-n op te plaots, - want:
Dao umhoeq, in 't blauw van God's liber
natuur.
Dao umhoeq, langs baone van goud en azuur,
Dao umhoeq, in 't grenzeloes riek van de
vrij,
Dao umhoeg veult te mins ziech iers vrij
en blij!
Veer vleege langs ten hiemeI
In montere zonnesjien.
Van aI et eerds gevriemel
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Is bove niks te zien:
Allein de vleugels roesje,
De motors lostiq sloon:
Wee zou dat welle toesje
Met 't alledaogs bestoon? - Want:
Dao umhoeg, in 't blauw van God's liber
natuur,
Dao umhoeg, langs baone van goud en aZUUf.
Dae umhoeq, in 't grenzeloes riek van de
vrij,

Dao umhoeg veult te mins ziech iers vrij
en bliil
Es veer in staots planeere
Nao ondere zien gedaold,
Naodat in hoeger sfere
Genoq waos rondqedwaold
En veer op eerd us roste,
Nog druimend van den toch,
Dan trach eus hart met loste
Weer nao de boveloch, - want:
Dao umhoeq, in 't blauw van 'God's liber
natuur,

Dao umhoeq, langs baone van goud en azuur.
Dae umhoeq, in 't grenzeloes riek van de
vrij,
Dao umhoeg veult te mins ziech iers vrij
en blij!
En dan het slotkoor van de operette, dat
des dichters liefde voor zijn geboortestad
zoo onverholen weergeeft en dat waardig
zou zijn, tot Maastrichtsch volkslied te worden verheven:
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MASTREE,CHS VOLKSLEED.
Hoera! Vivat! Mastreech!!
[ao, diech hobs us aon 't hart gelege,
Mastreech, door aIle ieuwe heer!
Veer bleve diech altied genege
En deilde dreufheid en plezeer.
Veer huurde nao dien aw histories,
Te peecd op grampeer ziene sjoet.
Eus ouge blonke bij dien glories
Of perelde bij diene noed.
En' dee van diech et sjoens welt prijze,
In taol, die al wie zinge klink,
Dat tee, op nui Mastreechter wijze,
Zien aajd Mastreech met us bezink.
Me zong van diech ten allen tijje:
Eus moojers zonqe bij de weeg.
En voolte veer us rech tevrijje,
Dai zonq ze e Ieedsje van Mastreech.
D~

blom van Nederland's landouwe,
Gejreujd op 't graaf van Sintervaos,
Bisweerdig, dobbel te besjouwe,
Gesneqeld in de blankeMaos.
Ein Staar, de witste oet te klaore,
Besjnt tiech met haor straole zach
En, un diech zuver te bewaore,
'nen 'nqel helt bij diech te wach.
Wie leks woortste neet priesqeqeve,
Me hels tien kroen toch opgeriech
En oneknak bis te gebleve
Door .uze band van trouw aon diech.
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Daorum: de hand us tougestoke,
Et oug geriech op 't Stareleech:
En weurt dat oug dan ins gebroke,
Dan bejt veur us et aajdMastreech!
Van meer, veeI meer beIang voor de
Maastrichtsche litteratuur dan deze oeerettes was echter -Olterdissen's prozawe:k. Bij
de bespreking van den persoon en hzt werk
van Polis wezen wij er reeds op, dat door
dezen voor het eerst het proza als kunstvorm werd gebezigd. Na hem heeft Coen
Breuls.die voor de kennis van het Maastrichtsch zeer verdienstelijk werk heeft verricht door de uitgave van zijn "Vademecum handelend over Maastrichtsch Dialect",
zich gewaagd aan het schrijven van Maastrichtsch proza, in zijn "Mastreechse Praotsjes". Deze "Pra6tsjes" legden heel wat :yp
pische dialect-uitdrukkinqen vast, wa.en
vIot geschreven en daarom weI prettig om
te lezen, doch daar ze door den schrij-er
hoofdzakelijk werden opgesteId om rijn
eigen politieke inzichten te lanceeren en die
zijner politieke tegenstanders beIachelijJ te
maken, meenen wi], ze bij de behandeing
der dialect-litteratuur voorbij te kumen
gaan. Ook de enkele tooneelstukjes die
Breuls schreef, zijn totaal in het veneetboek geraakt. Wij willen hiermee niet
zeggen, dat Breuls geen groote verdiasten
zou hebben gehad; integendeel, zijn ..,ademecum heeft als woordenlijst van ifaastrichtsch dialect weI degelijk beteekeis. en
niet aIleen als woordenlijst, maar ok. -
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doordat hij er een aantaI gedichten van
oudere en nieuwe dialectdichters in opnam
-t als aanleiding voor velen, om weer eens
wat meer aandacht aan het dialect te schen...
ken. Een figuur van beteekenis in de ge...
schiedenis der Maastrichtsche letterkunde
kunnen wijBreuls echter niet noemen.
Doch, om terug te komen op het proza...
werk van Olterdissen: in de jaren 1916 tot
en met 1918 publiceerde hij in het teMaas...
tricht verschijnende dagblad ttDe Limburger
Koerier" een aantal dialect...schetsen, die hij
samenvatte onder den verzameltitel ttVan
Stad en Lui veur 50 [aor". Deze schetsen
beoogden niet zoozeer de officieele geschie...
denis van de stad een halve eeuw geleden
vast te Ieqqen, als weI een tthistoire des
moeurs" of zedenschildering van de Maas...
trichtsche bevolking in den aanvang der
tweede helft van de 1ge eeuw te geven.
Maatschappelijke en hyqienische toestan...
dent zeden en gebruiken t uitdrukkingen en
spreekwijzen werden door den schrijver, die
aan een benijdenswaardigen schrijftrant een
sterken zin voor humor paarde, in geuren
en kleuren aan den lezer voorgezet. Deze
schetsen waren dus niet aIleen uit litterair,
maar ook uit folkloristisch oogpunt van be...
lang.
Nadat Olterdissen zijn serie ttVan Stad
en Lui veur 50 [aor" had beeindiqd, zette
hij zijn publicaties in den ttLimburger
Koerier" voort onder den naam ttMastreech...
ter Type". De schetsen, die hij onder dezen
titeI bracht, waren zuiver litterair. Er zijn
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meesterstukjes van humoristische vertelkunst
onder. Na hun verschijnen als daqbladfeuilleton, werden de onder de laatstgenoemde
serie gepubliceerde schetsen in twee bundeltjes door den "Limburger Koerier" uitqegeven, een uitgave, die qua uiterlijke verzorging zeer veel te wenschen overliet, hetgeen jammer is te noemen.
Ook in andere bladen heeft Olterdissen
af en toe weI eens een zijner schetsen ge'"
publiceerd.
Gelijk wij reeds vermeldden, zijn al deze
prozastukken door Dr. E. Jaspar in een bundel bijeengebracht en voor rekening van het
"Comite voor de Nagedachtenis van Alfons
Olterdissen" in 1926 bij Leiter-Nypels te
Maastricht uitgegeven.Hierdoor is Olterdissents prozawerk in zijn geheel voor iedereen toegankelijk gemaakt, ook voor nietMaastrichtenaars, dank zij de uitvoerige
verklarende woordenlijst, door den hewerker achter den tekst opgenomen.
Olterdissen's "Prozawerken in Maastrichtsch Dialect" zijn zoo voor den beminnaar, den beoefenaar en den bestudeerder
van dit dialect een standaardwerk geworden. Men leert er den schrijver uit kennen
als een uitstekend psycholooq, een rasecht
humorist en een vaardig stylist, die ons de
Maastrichtsche bevolking met al haar deuqden en gebreken Ievendig voor oogen wist
te stellen.
Het is moeilijk, vergelijkingen te maken
met werken uit de Nederlandsche litteratuur.
daar de dialectschrijver nu eenmaaI heel
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anders is afgestemd dan de schrijver in de
oficieele taal, maar indien wij ons genood.. .
zaakt zaqen, te verqelijken, dan zouden wij
- mutatis mutandis - Olterdissen's werken op een lijn willen stellen met de be . .
faamde Camera Obscura. Wij meenen, hier.. .
mee niet te veel te hebben gezegd.
Bij het zoeken naar aanhalingen uit alter.. .
dissents Prozawerken hebben wij zoo'n Hem.. .
barras du choix", dat het moeilijk valt, niet
een of meer van zijn knappe schetsen in hun
geheel weer te geven. De plaatsruimte maakt
dit onmogelijk. Wij willen daarom volstaan
met een zeer beknopt citaat, de eerste alinea
van een der schetsen uit de serie 'HVan
Stad en Lui veur 50 [aor", getiteld:
DE SJAOL.
De sjaol had zeve klasse en drei onderwijzers, in drei lokale. De drei liegste klasse
stante onder eine meister, de twie vollegen.. .
de eeder onder eine van de twie andere.
Este zes jaor waos, woorste beukenteerenao
sjaol gesleip en daobleefste tot t' n daartien.. .
de, veertiende, vieftiende jaor. De lokale
waore gewit met 'n zwarte lambrie onder.. .
lanqsr Met zevene zaotste in zwarte baanke.
Et bord waos zwart en woort met witte let.. .
ters en getalle besjreve en besieferd. De let.. .
ters van de beuk stante, zjus wie die in dene
kajee, zwart op wit. De sjreefs witte letters
met t'n tosj op 'n zwarte lei. Veur aofwisseling woare de loete inkpot zwart, wie ouch
te kachel, de kolebak en de lateje. Hadste
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noe zeve of ach jaor op al dat wits en zwarts
gestaard, dan kraogste ene brel, de bijnaom van "de sjeele" en de waos opgelierd.
(AlIewijl zien veer aofgestudeerd).
Dit markante staal van Olterdissen's
manier van vertellen moge een aansporing
zijn, met zijn werk nader kennis te maken:
men zal het zich niet berouwen!
Olterdissen heeft velen de oogen geopend
voor de mogelijkheden, die het Maastrichtsch
als schrijftaal, in dicht en ondicht, biedt.
De beteekenis hiervan voor het behoud van
dit dialect, moet men niet onderschatten.
Waar bij de geweldige ontwikkeling van
het verkeer, die onze eeuw meemaakt, elke
plaats van eenige beteekenis uit haar vroeger min of meer betrekkelijk isolement wordt
Iosgerukt en opgenomen in een grooter nationaal en internationaal verband, dreigt
voor de dialecten de ondergang, indien er
niet bij tijd en wijIe persoonlijkheden opstaan, die in staat zijn, daadwerkelijk aan
te toonen, dat dialect nog wel iets anders
is dan een brabbeltaaltje voor de onontwikkelden en het lagere volk. Olterdissen heeft
dit door zijn werk duidelijk aangetoond. En,
wat meer is, men heeft dit te Maastricht
begrepen. Een kleine schare zet de, met
enkele onderbrekingen, thans bijna anderhalve eeuw gehandhaafde traditie der dialectkunst voort.
Dezen kunnen wij in deze studie, die aIleen
beoogt,figuren uit de geschiedenis der Maastrichtsche dialect-litteratuur te geven, geen
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plaats inruimen. Wellicht zal het een ander
maal, misschien weI aan een andere pen dan
de onze, gegeven zijn, hun beteekenis in een
helder daglicht te stellen.
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VERKLARENDE LIJST VAN IN Df:N
TEKST VOORKOMENDE DIALECT ~
WOORDEN.
aajd - oud
aal :-- al, all es
aonbeijje - aanbidden
ast(e)rant - brutaal
avvekaot - advocaat
awwe - oude
baoj - bode
baoje - baden
begaoje - bevuilen
beijt - bidt
bejaoge - najagen
belonke - ' toeknikken
beuk (mv. van: book) - boeken
beukenteere huilend: de uitgang -teere
achter het tegenw. deelwoord geeft het
voortduren der handeling aan
bevalles - bevalligheid
bis (je) bent
biste - ben je
boe - waar
boete - buiten, voornw.
boetegood - buiten, zelfst. nmw.
buim (mv. van: bourn) - boomen
daoveur - daarvoor, ervoor
dee - die, wie
deestoe - die je
deit - doet
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deistiech - doe je
deks - dikwijls, vaak
diech (na een scherpe medeklinker: tiech ) jij, jouw
diene - jouw
doe (na een scherpe medeklinker: toe) - jij
door... heer - door... heen
dopper - dobber
dorf - durft
eiges - zelf
er - hij
es - als
este - als je
eus - ons, onze
fong - achtergrond
gaoje - behagen, bekoren
gaor - geur
geer - gij, u
geere - graag
geit - gaat
gelek - gelikt
geluif - geloofd
get - iets
geweeg - gewiegd
gleujingsprach - prachtige gloed
graaf - graf
grampeer - grootvader
groet - groot
haof (mv. van: hoof) - tuinen
haom - hem
heels - (je) hield
heer - hij
heet - heeft
heij - hier
helt - houdt
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hendsje - handje
hetstoe - heet je
hiemelsbreid --- uitspansel
hinG - hangt
hoof - tuin
hoofstiech - hoef je
huugde - hoogte
huurt - hoort
ie dat - voordat
iech - ik
ieder - eerder
iers - eerst, pas
ievere - ijveren
jeh - ja
kadee - kanjer
kajee - cahier, schoolschrift
kakedoe - muts
kaore - streelen; ook: keuren
kasjot - gevang
kleddere - klimmen, klauteren
konste - kun je
koojstront - koedrek
kump - (hij) komt
kums - (je) komt
lambrie - lambrizeering
lanterie - lantaarn
latej - raamkozijn binnenshuis
leid - moeite
leise - zachtjes
lieg - laag
lier - leer
loete - looden
lop - loopt
maog - meid
mie - meer
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miech - mij
moer - muur
manter - vroolijk, opgeruimd
moojer - moeder
naoberse - buurvrouw
nievelskleid - nevelwade
nisje - nichtje
noe - nu
noets - nooit
nonk - oom
oets - ooit
opgelierd - afgestudeerd
ouge - oogen
pans - lijf, buik
posteur - model; ook: gestalte, beeld
pront - juist, precies
reep - riep
reie ---- reden
roesje - ruischen
roqqeknolle --- kleine, harde roggebrooden
sjaol - school
sjinke - schenken
sjoen - mooi
sjoet - schoot
sjoon - schoen
sjoor - bui
sjopper - schepper
sjroet - kalkoen
slodder - slons
slokke - sIikken
spaolde - speelde
steit - staat
staots - statig
tekske - takje
tieretejje - baaien

toesje - ruilen
tosj - griffel
trekmots - dienstbodenmutsje
us - ons
uuch - u
vaal - veel
veerdig - klaar
verdold - verdorie, verdraaid
versjoldiq - verschuldigd
versteit - verstaat
veugel (mv. van: vogel)
vogels
veult - voelt
vraag - vreugde
vraotste - vrat je
vreuger - vroeger
vrun (mv. van vrund) - vrienden
vrij (zelfst. nmw.) - vrede
vrij neet - vast niet
weeg - weg
weike kies - zoetemelksche kaas
welste - wil je
wie - toen, zooals, hoe
wied - ver
wiek - wijkt
wienie - wanneer, als
win (mv. van: wind) - winden
woer - waar
woort - werd
zaonsje - zoontje
zeet - zeqt
ze;G - zeg
zeleve neet - nooit
zeuke - zoeken
ziepoet - vergiet
zoevaol - zooveel
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zuuste - zie je
zuut - ziet

ENKELE AANWIJZIN;GEN BETREF~
FENIDE DE UITSPRAAK.
ao klinkt als de Fransche a in grand of
aIs de EngeIsche a in wall.
80 klinkt aIs de Fransche u in un, doch
zonder den nasalen bijklank.
e klinkt als de Fransche e in elle. quelle
of als de Duitsche e in Brett.
<> klinkt als de 0 in: donker, zonder.
o klinkt als de Duitsche: 0 in: Koln,
sj klinkt aIs de sj in: meisje of aIs de
Duitsche sch in: schon of de Fransche ch in:
cher.
zj klinkt als de Fransche j of 9 voor e
en i: juste, gentil.
G klinkt als de Fransche 9 voor a, 0, u of
een medeklinker: gar~on, grand.
GG klinkt als de Fransche 99 in: aggraver.

LIJST

VAN GERAADPLEE,GD,E WERKEN.

J. Blonden: Th. Weustenraad. De Neder...
maas, Limburg's geill. Maandblad van
Januari 1930.
C. Breuls: Vademecum, handelend over
Maastrichtsch dialect. Uitg. F. Schmitz,
Maastricht. 1914.
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C. Breuls: Mastreechtse Preutsches. Uitg.
F. Schmitz, Maastricht. 1916.
Mr. ,G. D. Franquinet: Proeve over het
taal-eigen der stad Maastricht, (Zonder
vermelding van uitgever of jaartal},
(G. D.L. Franquinet): Klaos PompernikkeI
of den dokter tegen wil en dank. Comedie
in drei akten. Uitg. Leiter-Nypels, Maastricht. 1856.
.
(G. D. L. Franquinet): ,De Bloodzukers.
Kluchtspeul in ein akt. Uitg. Leiter-Nijpels.
Maastricht. 1857.
(G. D. L. Franquinet}: Het Kinder...
maoqske. Kluchtspeul in ein akt. Uitg.
Leiter-Nijpels, Maastricht. 1857.
G. D. Franquinet: Jonk bij jonk en auwt
bij auwt, Operakomiek in twie akten.Musiek
van V. van Helden. Uitg. Leiter-Niipels
Maastricht, 1861.
G. D. L. Franquinet: Mastreechter Veers...
kes, Ui1tg. Boosten en Stols, Maastricht. 1924.
v, M. (Dr. D. Sassen}: ,G. D. L. Fran...
quinet, Mastreechter Veerskes, De Neder...
maas van Augustus 1924.
De Maasqouw, Weekblad voor Limburgsche geschiedenis, Taal- en Letterkunde.
1879 en vIg.
M. Kemp: Ene klassieke diechter in dialek.
De Maasbode (Avondblad) van 7 Juni 1924.
Mastreecher Leedches, Handschrift, in het
bezit van wijlen Dhr, L. Thomassen te
Maastricht.
Momusklanken. Gedichten in 't Maas...
trichtsch, Nederlandsch en Fransch, door
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Momusleden. Uitg. Leiter...Nijpels. Maas...
tricht, 1883.
J. N.: Enige grepen uit Limburg's letter...
kundig leven. Officieel Programmaboek v, d.
4den Nederlandschen Katholiekendag te
Maastricht. Ui1tg. Gebrs.van Aelst, Maas...
tricht. 1928.
Notice biographique du poete Maestrich...
tois Theodore Weustenraad. Uitg. J. J.
Romen, Roermond. 1871.
J. M. Nuyts: Levensbericht vanG.D. L.
Franquinet. Uitg. E. J. Brill, Leiden. 1901.
A. V. Olterdissen: Mastreeqter Type.
l e en 2e reeks. Uitg. v, d. Uitg. Mij. "Neerlandia' ,Maastricht. (Zonder jaartal).
K. A. V. O(lterdissen): De Kaptein van
Kopenick. Mastreechter opera comique in
drei acte. Meziek van ,G. Olterdissen. (Zon...
der vermelding van uitgever of jaartal).
A. V. O(lterdissen): Trijn. Kemikken
opera in drei akte. Muzrek gerangeerd door
G.Olterdissen. Uitg. Boosten en Stols,
Maastricht. (Zonder jaartal).
AlfonsOlterdissen: Prozawerken in Maas...
trichtsch dialect. Bewerkt en met een alfa...
betische woordenlijst voorzien door Dr. E.
[aspar. Uitg. Leiter...Nijpels, Maastricht.
1926.
Laurent Polis: VoIIedige proza... en poezie...
werken in Maastrichtsch dialect. Hand..
schriften, in het bezit van Mevr. Wed. L.
Polis-Henrar te Maastricht.
(Laurent Polis): Jeang! Tragedie in
1 ekske. Uitg. Leiter...Nijpels, Maastricht.
1875.
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(Laurent Polis): Venus, de bis en kruk!
Pastorale in 1 akt. Uitg. Leiter-Nijpels,
Maastricht.' 1877.
Laurent Polis: De Twie Brems of woe twie
leefstes zich veur ei meitske kloppen.. .1!
Musiek van O. Wolf. Uitg. Leiter-Nijpels,
Maastricht. 1888.
Dr. D. Sassen: Ter herdenking. De Nedermaas van Maart 1923.
Dr. D. Sassen: Maastricht. Uitg.D. Y.
Alta, Amsterdam..1925.
Dr.D. Sassen: Maastricht, stad van
wetenschap en kunsten. Weekblad Limburg
in Beeld van 5 September 1928.
Dr. A. Schillings Mastreechter Veerskes.
Het IndischeLeven van 20 Juni 1925.
Th. Weustenraad: De Beiweeg nao ScherpenheuveI. Handschrift, berustende op het
Stadsarchief te Maastricht.
00 0

Mijn bijzondere dank aan Mevr. Wed.
L. Polis-Henrar, alsmede aan de Heeren
Rector J.Blonden, Stadsarchivaris, en J.
Haanen, allen te Maastricht, voor de bereidwilliqheid, waarmee zij mij bij het verzamelen
van gegevens voor dit werk behulpzaam zijn
geweest.

103

