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Meer en meer wordt men er zich in Limburg van bewust, dat we in de vele zegswijzen en spreekwoorden
onzer oude volkstaal een schat bezitten, die misschien
niet lang meer zal leven in de volksmond. De veranderingen, die 'vooral het Zuiden van ons gewest
reeds doormaakte en nog zal doormaken door het
groeiende mijnbedrijf en wat daarmede samenhangt,
brachten duizenden vreemden tot ons, die onze volkstaal niet spreken.
Dat bleef natuurlijk niet zonder invloed op de spreektaal, vooral de spreektaal onzer groeiende jeugd. En
meer dan één vader hoorden we reeds zeggen: ,,'t Is
geen Limburgs plat meer, wat de kinderen spreken".
Z o straks zal datzelfde van de ouderen getuigd kunnen worden.
Het eerst vallen natuurlijk ten offer de schoonste
bloemen onzer volkstaal, de oude spreekwoorden en
boerenspreuken, waaruit soms zo'n diepe wijsheid
klonk, het vertrouwen op Gods vaderlijke Voorzienigheid zo luide sprak, of waarin de gezonde humor
lachte. Het kan ook wel niet anders. Wanneer het
volkskarakter veranderingen ondergaat, wanneer
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volkszeden veranderen en schone gebruiken verdwijnen, dan moeten daarmee de dingen ten onder
gaan, die de uitbloei zijn van dat alles en dat zijn de
spreekwoorden en volksgezegden op de eerste plaats.
De Limburgse volkstaal is schoon in al haar afzonderlijke dialecten, ze weet fijn te nuanceren, heeft een
weelderige beeldspraak, beschikt over een rijke woordenschat, en draagt zo in zich de kenmerken van een
beschaafde streektaal. Onze vroegere Rijksarchivaris
in Limburg Van Beurden merkte eens op, hoe gemakkelijk men liederen zong in dit dialect.
Hij wees daarbij op een zeer oud letterkundig handschrift, in of bij Maastricht geschreven in de Karolingische tijd: De Karolingische Psalmen.
Dat was voor hem een bewijs, dat het Limburgs de
eerste vorm is geweest onzer Nederlandse algemene
schrijftaal.
Ofschoon de meeste der hier verzamelde spreekwoorden en volksgezegden gehoord werden, en vele nog
gehoord worden in de grensstreek ten Zuiden en
Zuid-Oosten van Sittard, oudtijds bekend onder de
naam van Onderbanken, konden we toch herhaaldelijk ervaren, dat diezelfde gezegden over een veel
groter gebied van Zuid-Limburg en ook over de
Oostelijke landsgrenzen leefden in de volksmond.
De spreekwoorden uit Midden- en Noord-Limburg
zijn in beperkt getal gevonden in oude jaargangen
van ,,Limburgs Jaarboek", waarin een enkele maal
van deze een kleine bloemlezing gegeven werd,
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rond huis en hof
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y . E zouden als inleiding van het geheel bij 't
begin van dit hoofdstuk, waarin de spreekwoorden en
zegswijzen zullen behandeld worden, die onmiddellijke betrekking hebben op 't boerenbedrijf, op zaaien
en oogsten, op weer- en vruchtbaarheidsvoorspellingen, de boerenspreuk willen plaatsen, die wel 't meest
getuigt van diep Godsvertrouwen, van een zich veilig
weten in Gods Vaderhand:
„Vi^at God wilt behauwe, zal verheite noch verkauwe".
Zo dacht de Limburgse boer in zijn oeroud christendom reeds vele eeuwen in voor- en tegenspoed en zo
denkt hij gelukkig ook nu nog in, wat we zo graag
noemen, de moderne tijd.
Over het oogsten in vroeger dagen moeten we vooraf
een en ander zeggen. Van een overvloedige oogst
hing bij onze voorouders zeer veel af, want andere
bronnen van welstand waren er niet. De oogst was
een tijd van veel groter lichamelijke inspanning voor
allen in het boerenbedrijf, omdat de arbeidbesparende
maaimachines er nog niet waren. W e herinneren ons
zelf nog goed, hoe toen door de ,,zichters " in de serie
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hete zomers, die we rond 1900 gekend hebben, vaak
met het zichten begonnen werd om vier uur 's morgens. Rond tien uur in de voormiddag werd dan, als
't zeer heet was, de arbeid gestaakt tot een heel eindje
in de namiddag. In de middaguren, in ,,den unjere",
werden de zichten ,,gehaard" en hoorde men overal
in het dorp het eentonig getik der ,,haarhamers". Niet
alle boeren en boerenzoons waren in dit ,,haren" even
handig. Ook bij het zichten zelf waren de prestaties
zeer uiteenlopend, zowel wat de geleverde hoeveelheid werk betreft, als de kwaliteit.
In de oogsttijd werd ten volle beseft het weldadige
van de Zondag als rustdag. Dan waren er ook geen
zomerfeesten. Het kon op zo'n zomerse Zondag „in
gen oustdaag" toch zo intens stil zijn in onze dorpen.
Door losse arbeiders werd veel zichtwerk gedaan ,,in
het verding". Dat betekende: in eigen kost en dan het
loon naar de gezichte oppervlakte. Zo kwam de
arbeidsprestatie in het loon tot haar recht.
De bij de ouderen nog wel bekende kleine rode tarwe,
de ,,petite rouge", werd toen zeer algemeen verbouwd; men kende schier geen ander ras. Ze rijpte
vroeg en begin Augustus reeds was de tarweoogst,
die in de oude tijd zijn eigen charme had, in volle
gang. Na het zichten werd ze voorlopig met één band
gebonden en in hokken van vier te ,,vaèrdige" gezet.
Vóór het binnenhalen echter werd altijd beneden aan
de schoof een tweede band aangelegd; men noemde
dit ,,neirbinje". Wanneer in hete zomers tijdens het
..vaèrdige " het gewas zeer broos in het stro werd,
ging men, ook om zaadverlies te voorkomen, de tarwe
wel eens 's nachts, als ze dauwna^t was, ,,neirbinje".

Dat was in de regel voor de boerenjeugd een romantisch werkje in de maneschijn, waarbij altijd ouderen
aanwezig moesten zijn, om vlegelstreken te voorkomen.
W e moeten hier nog even gewagen van 't oude gebruik dat we thans za goed als geheel kwijt zijn: ,,het
invaren van de mei". De laatste kar met tarwe werd
versierd met de ,,mei", een grote 'tak met fris levend
groen, al of niet gesmukt met linten bont papier.
Rondom die „Mei" hoog op de oogstwagen de
joelende jeugd. Thuis bij aankomst na het afspannen
der paarden tractatie van het arbeidend personeel.
Steeds werd geprobeerd om met ,,Kroedwien" (Maria
ten Hemelopneming) wittebrood en vla op tafel te
hebben, van nieuwe tarwe gebakken en dat lukte vast
ieder jaar.
Op dat feest van ,,Kroedwien ' moeten we hier nog
even terugkomen. De naam duidt op de wijding der
kruiden op die dag, welke in ons Zuiden algemeen
plaats heeft. W e hebben dus de ,,Kroedwusj" nog
altijd op 't hoge Mariafeest in Augustus, maar hij is
in de loop der jaren zeer van gedaante veranderd.
Onze kinderen dragen tegenwoordig op die dag een
ruiker fraaie zomcrbloemen uit onze tuin naar de
kerk. De traditionele wilde en gekweekte geneeskrachtige kruiden, waaruit hij vroeger was samengesteld, zijn er haast uit verdwenen. W e moeten de
drie voornaamste van die oude planten hier toch even
memoreren; het waren de ,,èls" of bittere alsem
(Artemisia Absinthium), de bijvoet (Artemisia vulgaris) en het boerenwormkruid, in 't dialect ,,reinvaart" geheten (Tanacetum vulgare). De twee laatste

11

12

zijn wildgroeiende planten. Een enkele maal werd
daar nog bijgevoegd noteblad en ook soms de tuinplant „balsem" (Tanacetum Balsamita), de laatste
helaas vrijwel uit onze dorpstuinen verdwenen.
Steeds werden in de „Kroedwusj" naast deze planten
enige rijpe rogge- en tarwearen gestoken, die een
beetje verdoken werden aangebracht, om de frisheid
van het geheel niet te schaden. De korrels uit deze
aren werden later in de zaaitijd gemengd bij het zaaizaad van rogge en tarwe en ook wel gestrooid in de
bergplaats onzer granen, de ,,wusj".
Oorspronkelijk heeft men van de ,,kroedwusj" het vee
bij ziekte een aftreksel onder het drinkwater gegeven.
Verder werd — en dit gebeurt nog — bij onweer een
gedeelte verbrand in de haard.
W e schreven bij het begin van dit hoofdstuk:
„Wat God wil behauwe zal verheite noch verkauwe".
Het diepe besef van die waarheid deed de boer steeds
opzien naar Onze Lieve Heer en hulp van Hem verwachten in alle nood. Dat treft ons vooral zo, wanneer we in de locale geschiedenis vooral, gebruiken
vinden opgetekend uit het verre verleden. Zo werd
op de vele plaatsen in 't Zuiden, in vroeger tijden bij
zware onweders door de koster de klok geluid. En
voor die dienst genoot hij van elke boerderij een garf
koren, de zogenaamde ,,klokkegerf". Op enkele
plaatsen in 't Noorden, o.a. in Horst, bestond ook dat
gebruik van klokluiden tijdens zwaar onweer. Het
was in Horst zelfs gebruikelijk de relieken van
heiligen gedurende de gevaarlijkste tijd van het groeiseizoen, dat hagelslag en onweer kon worden verwacht, door de koster der kerk langs de akkers te

doen dragen. Dit moest elke Vrijdag gebeuren, voor
welke dienst de koster enige rechten genoot.
De uitdrukkingen en spreekwoorden, die betrekking
hebben op zaaien, oogsten of andere werkzaamheden
uit 't boernbedrijf, zijn vele en 't is zeker, dat er hier
typische en mooie zullen ontbreken, die de oudere
lezer misschien nog zal kennen. Van verreweg de
meeste moeten we even de betekenis aanstippen,
enkele spreken voor zichzelf en voor weer andere zal
een bredere toelichting nodig zijn.
A (Tijd van zaaien, groeien, oogsten enz.)
/. ,,Veur hauf Meert zuut me nog lever eine ivouf
es ei paèrd i ge veldj".
Een waarschuwing om niet te vroeg met het voorjaarswerk te beginnen. Het is tevens een herinnering
aan de tijd, dat er in de lange harde winters ook in
Limburg nog wel eens enkele wolven werden gezien;
'n tijd die nog niet zo bar ver aèhter ons ligt. De jacht
op ,,die vermaledijde prijen" was in de achttiende
eeuw nu en dan nog nodig, vooral in het Noorden
onzer provincie.
2. „De moore vleige tot Sint Jan door ge veldj".
Tot Sint Jan Baptist (24 Juni) verwachtte men nog,
dat er van 't gezaaide wortelzaad iets kon ontkiemen.
Mooi aansluitend hierbij de voldoende dichtheid van
stand bij de ,,moore" aanduidend, is het volgende:
„Moore mit Sint Jan
Zeven onger' ne wan".
3. „Mit Sint Job zéét men haver hals euver kop".
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Sint Job (10 Mei) werd op z'n laatst nog haver gezaaid. Tegenwoordig is dit wel een beetje anders.
4. ,,Dae dikke bone wilt ète, mot de Meert neit ver'
gète".
S'fPaèrdsjbone mos-te zo dun zééï, dat later 'n geit
d'rin kan lamme zonger get te bederve.
Paardebonen zijn gauw te dicht gezaaid tot schade
van egp rijke zaadopbrengst.
6. ,,Es de krukkebloum bluit, zin veer nog züs weke
veur den oust.
De „krukkebloum" of bolderik, die men vroeger in
elk perceel rogge aantrof, is practisch als onkruid
verdwenen.
7. „Mit Sint Jaocob en Sint An is 't köre in de sjuur
of in de ban".
Ter wille van het rijm hebben onze voorouders dit
laatste woordje enig geweld aangedaan, anders zou
men zeker van ,,benj" gesproken hebben. Tegenwoordig is deze zegswijze niet helemaal meer in overeenstemming met de waarheid, ten minste voor ZuidLimburg niet. De oogsttijd is onder invloed ener
betere bemesting en misschien nog meer door het later
rijpend ras, dat we thans algemeen verbouwen, iets
naar later verschoven.
8. Mit Sint Peter en Paulus riept 't kóre daag en
nacht.
Deze tijdsaanduiding wijst ons eveneens op een
vroegere oogst in vroegere dagen. Men luisterde
29 Juni, Sint Petrus en Paulusdag, als men langs een
akker kwam, of men 't geluid nog niet hoorde,
karakteristiek voor 't rijpen, dat men ,,krikkelen"
noemde.

9. April mot Mei de aore levere.
Behoeft geen verklaring, maar bij 't oude landras der
rogge van vroeger was 't zekerder.
10. Mei, kuil en naat, vult de sjuur en ouch 't vaat.
Voorspelling van een goede oogst, wanneer Mei koel
is en veel neerslag geeft.
11. Es 't köre geit boven de man, deit "t veul in de
sjuur mer wenig in de wan.
Lang stro ging dikwijls samen met slap legerend gewas en slechte korrelopbrengst. Voor zo'n gewas had
men de typische Limburgse aanduiding ,,boesj".
12. Es gèèsjt dreug oet de zak kumt en dreug d'rin,
lacht de brujer.
Opbrengst en kwaliteit van de gerst hebben kans mee
te vallen, als gerst droog wordt gezaaid en droog geoogst. De brouwer zag natuurlijk graag hoge opbrengsten bij dit gewas.
13. Es 't Christkindje is gebote, hubben de reufee
hunne sjmaak verlote.
Volgens deze uitdrukking is knollengroen na Kerstmis niet veel zaaks meer voor ons vee.
14. Mit Sint Roos motten de paime doot ge veldj
vleige.
Een gezegde hier en daar gehoord in de Onderbanken ten Zuiden en Oosten van Sittard. Sint Rosa, de
patrones van Sittard, wier feest op 30 Augustus valt,
geeft Sittard een late zomerkermis eii markt, die door
het jonge volk der hele streek bezocht wordt.
Het lastigste onkruid van de lössgrond is zeker de
kweek. De losgeëgde en daarna door de hete zomerzon gedroogde kweekplanten vormden de ,,puimen".
Wanneer deze op hopen verzameld worden, moet het
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warm en droog zijn, zodat de gronddeeltjes er goed
afruiselen. Eigenlijk moeten we hier in de verleden
tijd spreken, want verzamelde puimhopen behoren,
grote uitzonderingen daargelaten, in de nazomer niet
meer tot het ..veldbeeld". Sinds onze granen een veel
zwaarder gewas vormen, krijgt de kweek maar zeer
matig kans meer. Het verzamelen van de ,,puimen"
noemde men ook ,,puimen" maar met een andere klank
in de ui in dit laatste woord. De lezer merkt hier weer
hoe fijn ons dialect genuanceerd kan zijn. ,,Puimen",
zelfstandig naamwoord, heeft geen enkelvoud (,,zeer
verklaarbaar", zou men ondeugend kunnen opmerken): de ui spreekt men hier uit als in 't Nederlandse
woordje ,,kruimel", ,,Puimen", als werkwoord: nu
wordt de ui uitgesproken als in 't woordje ,,ruim".
Men houde ons ten goede, dat hier en daar in dit
werk een weinig gegrasduind wordt in de schone
eigenaardigheden van ons dialect.
Een klein verhaaltje lassen we hier in over de taaiheid
van de kweek, zoals ons dat lange jaren geleden verteld werd door een oude vrijgezel, die door zijn dorpsgenoten als een soort wijsgeer beschouwd werd. Hij
had de taaiheid der kweek proefondervindelijk vastgesteld op zijn eigen zeer originele manier. Dat ging
als volgt in zijn werk.
In 't voorjaar toen de kweek haar nieuwe groei was
begonnen, nam hij een plant, ontdeed ze zorgvuldig
van aanhangende aarddeeltjes en hing ze te drogen te
midden van rook en smook in de oude boerenschouw.
Daar bleef ze tot het oogstseizoen met zijn zonnebrand naderde. Toen nam onze filosoof de plant, die
onkenbaar verdroogd was, uit de schouw en plaatste

ze onder het lint van zijn grote zonnehoed. Die hoed
droeg hij dagelijks bij het zichten en onze kweekplant
maakte dus wel op een heel bijzondere wijze de oogstcampagne mee.
In de herfst werd de kweekmummie voor de dag gehaald en in normale grond uitgeplant ,,En veur Sintermeis sjtook ze de greun oren op ", besloot de proefnemer zijn verhaal.
B. (Bewerking in verband met goede oogst).
15. Haver zaèt: Brèèk mich de nak, dan vul ich dich
de zak.
Dit gewas is er op gesteld, na opkomst met de zware
rol te worden bewerkt.
16. Kóre mot men dèèsje op ei kusse, terf op eine
sjfein, haver en boukent is 't allelein.
Voor rogge een zachte dorsvloer, voor tarwe een
harde, haver en boekweit stellen op dit punt geen
eisen.
17. Zéét boukend in de mouw, haver in de sjliek. dat
maakt den akkerman riek.
Boekweit wil 'n droog zaaibed, haver een vochtig.
18. Kóre mot men èège met einen dore, terf met ein
gerf.
Het ene wil volgens de oude boeren scherp geëgd
worden het andere zacht.
19. Wae greunt èègt, mot neit omkieke.
W i e jong knollengroen egt, moet niet bang zijn er
heel wat planten uit te halen met de eg. Kijkt hij om,
dan krijgt hij allicht de indruk dat hij het gewas te
erg toetakelt en dunt dan wellicht te weinig.
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C (Het weer).
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20. Sint Catrien wurpt de kaae sjtein in de Rien,
Sint Gertrud mit de moes, die sjoon broet, haolt 'm
dr oet.
Tussen 25 November en 17 Maart zit het winterse
weer.
21. Sint Teunis is 'nen iesmaèker of 'nen iesbraèker.
W e merken hier even op, dat, wanneer ons volk
,,Sint Teunis" zegt, altijd bedoelt wordt Sint Antonius, Abt, die gevierd wordt op 17 Januari,
22. Es mit Leichtmès de zon op de kirktore sjint, mot
de sjeper de oorte beware.
Deze volksspreuk, in zich een weervoorspelling op
lange termijn, behoeft enige verklaring. Vroeger had
elke Limburgse hoeve van betekenis een kudde schapen, waarbij natuurlijk ook een scheper behoorde. Dat
schapenhouden stond in verband met de bekende
,,braok", een telkens wisselend braakliggend gedeelte
van de bouwgrond, die tot de boerderij behoorde. De
,,oorte", waarvan in de volksmond gezegd wordt, dat
ze bewaard dienden te worden, bestond uit afval van
de dorsvloer; ze hadden een voorname plaats in de
wintervoeding der schapen. Als Lichtmis dus een zonnige dag was, meende men, dat er nog veel winters
weer zou volgen. De lente liet dan lang op zich wachten en de scheper kwam laat buiten met zijn schapen.
Hij moest dus zuinig zijn met het krap toegemeten
wintervoer, de ,,oorte".
In 't land van Weert luidt dit spreekwoord: ,,As
Leechtemus de zon oppen altaor schientj, schieper
slaotj de oorte gaai."

23. Leichtdaag donkel en asjdaag klaor, geeft ei
vruchtbaar jaor.
24. Es de sjnee vilt i gen drek, vrust 't wie 'ne gek."
Men wil daarmee zeggen: als 't sneeuwen gaat in
't slijk, dus na pasgevallen regen, volgt daar snel vorst
op. De spreuk luidt ook wel:
Es 't sjniet in de sjliek, vrust 't geliek.
25. Régent 't Maria Siep, dan régent 't zus weke.
Maria Siep is in verband met deze weervoorspelling
de aanduiding van 't feest Maria Visitatie op 2 Juli.
26. 'n Greun Christmês. 'n witte Paosje.
26b. Donkere Sint Merten, lichte Kor smis —. (Uit
Noord-Limburg.)

27. Mit Driekeuningen lengen de daag 'nen hanesjrei.
Oude mensen leggen deze spreuk zo uit dat met Driekoningen de dag ongeveer zo veel zou gelengd zijn,
als nodig is om te voet de afstand af te leggen, waarop
het gekraai van een haan kan worden gehoord, (plm.
een kwartier).
28. Mit Leichtmès haèt den dèèsjer t wanne gewonne.
Met Lichtmis zijn de dagen zoveel gelengd, dat een
dorser het graan, dat hij op de kortste dag zou dorsen,
nog met de wan vóór het donker worden kan reinigen.
29. De koekoek ruipt neit, veur hae èlzelouf vrète haèt.
De koekoek roept niet, voor de éls in 't blad staat.
30. Mit Leichtmès vlugt de leeuwerk 'ne plougsjtart
hoog.
Een eerste lenteteken, als de leeuwerik zingend op
geringe hoogte stijgt en dan weer neerschiet op de
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akker.
31. De mèèlder is 'ne watervogel.
De merel houdt ervan, te midden van een malse regenbui met zijn zang op volle dreef te zijn. In de lente
dikwijls waar te nemen.
32. Sint Gelis verbudj den unjere, den achterunjere,
en kort 'ne sjtuver aan den daagloon,
Deze uitdrukking duidt op het oude boerengebruik
om met ingang van 1 September (Sint Aegidius) het
middagslaapje voor de arbeiders en knechts te laten
vervallen, de drieurenkoffic te verschuiven naar het
vallen van de avond (achterunjere) en het dagloon
een stuiver minder te maken. Een en ander staat in
verband met het zeer goed merkbar** korten der dagen
omstreeks die tijd van het jaar.
33. Portionkel, acht oere donkel.
Met Portionkel is bedoeld 1 Augustus, de dag van
de Portiuncula-aflaat.
34. Sint Lambèrt bcingt de sjpinderik in den haèrd.
Een zegswijze uit Noord-Limburg, die het begin van
het spinseizoen aangaf (17 September).
35. Sint Micheil verbudj de line haoze en de kempekeil.
Met Sint Michiel (29 September) legde men de oude
zomerkleding af. De ,,kempekeil" was de bekende
blauwe kiel, die van ,,kemp" (hennep) geweven was.
36. Om haal ^ c e r f sjpaart de kook de kaèrs.
De toebereidselen voor het avondeten zelf moesten op
de boerderij dan afgelopen zyn vóór het vallen van de
avond, zodat geen licht behoefde opgestoken. Zuinigheid moest in de oude tijd op ons platte land wel troef
zijn. Men at zeer sober, en spaarde waar mogelijk ook

vuur en licht. Zo was een goede raad, die men de
oude mensen dikwijls hoorde geven, op Paasdag zo
vroeg naar bed te gaan, dat men vanuit zijn bed ,,de
trème" nog kon tellen. Het daglicht moest dus nog
niet totaal geweken zijn en de lamp of vetkaars werd
dan dus 's avonds uitgespaard. De ,,trème" waren aan
de zoldering evenwijdig lopende balken, die in onze
oude boerenhuizen, al of niet bepleisterd, zichtbaar
waren.
37. De wèèk veuc Sint Mark zingt de nachtegaal, al
bewust hae op den toen.
38. Ei kuke, dat veur de ougstkar oet de wèèg kan, is
neit te laat.
Tegenwoordig stellen we op dit punt heel andere
eisen, omdat we wintereieren willen rapen.
39. In de herfst zèèt de krao: „Korel . . . . Baatsj!"
In de wintjer: „Keutelel
Sokkec!"
Verschil van waardering, naar gelang de natuur meer
of minder biedt.
40. W e schrijven het oude mooie vlasraadsel eens op
uit de tijd, dat haast op iedere boerderij in Zuid-Limburg een perceeltje vlas geteeld werd, het vlas gesponnen en door de dorpswever tot linnen werd geweven.
/ miene jongen tied hub ich ei' blauw kreunke
gedrage.
Wie ich groot en sjterk waor, woord ich kromp
en laam gesjlage,
I minen auerdom wèèr ich door prinsen en
heren gedrage.
Voor ieder, die eens een vlasveld zag bloeien en die
weet welke behandeling die vlasstengel ondergaat,
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voor de blanke vezel bloot komt, zal iedere verdere
uitleg wel overbodig zijn.
De oude boeren zeiden, dat bij de zaai van het vlaszaad zeven zaden onder een mansduim moesten zitten,
om een voldoend dichtstaand gewas te krijgen. Verder heette het van dit thans geheel verdwenen gewas:
,,In honderd oeren oet, in honderd daag riep". In een
vlasveld werd vaak dagen op de mol gepast.
Een oude grappige jeremiade bij het mislukken van
de vlas- en hennepteelt in zeker jaar was de volgende:
Och God, och hemel.
Al miene vlas is femel.
Al miene kemp haèt bollen aan,
Och God, wat vang ich aan.
41. Om Leegtemès da werd 't goud. Da légt die houn
en kauft die kou. Da sjupt die vrouw weir moud.
De voornaamste inkomsten in geld in 't kleine bedrijf
van vroeger dagen bestonden uit boter- en eiergeld.
De kwade tijd was dus omstreeks Lichtmis weer eens
voorbij en de zorgzame "huismoeder herademde.
42. „Veur de verzééde vruchten houve gein sjure ge'
boewd".
Deze spreuk wijst erop, van hoe groot belang voor
een goede opbrengst de juiste dichtheid van zaaien is.
,,Verzééde" vruchten zijn of te dun of te dicht gezaaid.
43. Es 't veur Sint Catrien sjniet,, bevreizen de sjlechte keul.
Zwakke boerenkoolplanten verdragen geen vroege
winter.
44. Mit Sint Job poot me bonen hals euver kop,
Mit Sint Servaos mit allen haost.

En daè dan nog neit kan,
daè poot ze mit Sint Jan.
De laatste regels steken de draak met het gilde der
,,braggelaèsj".
45. De oude boeren typeerden een melkrijke koe als
volgt:
'ne Mèlksjpeigel wie 'ne kananevogel,
'ne Sjtart wie 'n sjmik
en 'n Udder wie 'n mangel.
46. „Paosje vruig of laat, ze dreegt de zomer aan het
gaat".
Een algemeen volksgeloof: Pasen brengt de lente en
de warmte mee.
47. „Vruig graas, gei graas.
Laat graas, zaat graas".
In de oude tijd met de gebrekkige bemesting putte
vroeg en overvloedig gras de bodem dermate uit, dat
de nagroei in de zomer zeer schraal was. De laatste
regel van de spreuk zegt, dat bij een late voorjaarsgroei van het gras het hele zomerseizoen rijk blijft
aan gras.
48. Nevel is de mour van alle wèèr.
Zeer aardige weerspreuk, die ons vertelt, dat nevel
zowel kan overgaan in zonnig weer als in regen.
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kijk op het leven

iir

flilrif'f E serie spreekwoorden en zegswijzen, die we
onder dit hoofd laten volgen, zal verreweg de talrijkste worden. Onze Limburgse volkstaal is schier
onuitputtelijk, als het er om gaat kort en kernachtig,
maar bovenal geestig een erkende waarheid aan de
man te brengen. Dan spreekt de Limburger graag in
beelden, die hij ontleent aan het boerenleven van zijn
streek in al z'n uitingen en schakeringen, maar ook
aan de ambachten en bedrijven, die met het boerenleven zo nauw verweven waren in de voorbije tijden.
Dan komt de humor op alle hoeken kijken, maar er
straalt tegelijkertijd uit die spreekwoorden een diepe
ernst en levenswijsheid. Dan geeft hij zijn gezegden
soms als schuts voor goede zeden, als wijze gedragsregels voor jong en oud, voor de jonge mensen vooral,
die in de stormachtige jaren wel eens dreigen ,,door
het getuug" te gaan. Soms hekelen ze kostelijke gebreken en onhebbelijkheden, of ze verlichten de zonnige kanten van 't leven met een lach of kwinkslag.
W e kunnen gerust zeggen, dat deze volksgezegden
een Limburgse cultuurschat betekenen, die niet mag
verloren gaan en die ook voor onze kinderen geen
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onbegrepen gezegden mogen zijn. Dit kan alleen, als
ze leven op onze tong, als we ze in onze gesprekken,
vooral met onze kinderen, blijven gebruiken. Z e moeten als een erfgoed overgegaan met ons schoon dialect
van ouders op kinderen. Dit geldt vooral voor de boerenwereld van ons gewest, omdat deze het nauwst en
het hechtst verankerd is met het schone Limburg.
Daarvoor zijn al deze volksgezegden dan ook hiei
verzameld en toegelicht en niet, om ze als antiquiteiten ten toon te stellen.
Uit de aard der zaak is bij deze afdeling de meeste
toelichting nodig. W e zullen hier en daar moeten wijzen op verdwenen ambachten, op toestanden en
levensomstandigheden, die van vroeger dagen zijn.
Zegswijzen, die daarop betrekking hebben zouden
vanzelf veroordeeld zijn om te verdwijnen uit de
volksmond, tenzij we ons jonge geslacht op de hoogte
brengen van veel dingen uit het verleden. W e zullen
dit met liefde ondernemen.
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1. De boer kan veuc zienen heer beter ei paar sjounslappe versjliete es eine patsjeklep.
Het gebeurde vroeger veel, dat de gepachte boerderij
vlak bij het kasteel of landhuis van de heer lag. D e
boer achtte dat niet de ideale toestand, omdat de heer
dan al te gauw bemerkte eventuele welstand en voorspoed van de boer. Als de heer zo nabij woonde, versleet de boer door het groeten van zijn heer bij de
veelvuldige ontmoetingen ,,eine patsjeklep". W o o n d e
de heer veraf, dan zag deze minder, maar moest de
boer om zijn heer te bezoeken, veeleer ,,ei paar sjounslappe versjliete", wat hij veel verkieslijker vond.

2. Tied maakt graas en zon maakt heuj.
Een aansporing tot geduld, als niet alles op stel en
sprong goed gaat. De betekenis is dus: alles komt terecht, als je maar geduld beoefent.
3. „Erm land], erm luuj,
„Sjtreu daker, leime buuj".
Dit rijmpje wil een armtierige streek schilderen, waar
niet veel welvaart heerst. Het kan dus zo heel oud niet
zijn, wijl in vroeger dagen de strooien daken en lemen
gebouwen op het platteland regel waren, ook voor de
grotere boerderijen en dus volstrekt geen teken van
armoede waren.
4. Ecm~luuj's hout en rieke- luuj's kinjer zin gauw
groot.
Een zeer geestige vergelijking: het eerste wordt voor
de tijd gekapt en de andere voelen zich vaak voor de
tijd groot en trouwen zeer jong.
5. Erm-luuj's kouk en rieke-luuj's krankheid ruukt me
wied.
De eerste, omdat hij met sterk ruikende raapolie
(sjmaut) gebakken werd, de tweede was in figuurlijke zin ver te ruiken: er werd veel over gesproken.
6. De wouf kamt ouch aan de getelde sjaop.
De beste waakzaamheid kan nog falen.
7. Het geit 'm es kosters koe, ze ging drie daag veiir
de regen oet en kreig toch eine natte stert.
Het dialect van deze verraadt hare afkomst uit NoordLimburg. Betekenis: de zeer voorzichtigen mislukt
ook wel eens wat. W e zullen onder no. 8 een gezegde
plaatsen uit 't Zuiden met ongeveer gelijke betekenis.
8. Loos hounder leggen auch waal èns in de netele.
9. ,,Rao mich goud", zagt 't maedje. ,,mè rao 't mich

29

neif aaf".
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Die was niet meer te raden; ofschoon ze raad vroeg,
stond haar besluit vooraf reeds vast. Het treft hier
klaarbhjkehjk raad omtrent het stappen in het huweHjksbootje. Pater van Meurs schetst deze situatie
meesterhjk in een zijner dichterlijke vertellingen uit 't
Kriekende Kriekske: „De waorzeggende Kwartel".
Er volgen twee zegswijzen, de eerste uit Zuid-Limburg, de tweede uit het Noorden, die — merkwaardig
genoeg — beide op eigen manier de draak steken met
een tot gewoonte gegroeid gebrek (de oneerlijkheid),
wat hier tot een grappige scène aanleiding geeft:
10. „Die duvelse gewende", zagt de wever en sjmeet
van zien eigen garen achter 't getouw .
11. ,,Waat de geweunte neit deuit", zagt.de schreur
en toe schtool er ei schtuk van zien eigen boks.
Opm.: het garen, dat de eerste achter het getouw
werpt, reserveert hij voor zichzelf, ofschoon 't eigendom is van een ander. Uit gewoonte deed hij het ook,
toen hij een keer bezig was met het verwerken van
eigen garen.
12. Een boer uit Midden-Limburg, tevens kerkmeester, zei tot zijn pastoor, die in de preek de parochianen
maar enkel geprezen en niet gekappittcld had:
.,Neit goud gedaon, heer pesjtoor, geer mot eesjt
keren en dan pas zandj sjtreue."
13. ,,Botermèlk en kattesjtrondj".
Maken de wever het hart gezondj".
Wevers hadden het in hun tijd niet zo breed, hun
kostje zal zeer eenvoudig zijn geweest en botermelk
kwam dus als goedkoop voedsel zeker veel op hun
menu voor.

Wanneer we verder weten, dat het vlas- en hennepgaren dat ze te verwerken kregen, eerst maandenlang
op boerenzolders bewaard was, dan is ons duidelijk,
dat dit goed nog al eens verontreinigd kon zijn door
een zeer natuurlijke verrichting van de katten, die de
zolders bezochten. De wever maakte dan later bij zijn
werk kennis met de sporen dezer verontreiniging. Het
rijmpje zal nu duidelijk zijn.
14. Ei blind] vecke vingt ouch waal èns ein eikel.
Een gunstig toeval komt ook wel eens voor. Ook in
deze zin: Een sukkel heeft ook wel eens geluk.
In de middeleeuwen kenden we ook hier in Limburg
het opzoeken van gevallen eikels door varkens. In de
geschiedenis van de oude heerlijkheid Horst is er uitdrukkelijk sprake van „ekeren" van varkens. Er werd
door de Heer zelfs verlof gegeven tot het poten van
eikebomen vóór de erven, dus niet op eigen grond,
waarvan de eikels, als ze rijp waren, geslagen werden; die eikels dienden als voedsel voor de varkens.
Bovengenoemd spreekwoord bergt dus een stukje geschiedenis in zich.
15. Geliek vee lékt zich.
Wordt gezegd van mensen van eenzelfde beroep of
partij, die mekaar steunen en helpen en het roerend
eens zijn.
16. Wo ei mager pèèrd is en eine vetten hondj is 't
goud vrieje.
Daar moet het paard hard werken, dus is er veel akkerland en is door de welstand ook overvloedig voer
voor de hond.
In Geleen zegt men deze wijsheid als volgt:
Wo 'n sjivaor kar is, vette keuj en 'n hoge mistum, is
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't goud vrieje,
17. 'n Vette keuken, ei mager testament.
Waar in de boerenwereld te rijk en overvloedig werd
gegeten, liep het tenslotte met het vermogen verkeerd af.
18. Es de krub het paèrd naolupt, wèèrd de haver
gouwekoup.
Als het meisje de jongen naloopt, is ze haar eer en
goede naam gauw kwijt.
19. Es eine pesjtoor botermèlk drinkt en 'ne boer wien,
sjtèke ze allebei in gei goud vel.
Me dunkt, dat we hier geen verklaring behoeven aan
toe te voegen; de zaak, waar 't om gaat is fijn geestig
bekeken.
20. Mit naober-kinjer en naober-rinjer is me neit
gauw bedroge.
Omdat men in de gelegenheid was ze van nabij te
leren kennen.
21. „Das mer einen euvergank", zagt de kat en ze
kreeg 't vel aaf.
Een soort galgenhumor: ,,bonne mine a mauvais jeu'
of de zaak luchtig opnemen.
22. Wae de naober wilt kreite, mot hauten doeven en
geiten.
Duiven en geiten waren vaak oorzaak van burenruzie,
de eerste bedierven de strodaken (de lemen nok), de
laatste ontbladerden boompjes en hagen van de buren, als ze los kwamen.
23. Hae zit dao, wie 'ne uul tussjen 'nen trop krao.
Hij is er te midden van mensen, die hem alles behalve
gunstig gezind zijn.
24. Al moei wat aan dich is. zagt de vos. wie 'r de

nachtegaal gesjnapt hau.
De nadere kennismaking met een veelbelovend geval,
valt tegen.
25. Wo de hounder kreei, is de vrouw meister.
Hier is commentaar zeer zeker overbodig.
26. Auw hók hubhe sjtief heure.
Deze zegswijze werd in twee uiteenlopende betekenissen gebruikt. Soms wees ze op een door lang sparen verkregen fortuin van oucjjes, die er dus warmpjes
bij zaten. Maar ook hoorde men ze in de betekenis:
Met de ouderdom neemt de stijfhoofdigheid en cnhandelbaarheid toe.
27. Dat hingt nog in wiej bujele.
Dat is een zaak, die nog onzeker is.
28. Dae wilt vrieje, vrie en vrank, hiljt zich in de
klokkeklank.
Volgens deze raadgeving, moet men zijn toekomstige
vrouw niet te ver van huis zoeken. Vergelijken we
deze met no. 20.
29. Eine widman (weduwnaar) maag neit langer
vrieje. es ein ert 'nen trap aafrolt.
Een mooie overdrijving van de goede oude zede, dat
de verkering voor een tweede huwelijk kort moet zijn.
W e hoorden eens de ondeugende opmerking, dat zo'n
erwt halverwege de trap wel eens kon blijven liggen.
30. Ein pes'jtoorsmaad, eine vildesjhondj en ei meaU
derspaèrd zint veur eine boer niks waerd.
De eerste had van de boerenkeuken te weinig verstand, de tweede was gewend aan vleeskost, die hem
de boer niet verschaffen kon en het molenaarspaard
kon evenmin wennen aan het meer sobere voer op de
boerderij.
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31. Veul vTouwluuj en eine grote gaard zin 't bederf
veur de boer.
De boer kwam het snelst in welstand vooruit, als hij
in plaats van veel dochters veel zoons had. Hij kon
dan naar meer land omzien of een grotere boerderij
pachten. Een grote tuin kostte veel aan arbeid en gaf
daarvoor weinig terug.
32. Hae bermt op den euverdin.
Hij zoekt het hoog, is hovaardig en snijdt op.
33. Hae hingf meer aan de vaan, es de bronk waèrd is.
De onkosten zijn hoger, dan de opbrengst.
34. Hae geit 't kattelaok oet.
Hij wordt in 't nauw gebracht, moet het loodje leggen. Deze uitdrukking hoort men veel bij 't kaartspel
evenals de volgende: "
35. Noe geit de kat de koord op.
N u gaan de poppen aan het dansen.
36. Hae lupt mit de kop tégen Sint Tolbert aan.
Hij loopt tegen de lamp, ontmoet bezwaren en tegenstand. Om deze uitdrukking in haar beeldspraak te
begrijpen, moeten we weten, dat met Sint Tolbert
bedoeld is de Sint Adelbertskerk te Aken, die heel
vreemd op een soort rots gebouwd is, een beeld van
onverzettelijkheid. W e horen deze uitdrukking dan
ook maar alleen in 't hoge Zuiden.
37. Het is geine boer wies te maken, wie 'ne soldaot
aan de kost kamt.
Een boer begrijpt niet hoe men zonder te werken door
de wereld kan komen.
38. Dae keurboum zeukt. zal voelboum vinje.
W i e zijn eisen te hoog stelt; komt tenslotte bedrogen
uit. Deze uitdrukking wordt veel gebezigd, als 't gaat

om de keuze van een levensgezellin.
Het volgende rijmpje werd gebezigd ter illustratie van
het werk van de dakdekker, die op gezette tijden verscheen om het strodak te repareren:
39. Sjouf en leim, den dekker is heim.
Witschen en gèèrde. dan kan hae gewaècde.
Een van de werktuigen, die deze dakdekker gebruikte,
was een soort plank met korte steel of handvat; ze
was voorzien van groeven in de breedte (,,het dèkbrèèd"). Wanneer iemand abnormaal grote handen
heeft, zegt men nog wel: ,,Hae haet henj wie 'n dèkbrèèd".
40. Es au sjure brenne is 't sjlecht blusse.
Wordt spottend gezegd, wanneer een jonggezel op
leeftijd verliefd raakt.
41. 't Is om te lache, neuge geleend en acht gebakke.
Op onze dorpen gebeurde het vaak, dat er bij de
buurman een of meer broden geleend werden, als 't
brood opraakte voor de vastgestelde bakdag. Wanneer men dan gebakken had, werden de geleende
broden van gelijke zwaarte teruggegeven. Men hielp
mekaar op deze wijze uit ,,naoberplicht". 't Zag er
dus wel raar uit, wanneer er negen broden geleend
waren en er bij de volgende bak maar acht gebakken
werden. De uitdrukking wordt meer figuurlijk gebruikt, wanneer iemand belachelijk boven zijn stand
doet.
42. Dao hingt 't punjere achter de deur.
Het ,,punjere", de unster, was het oude weegtoestel
in het boerenhuis. Jongelui gebruiken deze uitdrukking veel onder elkaar, als men een familie met huwbare dochters wil aanduiden, waar men niet gemak-
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keiijk toegang krijgt, als men in fortuin de mindere is.
43. Ze houft dao de sjolk mer aan de sjtiel te hange.
Z e kan daar introuwen, hoeft dus bij het trouwen niet
voor huis en uitzet te zorgen.
44. De bèdelskurf en de geldbujel hange gein honderd jaor aan dezelfde sjtiel.
De welstand en rijkdom van families gaan op en af.
45. Hae haed ei gesjeid paèrd gereie.
Hij heeft verstandig gehandeld. H e t Limburgse „ge•sjeid" in de betekenis van ,,verstandig" verdwijnt uit
ons dialect.
46. Dao hingt de broodkurf hoog.
Daar hebben ze het schraal.
47. Gaap èns tégen 'n óve moei!
Tegen grote heren verlies je de zaak.
48. Wat geit 't de boer aan, wat de bekker mit de
kliejen deit.
Men moet zich met andermans zaken niet bemoeien.
49. Dat kons-te dich onger de sjounslappe
sjrieve.
W o r d t gezegd, van w a t men deftig heet ,,dubieuze
vorderingen".
50. Jan Prosch, huuj geneed en murge los.
Slecht naaiwerk.
51. Hae lupt mit 't hult je.
Hij is niet wijs.
52. Hae haet eine rammel te wenig en ein sjans te
veul.
Bijna als 't vorige, maar minder erg: hij is abnormaal.
53. Hae rekent wie 'nen apteiker.
Hij is duur met z'n waar of met z'n werk.
54. Hae sjplit eine sjwègel en drinkt ein drupke opens
net.

Hij bezuinigt aan de ene kant en verliest 't aan de
andere. Ongeveer dezelfde betekenis heeft: „Hae
sjupt 't op mit 't mcngelke, mer verlust 't mit de zak".
55. Gank, dat dich God bewaart, dan begègnen dich
gein duvelskinjer.
Een mooie Limburgse zegenwens of afscheidsgroet,
die men een vertrekkende meegeeft.
56. Drinkt, dat het klotsjt, dan ment der duvel dat
het hommelt.
Een krachtig woord bij het drinken en klinken.
57. Noe sjleit God der duvel dood, en zéét de hel
mit reube.
Men zegt dit, als men zich grotelijk over iets verbaast.
55. Dae der duvel wilt banne, mot rein zin.
Wie de staf wil breken over anderen, moet zelf onberispelijk zijn.
59. Hae leet geinen duvel op gen hart barsjfe.
Hij zegt iemand in het gezicht ongezouten de waarheid.
Dao is gei kirkske zo klein, of der duvel boewt ei
kapelke dernèven.
Overal waar het goede gedaan wordt, steekt daarnaast ook het kwaad de kop op.
61. Ei kort gebèèd en ein lang braodwoosjt deint eine
reizende minsj.
Wie op reis gaat volstaat met een kort gebed en moet
krachtig voedsel hebben.
62. Hae leet reube goud mous zin.
Hij is met alles tevreden.
63. Een oud voermansrijmpje laat het paard spreken:
Bergop, sjlaag mich neit,
Bergaaf, jaag mich neit.
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Op gelieke tvèèg sjpaar mich neit,
In de sjtal vergeet mich neit!
De voerman verloor niet gauw zijn hoofd, zelfs dan
niet als hij met kar en paard naast de weg kwam. Zijn
reageren op zo'n ongeval wordt mooi uitgedrukt in
het volgende:
64. Eesjt de piep aan, dan het paèrd oet de graaf en
dan gevare.
65. Dae goud sjmeert, dae goud veert.
Deze spreuk, eveneens van de voerman, had voor
hem niet alleen de letterlijke betekenis, maar ook deze,
dat het goed was, op zijn weg bij sommige ,,heiligenhuisjes" een glas te nemen.
66. Vare, wo God en de Valk wilt.
Een voermans gezegde, dat eigenlijk betekende:
slapen op de kar, zodat onder de hoede van God, de
Valk (het paard) zelf de weg moest kiezen, w a t in
de regel goed afliep.
67. De vreumes humt heur onger de homes oet.
Dit zei men, wanneer bij een vrouw de onderrok onder
het bovenkleed uit kwam.
68. Hae sjleit op de ketel, dat den hingel davert.
Hij duidt iets aan in bedekte termen, maar zeer goed
verstaanbaar voor wie 't aangaat.
69. Dae leet zich eine boonsjtek op de kop sjerpe.
Je krijgt hem nooit kwaad.
70. „Ich gèèf dich ei breifke va mien eigen handj"
zagt 't vroumesj en ze kos neit sjrieve.
Een grappige poging om van de waarheid getuigenis
te geven.
71. Alles op zienen tied en boukeskouk in de herfst.
Een gezegde uit moeders mond, als de kinderen zeer

ontijdig om iets zeuren.
Boekweit is ook in Limburg vroeger op zeer bescheiden schaal verbouwd; men koos daarvoor de plekjes,
waar de leemlaag dun was en de andere gewassen
nog al last van de droogte hadden. W e herinneren
ons uit de jeugd, dat boukeskouk en melk een vast
gerecht waren op de avond van Sint Maarten, als
we terugkwamen van het „Sint Mèèrfensvuuc", en de
daarop volgende zwerftocht met de fakkels door de
velden.
72. Béter eine sjelm aan de klink es ein loestetvink.
73. Katten en wieven motten thoes blieven.
(Spreuk uit Noord-Limburg).
74. Gaèr dood lèèft lang.
Er volgen nu hieronder een zevental, allen uit Midden- en NoordLimburg, die we opschreven in de
spelling, zoals we ze neergeschreven vonden.
75. „Alles mit maot", zagt de schreur, toe schloog
t'er zien vrouw mit de èl.
Een grappige zinspeling op het begrip: alles met mate.
76. „Beter is béter", zagt de jong, en bestreuide 't
pèrekcoed mit sokker.
Mooie illustratie van overdaad; „pèrekroed" is siroop.
77. Ei stuk sjpek in ei vet vèrke schtèke.
Iemand overdadig begunstigen.
78. „Alles is mer ein geweunte", zagt de bekker, doe
vègden er mit de kat de oven oet.
Deze uitdrukking wordt gebruikt, als men zich verwondert over een gekke gewoonte.
79. ,,Det het gein zwaorigheid", zagt de bekker, toen
waogde er 't brood te licht.
Humoristische spot en woordspelling met t woordje
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„zwaorigheid".
80. Det helpt tégen de muus", zagt de boer, en doe
schtook er sien schjuar in brandj.
Een geweldig middel om van een klein gebrek af te
komen.
In 't volgende zit een aardige climax, of, als de lezer
rekenkundig is aangelegd, ziet hij er zelfs een machtsverheffing in:
81. Einen toen van drie jaor,
einen hondje van drie tüün.
ei paèrd van drie honj
en eine minsj van drie paèrd
zint alleneij neit veul waèrd.
Enige verklaring behoeft misschien het woordje
toen, in 't meervoud tüün. Om de boomgaard kende
men vroeger enkel de mooie opgaande dorenhagen
met de bekende meidorens. Door 't afsterven, dus
door slijtage en ook omdat een stuk van de heg om
de een of andere reden in de winter was weggenomen,
kreeg men open plekken van een meter of wat breed,
die in het voorjaar gedicht moesten worden. Dit gebeurde met elders van de heg gekapte dorentakken.
Zo kreeg men, wat genoemd werd een ,,toen" en het
werk zelf noemde men ,,tüünen". Dat ,,tüunen" was
een werkje, waar de ,,deuren heisj" aan te pas kwam.
Dat was een zeer stijve, leren handschoen zonder vingers maar met een lang verlengstuk ter beschutting
van de onderarm. Lang niet iedereen op de boerderij
was in staat, 'n goede ondoorbreekbare ,,toen" te zetten. Gewoonlijk was 't 'n oudere knecht, of de boer
zelf, die daar zo langzamerhand een specialiteit in geworden was. Bij dat tüünen moest je tevens goede

taaie witsen hebben en een helper, die de wits handig
kon doorsteken.
Een „toen" van drie jaar was in de regel versleten,
en moest vernieuwd worden; een hond van drie
,,tuun" was negen jaar oud; een paard van drie honden was 27 jaar en een mens van drie paarden 81 jaar,
dus elk in zijn wezen hoog in jaren.
82. Dae het vee haet, is hef vel te verwachten.
De veehouder moet rekening houden met mogelijke
tegenslagen door sterfte.
83. Wo einen hondj gesjaore wèèrd, kamt het zich
neit op ein haor aan.
Waar wat te halen is op 'n gemakkelijke manier,
wordt het soms met de eerlijkheid niet zo nauw genomen.
84. Den eine sjeert de sjaop, den angece de verke.
De een maakt grote winsten en weet de weg daartoe
te vinden, de ander moet met een schrale winst
tevreden zijn.
55. Eemes euft voute.
Iemand vleien, of naar de mond praten.
,,Euft" zijn gedroogde appels en peren, die bij de
minder verwende smaak van vroeger voor de jeugd
van toen een lekkernij waren. W e herinneren ons nog
goed, hoe op elke boerderij in het najaar fruit werd
gedroogd in de bakoven, nadat deze gebruikt was
voor het bakken van brood en dus nog warm was.
't W a s dan voor een jongen een zeer begerenswaardig karweitje, om enkele dagen later de ,,euft" uit de
oven te mogen halen. Hij moest dan in 'n oude plunje
de oven in kruipen om dit werk te verrichten. Wij
hoeven e»* niet bij te vertellen, dat hij ondertussen
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maag en zakken vulde met het lekkerste dat hij vond.
Zonder ,,euft" in de v/intcr geen vla; van verse
appels bakte men in hoofdzaak vla in de herfst. W e
watertanden nog, als we terugdenken aan de dikke
vla van verse appels, die aan het personeel der boerderij gepresenteerd werd bij het aardappelrooien. In
de winter was men met bewaarappels zeer zuinig en
men gebruikte ze maar bij uitzondering voor het bakken van vla.
Het drogen van fruit in 't groot voor de handel had
maar plaats, waar ook tegelijkertijd een inrichting
was voor het stoken van siroop. Het gebeurde op
enkele kleinere boerderijen, die daar een bijverdienste
in zochten. Men had dan annex het bakhuis, de stookplaats voor de siroop en de zogenaamde ,,dreughuuskes" met vele houten rekken, waarop de ,,eurtjes"
met het te drogen fruit geplaatst werden. Voor het
gedroogde fruit had je opkopers, die het vooral kwijt
raakten in Aken of Luik.
86. Dae de keuj neit kentj, wist neit woevan de kauver keume.
Wordt gezegd van iemand, die boven zijn stand doet,
vooral van opgroeiende kinderen, die deftiger doen
dan voor de ouders past.
87. Haè kent dao zoveul van, wie 'n kou van saffraon
vrète.
Dat wil zeggen: niets.
88. Hae hiltj zie pesjtaar, wie ei sjèèl verke in de
maonesjien.
Hij neemt een bespottelijk deftige houding aan, die
hem slecht af gaat.
89. Vrouwluuj en lievend (linnengoed) mos~te neit

bie de lamp koupe.
Bij trouwen en kopen moet je goed uit je ogen kijken.
90. Dae is ummer in de haam.
Die is altijd bezig en kent geen rust.
91. Dao blieft gein kat in Houthem.
Alles loopt uit om iets vreemds, ook wel iets feestelijks te zien. Hier hebben we een van de zeer weinige
voorbeelden, dat in een volksgezegde een bepaalde
plaatsnaam verweven is. Bij zulke speurt men in de
regel tevergeefs naar een verklaring.
92. De kat de kees bevèle.
Een onbetrouwbare een opdracht geven, waarvan hij
misbruik zal maken.
93. Hae hèèt 't van binne, wie de geiten 't vèt.
Hij heeft 't achter de mouw.
94. Hae wit wo haas hapt.
Hij weet waar hij zijn voordeel moet zoeken.
95. Hae haèt 't nest vergève.
Hij heeft de verkering afgebroken.
96. Nao de sjpaècdec kumt de vetteerder.
W a t door het ene geslacht met zorg wordt vergaard
en gespaard, wordt door de nazaat vaak verkwist.
Vergelijk de spreuk onder no. 44.
97. Hae veert op sjmaal besjlaag.
Hij is behoeftig en arm; het karbeslag was in de oude
tijd bij de arme boertjes smal.
98. Dae zien eigen goud bewaart, bewaart angermans
eer.
Hierin zit de gezonde moraal: geef door je slordigheid met eigen bezit aan de zwakke evenmens geen
gelegenheid iets daarvan weg te nemen.
99. Hae is gelandj op eine bessemsjtek.
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Hij is in de streek aangekomen zonder enig bezit. Er
zit in dit spreekwoord wel eens een tikje afgunst over
het tot welstand komen van zulke personen, die eerst
niets hadden.
100. „Dat deit de jonkheid", zagt ein oud wief en
waor zich op ei vauere aan 't sjokkele.
Een spottende uitdrukking, wanneer reeds meer bejaarde mensen zich vermaken of de allures aannemen
van de jeugd.
Bij deze uitdrukking kunnen we niet nalaten het
woordje ,,vauere" dat ook van de verdwijnende soort
is, even onder handen te nemen. Een vauere is een
zeer brede en lage afsluiting van een weide in hekvorm, 't Is eigenlijk een soort hefboom, die zijn steunpunt (hier ook draaipunt) heeft op een dikke paal en
waarvan de korte arm bezwaard is met een zware
steen als tegenwicht voor de zwaarte van de lange
arm met het hek. Wijlen de heer Hoens behandelt in
een zijner publicaties de oorspronkelijke vorm en betekenis van „vauere": oorspronkelijk was het valtir,
later veltec dat letterlijk betekent „valboom". Er zijn
nog plaatsen waar men een ,,vauersweg" kent (Doenrade) of een ,,veltjerweg" (Schinnen). Dat wijst erop
dat sommige dorpen op deze wijze door een „vauere"
of ,,valdere ' een voorname toegangsweg, vooral voor
voertuigen, konden afsluiten. Een onverdacht bewijs
daarvan vinden we in de zestien-eeuwse tekst, die ons
de veel vroegere schenking van de Graethei (toendertijd een bos) door Koning Sanderbout' aan de H
kerkdorpen vertelt. W e lichten de bewuste passage
even uit: „
ende reidt so tot Holtumb; ende he
vont dar eyn alt wijff bij dat valderen staen. ende hae

baedt haer, dat sij hem dat op dede, des sij niet doen
en woude ". W e halen onder het volgende nummer
nog een spreekwoord aan, waarin het „vauere" genoemd wordt:
101. Kort bie het vauere weien de keuj neit gaèc.
Letterlijk is dat waar en voor iemand, die de gewoonte van het vee kent, ook goed verklaarbaar.
Maar men bedoelt er toch altijd iets anders mee,
namelijk: men moet zijn fortuin niet te dicht bij huis
zoeken, (men zegt het veel tot jonge mensen, die hun
geluk zoeken).
102. Dao sjtikt de ivusj oet.
Daar is tapperij of herberg. Die ,,wusj" was een tak
van de jeneverbes, of „wachelder", die men als heester op al onze heidevelden wild aantrof. Overal, waar
bier of jenever vertapt werd, was zo'n tak als een
teken der tapperij aan de muur langs de straat bevestigd, toen men er nog geen uithangborden of beschilderde ruiten op na hield. Elk jaar werd de tak vernieuwd. „De wachelder" is onze enige echt inlandse,
dus wild groeiende conifeer. Op de Brunssumerheide, waar hij voor twintig jaren nog druk gevonden
werd, is hij door de mijnexploitatie zo goed als geheel
verdwenen. ,,De wusj intrekken" was: de tapperij
opheffen.
103. Hae sjtikt de bessem oet.
Een teken, dat zijn vrouw op reis is en de man dus
onbeperkt baas is.
104. Vrouwluuj konne neit zo lang sjwiege es ein
houn ei sjpierke koren opraapt.
105. Eine sjlechte vos. dae mer ein heul haèt.
Met deze laatste spreuk tracht soms de jongeman zijn
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gedrag te rechtvaardigen, als hij tegelijk aan meerdere meisjes het hof maakt.
706. De ein krao pikt de anger gein oug oeé.
Verwanten of vrienden moeten elkaar helpen en doen
elkaar geen schade.
107. Dezelfde zedeles zit in 't volgende spreekwoord
uit Noord-Limburg:
Den eine schpeelman is den angere ein
deuntje
schuldig.
108. Het is den eine bèdelaer leid, dat den angere aan
de deur sjteit.
Deze uitdrukking duidt afgunst aan tussen mensen,
die hetzelfde ondernemen.
709. Hae zut oet, wie 'n geit, die achter de deur gelümd haèt.
I"iij ziet er niet florissant uit: een beetje verwaaid.
770. Dae zich neit zaat it, lékt zich ouch neit zaat.
Een les voor fijnproevers, die van eenvoudige degelijke kost niet gediend zijn; het oude Limburgse
woordje om zulke kieskeurigen aan te duiden w a s :
,,sjlokprie".
777. Dat is geine
kattendrek.
Dat is geen kleinigheid vooral als het gaat om geld.
772. Vrouivluuj-handj
en paèrds-tandj motten noots
sjtil sjtaon.
113. Gei waterke zo klaor, of het muurt zich al èns.
Er kan ook bij de hechtste vriendschap of liefde wel
eens een haar in de boter komen, („zich muren " =
troebel w o r d e n ) .
77-^. Wo de brujer is, kan de bekker heim blieve.
Een uitdrukking uit de tijd van voedzaam bier.
775. Deilen mit den deursjtiel.

Als enig kind de hele nalatenschap erven.
116. Eh nood deit ein oud wief drave.
Als men in nood is, doet men het uiterste.
117. „Wirken is zelig", zagt de begien en doe drongen ze mit zeven eine boonsjtek.
118. Dae de boter te dik sjmeert, sjteut den duur.
In onze jeugd hebben w e deze waarschuwing dikwijls uit moeders m o n d gehoord. Sommige zien hier
in 't woordje „duur" een geestige woordspeling.
119. Het maèdje, dat het sjpuilwater leef koke, maag
in zeve jaor neit trouwe.
Omdat blijkt, dat ze nog niet in staat is, het huiswerk
naar behoren te doen.
120. Eine, wo de nachtegaal drie jaor op geflüt haet.
Een stok van behoorlijke dikte (bedoeld als instrument ter tuchtiging).
121. Dat sjteit wie 'n tang op ei verke.
Dingen die niet bij elkaar passen (vooral in kleding).
122. Hae vluugt euver de benk.
Hij krijgt in de kerk de roepen voor het huwelijk.
123. Drie leichter tegeliek is 'n broed of nein ein Hek.
Een bijgelovig voorteken voor bruiloft of sterfgeval.
124. Dae de gek numt om den drek, verlust den drek
en hiltj de gek.
Verklaring overbodig.
125. Achter auw sjtök is 't goud sjoele.
Een uitdrukking o.a. gebruikt, als een meisje een man
trouwt, die veel ouder is, maar veel geld heeft.
126. Dae wilt zelig sjterve,
teet zie goud de rechten erve.
127. Dao wèèrd meei leid gevare es gedragen.
Bij rijke mensen is vaak meer verdriet dan bij be-
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hoeftigen.
128. Hae sjfeit te kieke wie boter i gen zon.
Hij kijkt beteuterd en hulpeloos.
129. Wae het kore leet auwe
en het brood leet kauwe,
kan in 't jaor eine knecht meei hauwe.
Een zeer merkwaardige les in zuinigheid voor de boer.
Oud koren was voordeliger in het gebruik, van vers
brood werd, omdat het lekkerder was, meer gegeten.
130. Ich leen dich de kat.
Wordt gezegd tot iemand, die geleende gereedschappen niet dadelijk na het gebruik terugbrengt. Een kat
zou vanzelf teruggaan.
131. Hae zut aan de weig, of het kindj kak haet.
Spottend gezegde, als iemand zeer gauw merkt wat
er gaande is.
132. Jong luuj zint gauw mit raod.
Au luuj leren dich de daod.
133. Boter is driemaol gek in 't jaor; èns gek hel, èns
gek weik, en èns gek duur.
134. Maak dich gein zurg euver ongelagde eier.
Maak je geen zorg over dingen die onzeker zullen
gebeuren.
135. Gekke mos-te gein hauf gedaon werk laote kieke.
Een dwaas oordeelt voorbarig over onvoltooid werk.
136. Lever eine klonken erm es eine vollen derm.
Dit is de uitspraak van een ijdeltuit, die uit de mond
spaart om naar de laatste mode gekleed te kunnen
gaan.
/ ^7. Vraoge luuj make klappe kinjer.
Kinderen die door ouderen uitgevraagd worden,
raken aan 't klappen.

138. Gein bcoeloft zo klein, of sie bringt er weir ein.
Op een bruiloft leidt de kennismaking der gasten
onder elkaar niet zelden tot een nieuwe verkering en
huwelijk.
139. Gekken mos-te „eum" heisjen.
Gekken moet je zien te paaien.
140. Melk, driemaol gezied, is de coum kwiet.
Zo dachten tenminste de boerenhuisvrouwen van
vroeger daarover.
141. Hae kan neit van modesj klutendrek.
Komt overeen met het bekende: Bij moeders pappot
blijven.
142. Hae ruipt om pen en ink.
Moord en brand schreeuwen bij een gevoelige afstraffing. Pen en inkt, want hij wil in hoogste nood
zijn testament maken.
143. De ouge zin 'm veuc de neage daag opgebröke.
Hij is een kwade brutale rakker. Men geloofde vroeger, dat een jonge hond, die de ogen werden ,,opengebroken", vóór hij negen dagen oud was, zeer
kwaadaardig zou worden.
144. Men neumt nemes wouf, of hae haet ouch
woufshaore.
De betekenis van dit spreekwoord is eender als: Men
noemt geen koe bont, of ze heeft een vlekje.
145. Vriejen onger ein daak is 'n klein eer mer ei
groot gemaak.
Deze zegswijze vertelt ons, dat de goede zeden niet
toelaten, dat een jongen en een meisje verkering hebben, terwijl ze in hetzelfde huis wonen. Hieraan werd
door onze Limburgse voorouders zeer streng de hand
gehouden en met recht. Nieuwe tijden met moderne
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vrije opvattingen kunnen aan de zedelijkheidsnormen
niets veranderen, deze staan boven de tijd, en boven
dat, wat men in deze ,,vooruitgang" noemt, terwijl
het in wezen geen vooruitgang maar achteruitgang
betekent. Laat ook onze boerenjeugd hierin onverzettelijk ouderwets blijven.
146. 't Geit mich eine bandj van gen hart.
Dat is me een opluchting na al de doorleefde spanning, en onrust.
147. Driemaal verhoeze is èns aafbrenne.
Een sterke overdrijving van het vele breken en beschadigen van huisraad bij de primitieve wijze, waarop bij verhuizing vroeger alles vervoerd werd.
148. Ei greun paèdje dor loupe.
Ergens een zeer drukke verkering hebben.
149. Tussjen twelf en ein is alles op de bein,
Tussjen twee en drie is alles veurbie.
Met dit rijmpje vertelden degenen, die aan spoken
en rondwarende geesten geloofden, dat 's nachts van
twaalf tot een uur het uur der geesten was en dat tussen twee en drie niets meer te vrezen was.
150. Buk van auwe, gekke va jonge.
Dit zegt men als men merkt dat de minder goede
karaktertrekken der ouders (vooral het koppige en
onhandelbare) blijkbaar op de kinderen zijn overgegaan.
151. Vrouwluuj raod en reupzaod.
Zint mer èns goud in de zeve jaor.
Men moet niet te grif ingaan op vrouwelijke raadgevingen. Niet dat we twijfelen aan het gezond verstand der vrouw, maar in deze zegswijze zal meer bedoeld zijn: Vrouwelijke raadgevingen in het boeren-

bedrijf moet de boer niet te gauw volgen.
152. Hae sjteit te kieke, wie ei verke, dat de ore vol
water haèt.
Beteuterd staan, niet weten wat te doen.
153. De léste man de pungel op hèlpe.
Zo verzucht moeder de vrouw, als manlief zeer laat
thuis komt, liefst uit de herberg.
154. Einen in de wan kriege.
Iemand geducht de les lezen, dus ook een soort „zuivering". De „wan" is verdrongen door de wanmolen
op de boerderij. Voor het reinigen van kleine hoeveelheden klaverzaad wordt hij nog sporadisch door oude
mensen gebruikt.
155. Eier en maedjes mot men neit euver tied bewaren.
Een raadgeving aan ouders, om hun dochters toe te
staan om te trouwen, als ze de vereiste leeftijd hebben.
156. „Woe het roukt, is het werm", zagt Ulesjpeigel
en wermde zich aan eine paesjkeutel.
Hierin zit de betekenis: men moet zich soms bespottelijk behelpen.
157. „Wat mot het winje op het vlake", zagt Ulesjpeigel, en kroop achter ein sjmeil.
Achter een grashalm schuilen voor een storm klink!
al even bespottelijk.
158. „Dat heilt dich neit goud".
Daar zal je voor boeten.
159. Wied is riek.
Wanneer vroeger vooral, iemand zijn bruid van verre
haalde, kon hij zijn omgeving hcht wijs maken dat
ze rijk was.
160. Beter ei jaor braoke, es ein sjlechte sjaor sjère.
Beter een jaar braak liggen, dan een slecht gewas.
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161. Van ei sjlecht jaor mot men de ploug neit aan
de wand'] hangen.
Meest figuurlijk gebruikt in de zin: niet gauw mismoedig worden, als aanvankelijk succes uitblijft.
162. Hae kast 't achter de zicht op.
Hij verteert al wat hij verdient.
163. Zoveul maol es de kwartel sjleif, zoveul schellinge kost 't koren.
Een zeer oud gezegde dat niemand meer gebruikt.
W e merken het wel aan de genoemde munt, de schelling, die al zeer lang verdwenen is. Overigens een
lieve bijgelovigheid.
164. Doe jeegst 'm neit oet de keul.
't Is een onnozele hals.
165. Distelen, in de zomer eine vlouk, in de wintjer
eine kouk.
Distelen in de zomer een lastig onkruid; in de winter
nog een lekkernij voor het vee. Te begrijpen bij de
schrale wintervoeding van weleer.
166. Doe bis nog neit langs Smeits bakkes.
Veel gebruikt bij het kaartspel, als men wil te kennen geven, dat een der spelers nog wat te wachten
staat. In opvallend veel dorpen in Zuid-Limburg is
dit gezegde bekend. In Schimmert beweert men, dat
ze ter plaatse ontstaan is.
167. Dao hingt Smeits ketjen op.
Humoristische uitdrukking als men ergens de toegang
versperd vindt door een hangslot. Hie zou „Smeits"
niet anders dan een aardige woordspeling zijn op
,,smid".
Hier volgen een vijftal uit Midden- en Noord-Limburg in de spelling zoals we die vonden.

168. Mit ein wors nao eirt schonk schmiete.
Dit zegt men als een onbemiddelde jongeman dingt
naar de hand van een rijke boerendochter (NoordLimburg.
169. Mit de sjuurdeur winhe.
Iets zeer duidelijk vragen.
170. Geteld geldj en geschneje brood gaon rief eweg.
171. Twee dinge zint nurgens te vinje ès me ze hubbe
mot: ei breifke van hongerd [rang en eine polies.
Geestige spot met momenten, die in 't leven voorkomen.
172. Schmeedspèrde en schoesterswiever loupe meist
berrevoets.
Smid en schoenmaker vinden geen tijd om voor zich
zelf te zorgen.
Met 172 lijkt enigszins in tegenspraak de volgende
zegswijze uit het Zuiden:
173. ZougS'te oots wèvesjkindj zonger brouk en ei
meuldeskindj zonger botterham?
174. Ich zal 'm den adel èns blootlègge.
Ik zal zijn vroegere (slechte) gedragingen eens aan
het hcht brengen.
175. De brats sjtikt hem.
Hij heeft het te goed, wordt daardoor overmoedig.
Men zegt het veel van jeugdige personen, maar ook
van paarden die lastig zijn.
176. Eesjte gewin is kattegesjpin.
Deze uitdrukking hoort men bij het kaartspel, om aan
te duiden dat men niet te veel moet vertrouwen op
kaartgeluk bij het begin van het spel.
177. De eesjte weffelkes zint veur de kinjer.
Eveneens bij het kaartspel in gebruik met ongeveer
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dezelfde betekenis.
775. Dat zal me God en de mulder met laote schele.
(Noord-Limburg) Dat is moeilijk te bedisselen.
779. Dae zien gezondjheid bewaart, bewaart gein
douf noot.
Gezondheid is een grote schat, waard bewaard te
worden.
750. Euver den haaltjer tcaeë.
Buiten de schreef gaan, vooral van jonge mensen.
757. Dat klinkt wie 'n moes in 'ne mèèlduppe.
Het klinkt eng en benepen.
752. Wacht dich veur ei vroumesj dat de rök (rok'
ken) kaal haèt.
Die was niet naarstig en werkzaam, want ze had haar
rokken kaal van 't vele zitten.
753. Eine lange draod. eine voele naod.
Dit gezegde moest de leerjongen bij de kleermaker,
of het leermeisje bij de naaister nog al eens horen.
Met een lange draad kon je geen mooi werk leveren.
75^. Men mot geinen duvel aan de wandj maole.
Over die (slechte) zaken moet men niet spreken.
755. Die hingt in de luit.
Die is gauw tot een huwelijk bereid. De „luit" is een
peul.
756. Hae haèt 'm ein hoef derop gezat.
Deze uitdrukking is ontleend aan het schoenmakersambacht, maar is hier figuurlijk gebruikt en betekent:
De dokter heeft hem zo goed geholpen als dat mogelijk was.
757. Hae veert op ein lochte kar.
Hij is iets lichtzinnig, neemt het in zijn handel en
wandel niet zo nauw.

188. Hae it wie eine sjurendèèsier.
Hij eet als een graandorser. Het schijnt, dat de dorsets in de winter niet over eetlust te klagen hadden.
189. Hae lapt wie ei paèrd, dat van gen koel kamt.
Een van de lastigste reizen was vroeger de reis met
kar en paard naar de „Koel" van Kerkrade, waar de
huisbrand werd gehaald voor de komende winter.
Voerman en paard waren vermoeid, als ze terugkwamen en het paard toonde dat ook duidelijk in zijn
stap. De betekenis der uitdrukking is dus: ,,Hij loopt
alsof hij zeer vermoeid is".
190. Dae mit de vourkar veert, haèt zien doodshemd
aan.
De voerman had een gevaarlijk werk, waarbij dodelijke ongelukken niet uitgesloten waren. De kruisen
langs Limburgse wegen, waar een voerman verongelukte, zijn niet zo zeldzaam.
191. Alles, wat zo gauw op gen sjtraot is, is ouch met
ein vourkar.
Er zijn dingen, die te delicaat zijn, om ze dadelijk aan
de grote klok te hangen.
192. Haè haet gei béter vründje es zie eige mundje!
Dit zegt men van iemand, die graag smult, maar nooit
wat aan anderen geeft.
193. Haè veert mit de dauwkar.
Een zeer eigenaardige uitdrukking, om min of meer
verbloemd te vertellen, dat iemand veldvruchtcn
steelt. Dat gebeurde dan bijna altijd 's nachts of
's morgens heel vroeg, als de dauw fris over alles lag.
194. Haè sjtraoft 'm in de moei.
Werd gezegd van een boer of voerman, die zijn
paard, dat onhandelbaar was, tot betere manieren
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wilde brengen door het minder voedsel te geven.
195. Haè vourt 'm lang haver.
Hij geeft zijn paard zweepslagen voor straf.
196. Dat hoes sjteit op papiere zaole.
Er rust een grote schuld of hypotheek op.
197. Mit Leichtmès sjrift de sjeper oethaut.
Deze uitdrukking moest eigenlijk ondergebracht zijn
in de vorige afdeling. Normaal kon de scheper begin
Februari met de schapen naar buiten en had dus
lente. Voor schapen is er al gauw wat te knagen.
198. Kirmes i gen hoes, vesseldaag i gen sjtel.
Deze spreuk bevat een waarschuwing, om, als men
kermis of feest heeft op de boerderij, het vee op die
dagen ook goed te voeren, wat dan wel eens te wensen overlaat: ,,Kermis in huis, vastendag in de stallen", schijnt een oude ervaring te zijn.
199. Eine sjnieder is eine minsj es de luuj oet de kirk
komme.
Hij is dan door zijn degelijke kleren deftiger dan de
andere. Zijn vak werd in die tijd niet hoog aangeslagen, precies zoals ook het weversambacht.
200. Hae haèt ein gouw kits] in.
Wanneer deze uitdrukking, zoals hier het geval is,
in de bevestigende vorm staat, is de betekenis altijd
figuurlijk; ze betekent; hij is goed van aard, van
karakter.
Is ze ontkennend, dus: ..Haè haèt gein gouw kitsj
in", dan is de betekenis een geheel andere; ze betekent dan; ,,Hij is niet sterk van gestel".
201. Zie haèt ein heuren oet.
Deze uitdrukking dient, om in een meer bedekte term
uit te drukken, dat een meisje onteerd is.

203. Hae haèt dao de neut gesjlage.
Wordt bijvoorbeeld gezegd bij een erfenis, als iemand
dan goed bedacht is geworden.
Ook bij zaken waar iemand veel geld heeft verdiend.
Altijd is men rijkgeweest aan spreuken, wanneer men
het kwaad der onmatigheid wilde brandmerken of er
soms bittere spot mee dreef. Enkele zullen we hier
geven.
203 .Haè is eine drupkesheilige, dae in alle herberge
vereerd tvèèrd,
204. Zate luuj en klein kinjec zéggen de waarheid.
205. Dae haet het beir in de sjtevele sjfaon.
206. „Alles naovenant", zagt de sjwegelscremer en
dronk zich ein fles] wien.
Deze laatste spot met boven de stand te leven. De
volgende heeft een meer letterlijke betekenis, maar
waarschuwt toch, tegelijkertijd bij zijn stand te blijven :
207. Wien kamt van euver de Rien, mer ivilt neit van
jederein gedronke zien.
208. Béter eine zuper es eine kaèrter; de ziiper kriegt
èns genogt, de kaérter noots.
Deze zegswijze wil zeggen, dat het verslaafd zijn aan
het kaartspel nog noodlottiger is voor het huisgezin
van de speler dan het verslaafd zijn aan de drank
voor de drinker en zijn gezin.
Wanneer we iemand hebben, die nu juist niet tot het
gilde der drinkers gerekend kan worden, maar wel tot
de liefhebbers van een borreltje, dan kan het geval
wel eens een komische zijde hebben en raakt de Limburgse humor los. Dat blijkt uit het volgende geval.
Peter had al zijn leven graag een borrel gehad, maar
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zijn vrouw had hem tot zijn eigen heil en natuurlijk
ook tot haar eigen geluk daarin altijd danig gedwarsboomd, zodat hij maar zeldzaam (,,mit ei belump")
zo nu en dan eens ,,'n drupke" had kunnen machtig
worden.
Nu lag hij daar en hij voelde het, 't zou wel eens spoedig met hem gedaan kunnen zijn. Zijn vrouw zag, dat
hij aftakelde en in een opwelling van medelijden wilde
ze hem het genoegen van een borrel nu eens gunnen.
Waarachtig, ze bracht er een en Peter zei, terwijl hij
het glaasje nam: ,,Te laat vrouw, te laat. Noe kums-te
sjmere, noe de as geluije geloupen is."
209. Alle avank is sjwaor, behalve bie de voddecreiner.
Alle begin is zwaar behalve bij de lompenhandelaar;
zijn beginnen is licht, want de voddenzak is nog leeg,
als hij begint. Een grappige uitzondering dus op een
bekend spreekwoord.
210. De kwint sjpringt 'm.
Hij verliest zijn geduld en wordt kwaad. Wordt gewoonlijk gezegd, als iemand na getreiterd te zijn,
kwaad wordt.
211. Har is dao-in doortóge wie 'n auw sjmautkroek.
Wanneer iemand op een bepaald gebied, grote bekwaamheid bezit, er veel van af weet, gebruikt men
deze zegswijze om zijn knapheid aan te duiden. De
oude oliekruik, die jaren voor het bewaren van de olie
gebruikt werd, was zelf tenslotte geheel doordrenkt
(„Doortóge") van dit vocht, was dus als 't ware één
geworden met de vloeistof die ze bevatte. Men begrijpt nd de gebruikte beeldspraak.
212. Klein duppes (ook wel klein kètelkes) hubbe

grote ore.
Werd gezegd, als kleine kinderen in de buurt waren
en er dingen verteld werden, die voor kinderen niet
geschikt waren.
213. Het bouk is omgedrage.
Dit werd gezegd, als men te laat aan tafel kwam, en
dus misschien niet meer aan de volle maaltijd kon
deelnemen. Een tegenhanger van deze zegswijze is:
„Daè laat kumt, it kaolik of zit kaolik".
214. Pesjtoor zegent zich 't eesjte.
Dit werd door onze ouders dikwijls gezegd, als kinderen bij een of andere uitdeling, wat zeer voorbarig
en opdringerig te werk gingen. Het betekende: hoger
geplaatsten of ouderen (dikwijls bedoelde men de
ouders) gaan voor.
215. Zie is vruig flitk.
Min of meer ongunstig. Werd gezegd van een meisje,
dat te jong met jongens omging.
216. Noe zol veer èns gaon beginne,
Zagt de vos tegen de hinne.
En doe sjnapden hae den haan 't eesjte mit de
kop.
Deze spreuk werd veel gebruikt, als men, goed geluimd, eerst een praatje samen gehouden had, alvorens gezamenlijk aan de arbeid te beginnen.
217. Op het heilig oug vare.
Meestal ongunstig, 't Werd gezegd als iemand maar
op de gis had geploegd, bewerende dat hij de grensstenen niet had kunnen vinden, met het gewone gevolg, dat hij dan van andermans land bij het zijne had
geploegd. Het opzettelijk verleggen van grenspalen
werd in de middeleeuwen zeer zwaar gestraft. Het
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volk geloofde, dat de geest van een gestorvene, die
zich aan dat misdrijf had plichtig gemaakt, terug
kwam en de paal moest slepen, tot iemand kwam en
de plaats aanwees, waar hij liggen moest. Grenspalen
hadden ook altijd zogenaamde ,,getuigen": drie kleine
steentjes in de figuur van een driehoek gelegd op geringe afstand rondom de grenspaal.
218. Veugelkes, die te vreag fluite, kriegt de kat.
Deze waarschuwing werd ons in de jeugd altijd door
moeder gegeven, als we in het vroege morgenuur,
vóór morgengebed en heilige Mis reeds floten en
zongen.
219. Haè bringt 't op gèn acre.
Hij hangt het aan de grote klok. (De aère is de oude
naam voor portaal van het boerenhuis).
220. Einen aan den haam sjudde.
Iemand aan een plicht of overeenkomst, of afspraak
herinneren (altijd enigszins met het karakter van een
terechtwijzing).
221. Einen de sjtaof uit gen ouge blaoze.
Iemand heftig de waarheid zeggen. Men begrijpt de
beeldspraak: Zo lang er stof in de ogen is, ziet men
niet helder.
222. Met Pasen zet men op het Limburgse platteland
de zuinigheid in het gebruik van eieren voor een paar
dagen aan de kant. Dan gold vanouds het spreekwoord:
Ein ei is gein ei,
twee eier zint ein ei,
en drie eier zint ei paosjei.
Het gebruik, dat pastoor en koster van elk gezin uit
de parochie paaseieren krijgen, verdwijnt snel. De

koster vergezelde in de regel de vrouwen, die de
eiers ophaalden en wenste het gezin, waar men binnentrad, een zalige Pasen. In sommige plaatsen droeg
hij daarbij een koperen keteltjc met wijwater en palmtakje. Bij het binnenkomen en het uiten van zijn paaswens besprenkelde hij het huis met enkele druppels
wijwater.
De catechismuskinderen mochten op vele plaatsen
Paasdag na de vespers een gekleurd paasei halen bij
de pastoor. In de dorpsherbergen stonden op Paasmaandag 's namiddags eieren klaar voor de stamgasten, die door de waard uitgenodigd werden even te
„kuppen".
De boer en de ijmker letten er altijd scherp op, van
welke kant de wind op Paasdag kwam. Men huldigde
de mening, dat hij uit diezelfde hoek driekwart van
het jaar zou waaien. Men vreesde vooral op die dag
Oostenwind. Deze staat bekend als schraal en weinig
honig gevend.
223. Es 't hommelt en 't régent
is 't ivèèt gezegend.
Als het tijdens een onweer gaat regenen, wordt het
onweer minder gevaarlijk.
224. Ich bin 't zo meug es kauverpap.
Het staat mij in de keel, ik kan het niet langer uitstaan.
225. Geine wèèrd vreter gehore, mer waal gemaakt.
Wie gulzig is, is op dit punt niet goed opgevoed.
226. Men mot zich neit oetdoon, veur men nao ge-bèd
geit.
Men moet zijn fortuin niet onder erfgenamen verdelen tijdens zijn leven.
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227. Ich gun dich, dat dich den haan hakt.
Een zeer onschuldige verwensing, die bij het kaartspel wel eens gehoord wordt, als de een de ander een
trek afsnoept.
228. Ich hub zo min van den ezel es van den driever.
Beide zijn mij onverschillig, ik loop voor geen van
beide warm (bijv. bij een stembus).
229. Hae tèèrt, wie den das, va zien eigen vêt.
Hij leeft van zijn vroeger verdiende centjes.
230. Haè haèt de sjnop a gen naas.
Hij ruikt lont, hij weet waar het om gaat.
231. De ougen op, of nein de bujel.
Uit je ogen kijken, of je wordt bedrogen.
232. Hae haèt het kannegeluk.
Een gezegde uit de oude dorpsherberg. Het laatste
uit de grote koperen bierkan, waaruit de waard zijn
gasten bediende, behoefde, als het glas niet vol was,
niet betaald te worden. Dit was dus voor een of andere gast een onverwachte meevaller; men noemde
het ,,'t kannegeluk".
233. Sjlaag haue of nein van den din aaf.
Deze zegswijze, soms figuurlijk gebruikt, is ontleend
aan het vroeger dorsen met de vlegel. Het zal nodig
zijn ze van een bredere toelichting te voorzien, omdat
er een stukje leven op de oude boerderij aan vast zit.
W e moeten samen naar de ,,din", de dorsvloer, in de
tijd, dat daar met de vlegel gewerkt werd. De rythmitische vlegelslag was een van de vertrouwde wintergeluiden op de boerderij. Naargeestig en saai was dit
geluid alleen, wanneer één man alleen met dorsen
bezig was: „hae is aan den ein maol ein", zei men dan
wel eens spottend. Gebeurde het dorsen met drie of

vier, dan was het een zeer opgewekt maatgeluid.
Maar dan moest men ook de vereiste vaardigheid
hebben om in de maat te slaan en vooral geen van de
mededorsers op de vlegel te slaan. Die vaardigheid
was „sjlaag haue". Wie dat niet kon, moest van ,,den
din aaf", dus de dorsvloer verlaten. Veel wordt deze
uitdrukking figuurlijk gebruikt bij het drinken en klinken. ,,Sjlaag haue" is dan: niet achter blijven, maar
met de anderen tegelijk zijn glas ledigen, of anders
,,van den din aaf", dus het gezelschap verlaten.
Het dorsen met de vlegel duurde op de oude boerderij de hele winter. Wanneer men eind Februari ,,de
sjuur dood" had, was er goed gewerkt. In het kortste
van de dagen begon op de grote boerenhoeven het
dorsen reeds vóór het daglicht bij het licht der stallantaarn. Deze werd dan opgehangen aan de bekende
vaste ladder naast de „wusj".
W a t ineens aan te dorsen graan op de dorsvloer lag.
noemde men een „bêd". De bovenste band van de
garf werd losgemaakt en dan speelden de vlegels
over de aren. Als men er zo een keer over was, werd
een ogenblik gestaakt om ook de tweede band van de
garf los te maken en het geheel uit te spreiden. Nu
gingen de vlegels er voor de tweede maal over. Weer
een korte pauze, waarbij de dorsers heel handig —
elk voor zijn part — met een handige beweging van
de „vlègelsgaèrd ' en het eigen been, het hele bed
keerden. Als daarna de vlegels voor de derde keer
erover gingen, kon men zeggen, dat vrijwel de laatste
korrel uit de aren was.
Wanneer eindelijk in het voorjaar de schuur ,,dood"
zou worden en het laatste bed was gedorst, stelden
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de drie of vier dorsers en misschien nog meerderen,
die een vlegel hadden kunnen machtig worden, zich
zo met hun vlegels op, dat ieder een vrij plekje had
om te slaan. W a n t men zou nu een minuut lang „de
sjuur doodloeë". Alle vlegels kwamen telkens tegelijk neer en dat gaf zon ongewoon en hard geluid op
de boerderij, dat zelfs de kippen op het erf er zenuwachtig onder werden. In het huis werd dit geluid gehoord en 't was een teken, om dochter of dienstbode
naar buiten te sturen en de dorsers met een paar borrels te tracteren. Ze bracht dan meteen een vochtige
doek mee om de ,,zaol te wusjen", een symbolisch teken, dat de ,,sjuur dood was ". De ,,zaol" was de houten richel, die het bovenvlak afdekte van het muurtje
tussen dorsvloer en ,,wusj".
Alvorens afscheid te nemen van de schuur en het dorsen, een kleine anecdote van ,,Kirmes Joep", de ZuidLimburgse Uilenspiegel op het eind der vorige eeuw,
die de ouderen onder de lezers nog gekend hebben.
Joep had zich weer eens verhuurd op een boerderij,
wat hij wel eens meer deed voor een paar weken, een
intermezzo in zijn armzalig zwerversbestaan. Hij was
op de hoeve Krekelberg, zo wordt er verteld, bij de
dorsers. De ,,halve" keek naar het dorsen en het viel
hem op, hoe de vlegel van Joep maar zeer matig de
lucht in ging voor de slag. Daar klonk het: ,,Jocp,
bist-tc bang, dat 'm dich boven op den euvcrdin, eine
vasthiljd?" En Joep nooit verlegen met een antwoord
in zijn wonder mengelmoes van Duits en Limburgs
plat: „Och nein meister, mer ich daacht ezo: wat zolste zo hoog gaon mit dat holz, doe mos jao doch weir
mit 'm heronter komme."

234. Het kètelke speren.
Te biechten gaan: de beeldspraak is hier duidelijk.
235. „Alles geit", zagt de boer, en sjpein de vrouw
veur de ploug.
236. De ruksjtrank sjmeere.
'n Borrel nemen terwijl men even rust bij harde arbeid.
237. Ziene kleezaod verkoupe.
Betekent eveneens te biechten gaan. 't Is zeer moeilijk uit te maken hoe men aan deze uitdrukking komt.
De volgende verklaring werd mij gegeven. „De kleezaod" was als 't gevroren had, uitgedorst, meest voor
Kerstmis. De boeren gingen dan naar de plaatselijke
markt met het eigen geteelde zaad in een „kusteek"
(kussensloop) op de rug en meteen gingen ze dan
biechten voor het hoogfeest van Kerstmis. Sittard had
zo'n „kleezaodmarkt".
238. 'ne Murgesrège en 'ne ouwetvieverdans doere
neit lang.
Een variant op dit gezegde is:
Regen veur neugen oere zal neit lang doere.
239. Haè loet veur 't wèèr.
Hij neemt zeer tijdig zijn voorzorgen, eigenlijk al vóór
het gevaar er daadwerkelijk is. Deze uitdrukking herinnert ons aan de gewoonte, die in onze streek in
vroeger eeuwen bestond om tijdens het onweer de
klok te luiden. Voor dit luiden ontving de koster van
ieder huisgezin, dat niet in behoeftige omstandigheden verkeerde, jaarlijks een garf rogge „de KlokkeRerf."

240. Doe mos gein au kat lere bare lekke.
Deze uitdrukking wordt door iedereen begrepen; zeer
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moeilijk in goed Nederlands weer te geven, zonder de
pittige smaak te bederven.
241. Daè 's Zonjigs wirkt, kriegt noots gedaon.
Deze uitdrukking, die eigenlijk beduiden wil, dat op
Zondagswerk geen zegen rust, luidt ook wel: „Zonjigs werk sjpuit neit".
242. ,,Onrechtvèèrdig
verkrege goud
Kumt nooit in het derdje bloud."
Zeer mooie spreuk uit het land van W e e r t , die betekent: onrechtvaardig verkregen goed gaat verloren
voor het nageslacht. Met ,,hct derdje bloud" is natuurlijk bedoeld ,.het derde geslacht".
243. Mit Sint Catrien is de deurklink neg vetter es
de pan mit Sint Jan.
Z e e r plastisch uitgedrukt, hoe de boer niet het hele
jaar overvloed heeft van vlees en vet.
244. Mit passen en méten haèt den timmerman de
boer zie sjpek opvrète.
Een boer zag in de oude tijd sterk op tegen bouwen
of verbouwen, vooral als hij vermoedde, dat de kosten boven de raming zouden gaan en het dus een dure
geschiedenis zou worden. Trachtte men hem dan toch
tot het ondernemen van het werk over te halen, dan
gebruikte hij graag waarschuwend bovenstaande uitdrukking.
245. Daè gein puimen haèt, haèt ouch gei landj.
Een goedkope troost voor boeren uit de oude tijd, die
hun land niet rein wisten te houden van kweek; die,
zoals men dat kortweg uitdrukte ,,sjlecht regeirden."
246. „Maondigmurgen:
gouw paerd en
sjlechte
knechts".
D e paarden hadden op Z o n d a g een echte rustdag

gehad en waren dus op Maandag fit voor hun werk;
bij de knechts liet dit wel eens te wensen over, als ze
op Zondag te druk waren uit geweest.
247. „Es de kut de wei èns zin rondj geweest, graze
ze ouch bie 't vèèke."
Geestige beeldspraak die ons zegt, dat een jongeman
vaak ver weg een levensgezellin zoekt en deze tenslotte heel dicht bij huis vindt.
248. Doe gauw is mit de tenj. is ouch gauw mit de
henj.
Bij de boer houdt men van opschieten, zowel bij de
maaltijd als bij het werk.
249. Béter kleine baas es grote knecht.
Het is voor de Limburger een ideaal „zien eige meister" te zijn.
250. Woe dansmuziek is, sjleit dec duvel de maot.
Geeft de zienswijze van onze voorouders over de
dans.
251. Daè kratst zich ouch, woe 'T geine jeuk haèt.
Wordt gezegd van iemand, die in grote verlegenheid
of zwarigheid is geraakt.
252. Waè es ezel geboren is, zal neit es paèrd sjterve.
Domheid geneest niet.
253. Dae den haam neit lieje kan, mot neit paèrd willen heisje.
Men moet over beroepslasten niet klagen.
254. Zo zak, zo zaodgoud.
De afkomst verloochent zich niet.
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bij wieg en graf

<f.

K I N D E R Z E G E N en kinderrijkdom waren altijd
in hoge ere in 't Limburgse land. Geen wonder, dat
men daar ook steeds uiting aan gaf bij geboorte van
het kind en speciaal „Bie den heiligen Doup ". Het
gold als een eer en voorrecht als „Paat en peter" te
mogen optreden bij 't heilig doopsel. Hier moet opgemerkt worden, dat men in het oude Limburgs altijd
heel galant zegt ,,Paat en peter" en nooit omgekeerd.
Van iemand, die nog nooit peter is geweest, zegt men
in Limburg: „Hae is nog neit oet de honjseer."
Ook hebben we in Zuid-Limburg een uitdrukking,
waarmee we uitdrukken dat iemand zo pas als ,,paat
of peter" is opgetreden: „Hae (of sie) haet sich ei
paar heisje verdeind" (hij heeft een paar handschoenen verdiend). Een bevredigende verklaring van deze
zegswijze hebben we niet kunnen vinden.
„Paat en peter" waren er sterk op gesteld, dat het
kind later ,.aarden" zou. Als 't een jongen was, was
de peter blij, wanneer 't kind later naar hem aardde,
de paat hoopte hetzelfde minstens van haar vrouwelijk petekind. Vooral een oude jonggezel, of een
,,jomfer " op jaren, die de eer nog te beurt viel, waren
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begrijpelijk blij met dat aarden en
namen op hun
manier maatregelen. Pastoor Schleiden vertelt daar
in een van zijn schetsen uit het land van Vijlen kostelijk over. Het schijnt, dat, wie van 'n ,,paat of peter"
de doopkaars op de hoogste plek vasthield, de meeste
kans had, dat 't kind zou ,,aarden". Toen de ,,peter"
de kaars vasthield greep de vrij vinnige ,,paat" hoger,
waarop de peter nog hoger ging, wat zich een paar
maal herhaalde, toen de peter, op de tanden bijtend,
de overwinning behaalde met zijn hand zeer nabij de
vlam..
Brengt in het Noorden het nieuwe kindje beschuit
met muisjes mee, in Zuid-Limburg is dit peperkoek,
behalve in die gezinnen, die menen, dat beschuit met
muisjes deftiger staat. W e kunnen het niet genoeg
zeggen, dat we onze oude gebruiken moeten vasthouden, en niet verwisselen voor die van vreemden in ons
gewest. Al die kleine en ogenschijnlijk onbeduidende
dingen geven samen kleur aan onze landaard.
Ook de kerkgang der moeder, enkele weken na de
geboorte van het kind, was in hoge eer. 't W a s gebruikelijk dat de moeder vóór de kerkgang niet verder
dan de ,,daaksjdrup" van huis ging, m.a.w. niet uit
huis kwam. Bij de kerkgang liet ze zich vergezellen
door de twee naast wonende getrouwde buurvrouwen
als getuigen: op sommige plaatsen zelfs door alle
vrouwen der ..naobersjap ". Deze maakten allen achter de moeder de offergang om het altaar. Het doen
van de kerkgang werd in sommige plaatsen van ons
Zuiden genoemd ,,de peetsj pcune". Sterker nog: Dr.
Gerlach Royen weet van Heerlen te vertellen, dat de
misdienaars daar een vrouw, die de kerkgang deed,

niet anders noemden dan „ein peetsj". Deze uitdrukking is ontleend aan het gebruik, dat op enkele plaatsen bestond, om de moeder na de eigenlijke ceremonies van de kerkgang, 'n ,,tabula pacis" te laten kussen. In Merkelbeek, waar dit gebruik ook bestond,
was deze ,,tabula pacis" een oud schilderijtje met de
Opdracht in de Tempel, dat achter het hoogaltaar
hing. De koster liet bij de offergang dit schilderijtje,
deze ,,peetsj", kussen en ontving dan meteen van de
jonge moeder een naar haar stand groter of kleiner
fooi, een der vele emolumenten, waaruit vroeger het
kosterstraktement was samengesteld.
Een nieuwe pastoor had dit oude schilderijtje achter
het altaar ontdekt, maar kende het gebruik van de
,,peetsj" nog niet. Hij wilde het onmiddellijk een meer
passende plaats geven, maar het is te begrijpen dat
de koster uit alle macht protesteerde. Het spreekt
vanzelf, dat het toen op zijn oude plaats bleef. Het
gebruik van de ,,peetsj ' is in Merkelbeek voor een
tiental jaren terug afgeschaft.
Op de meeste plaatsen had bij de kerkgang of soms
Zondag na de kerkgang in het huis van de jonggeborene ,,de wieverkoffie" plaats. Bij die gelegenheid
waren alle getrouwde vrouwen der ,,naobersjap" aanwezig en kwam het kindje in de armen van alle moeders, waarbij het zogenaamd ,,gcpunjerd ' werd.
Nooit raakte de gelukkige vader meer op de achtergrond dan bij deze gelegenheid, wat wel niemand zal
verwonderen.
W e hebben in Limburg nog een mooie zegswijze,
welke de vaders en moeders, die hard moeten werken
om hun talrijke kroost groot' te krijgen, bemoedigt.
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Deze is: „Dae de sjaop sjaft, sjaft ouch de braok".
Men begrijpt de beeldspraak, die letterlijk zegt: „Hij
die de schapen in het aanzijn roept, zorgt ook voor de
braakgronden, waarop ze voedsel vinden". De spreuk
ademt een groot Godsvertrouwen en ze klinkt, toegepast op de mensenkinderen, als een parabel.
,,Laot mich het kindje èns zeen" is een uitdrukking,
die de bezoeker gebruikt in de dorpsherberg, als hij
ergens buiten de gelachkamer, bijvoorbeeld in de keuken, poogt een clandestien geschonken borrel machtig te worden. Deze uitdrukking staat in verband met
de geschonken borrel bij een heus kraambezoek.
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Onze dorpen waren vroeger ingedeeld in ,,naobersjappen" of buurten. Men kende zelfs in ons dialect 'n
werkwoord „naoberen" en men hoorde de vraag wel
eens stellen: ,,Wie wied naobert het hie?" ,,De neetste naober" = de naaste buren.
Z o n ,,naobersjap" geleek zeer veel op de buurgilden, die we in onze steden gedurende de middeleeuwen hebben gekend. De buurgilden hadden natuurlijk niets uit te staan met de meer bekende ambachtsgilden. De ..naobersjap" had geen ander doel dan
onderling hulpbetoon in moeilijke dagen. Hulpbetoon
bij geboorte, bij ziekte, en vooral bij sterfgevallen.
Over dit laatste vertellen we hier iets meer, want rond
het gebeuren bij sterven zijn gebruiken gegroeid,
waaraan men eeuwen lang angstvallig heeft vast gehouden, omdat men ze vasthield als ,,naoberplichten".
Het schijnt aan onze eeuw van ,,vooruitgang" te zijn
voorbehouden, een goed deel van deze gebruiken weg
te vagen, want weinig is in deze ook op onze boeren-

dorpen intact gelaten. W e vertellen hier, wat we in
onze jeugd zel-f nog beleefden of hoorden van 't vorig
geslacht.
Wanneer in een familie een sterfgeval voorkwam,
werd aanstonds na het sterven gezorgd, dat de huisgenoten van de dode de zorgen en beslommeringen
voor de uitvaart zoveel mogelijk gespaard bleven.
Alle werk werd door de ,,naobersjap" ondernomen en
de familie had slechts aanwijzingen en inhchtingen te
geven.
Zolang de dode boven aarde lag, werd in het sterfhuis 's nachts door de mensen der ,,naobers)ap " gewaakt. Op een vooraf bepaald uur van de avond
werd bij de dode de rozenkrans gebeden, waarna de
aanwezige mannen een borrel dronken, 's Nachts bij
het waken werd dit nog wel eens herhaald en een
enkele maal kwam het voor, dat er wel eens eentje te
veel genomen werd. De ,,waak" en wat daaraan vastzat is dan ook het eerst afgeschaft en het bidden van
de rozenkrans werd verplaatst naar de Kerk, waar de
hele parochie er aan kon deelnemen, wat ontegenzeggelijk beter was. In 't plaatsje Asselt met zijn rijkdom
aan goed bewaarde oude gebruiken werd, als de afgestorvene een ongehuwde was, 's nachts gewaakt door
de jonge meisjes van de buurt, die dan in de nacht de
grafkransen vlochten. Voor alle doden werd daar in
de waaknacht tevens het doodshemd gemaakt, waaraan bij de afwerking de naainaald moest blijven hangen. W e weten niet of in Asselt al deze gebruiken
nog intact zijn; in elk geval waren ze er nog voor vijftien jaar terug.
Bij het sterfhuis staat buiten naast de poort of naast
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de deur als teken, dat daar een dode boven aarde ligt,
het „liekbrèèd", tegenwoordig veel vervangen door
een kruis. Dat ,,liekbrèèd" is een smalle, zwart geverfde plank van ruim een meter lang, die met symbolen van de dood en een daarbij passend opschrift beschilderd, de voorbijgangers in een ernstige stemming
brengt. Ieder timmerman in het dorp, die gewoon is
te zorgen voor de laatste enge woning der doden, is
ook in 't bezit van zo'n ,.liekbrèèd". 't Is jammer, dat
dit typisch getuigenis van de dood steeds minder gezien wordt, omdat men 't processiekruis uit de Kerk
deftiger acht. Kruis en doodshoofd zijn er meestal op
geschilderd met een bovenschrift als: ,,Memento
mori", of ,,Hodie mihi, eras tibi". Een enkele maal bovenaan een geschilderd cijferblad met de uren en wijzers en dan het onderschrift: „Een van deze zal het
wezen ". In Asselt wees de cijferplaat van 't ,.liekbrèèd" het uur van sterven aan: er moesten hier dus
beweegbare wijzers zijn.
Het ,.liekbrèèd" is van twee kanten beschilderd; de
achterkant vertoont in plaats van het doodshoofd een
engelenkopje en zo wordt het gebruikt bij de dood
van een kind. Merkwaardig dat de opschriften zo
goed als altijd in het latijn zijn.
Het afleggen van de dode op een handvol gereinigd
,,sjoufsjtreu " was voor veertig jaren op het platteland
nog algemeen. De uitdrukking die daaraan herinnert:
„hae (of zie) ligt op 't sjouf", in de betekenis van
„boven aarde liggen" is nog tamelijk algemeen in
gebruik.
Ons volk heeft ook in het aangezicht van de dood zijn
typische volksgezegden, waarvan we er hier enkele

zullen aanhalen. Van iemand, die zeer slecht uitziet
zegt men wel eens: „Hae haet 't liekbrèèd a gen rag".
Is het zo, dat men wel zeker weet, dat het niet lang
meer zal duren, dan heet het: ,Jiae ruukt nao de
sjup", of ook wel: „Hae geit de plank aaf", „Hae geit
de gaèrd aaf'. Iemand, die geen sterk gestel heeft:
„Haè haèt gein gouw kitsj in".
Als iemand gestorven is, die oud en afgeleefd is zegt
men wel eens: „Hae haet de paplepel weggelagd".
Zeker, we moeten toegeven, dat er weinig deelneming
in deze uitdrukking schuilt, maar we moeten ook opmerken, dat de Limburger fijngevoelig genoeg is om:
ten eerste, deze uitdrukking nooit te gebruiken als 't
een vrouw betreft, en ten tweede ze evenmin te gebruiken als 't een tragisch of droevig sterfgeval betreft van iemand in de bloei des levens.
Het hulpbetoon bij sterven had ook zijn zuiver stoffelijke zijde. Dit kwam steeds uit bij de zorg voor het
begrafenismaal, waaraan ieder huisgezin uit de ,,naobersjap", in natura bijdroeg, maar waaraan ook door
ten minste een of twee uit elk gezin werd deelgenomen. Het deed hierbij niets ter zake of het sterfgeval
plaats had in een bemiddeld of behoeftig gezin. Dit
begrafenismaal bestond uit wittebrood en vla. Vlees,
kaas of eieren werden vroeger nooit opgediend bij
begrafenissen.
De twee naaste buurvrouwen zorgden voor de bakpartij, die altijd in het sterfhuis zelf plaats had. Door
een der buren werd vooraf in de hele „naobersjap"
aangezegd, wanneer er gebakken zou worden. Iedereen wist nu wanneer hij zijn aandeel bij het sterfhuis
te brengen had. De meesten brachten melk, boter,
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eiers, suiker en ook wel koffie. Meel werd nooit gebracht, daarvoor moest men in het sterfhuis zelf zorgen. Men maakte bij dat bakken nog een fijne onderscheiding, die zo precies ons landvolk tekent. Een
klein deel van het gebakkene werd naar de pastorie
gebracht, opdat ook de pastoor en de priesters, die bij
de begrafenis assisteerden, hun deel zouden hebben
aan het begrafenismaal. Dat deel werd apart met zorg
bereid bij het bakken ;„de pesjtoorsdeig".
Een der mannelijke buren, goed ter been, moest in die
dagen vaak ,,de mispele" ter hand nemen (wandelstok) om uren ver eventuele familie van het sterfgeval en de datum der begrafenis in kennis te stellen:
,,ter Hek baèe". Dat was in de tijd, toen ons postverkeer nog allesbehalve snel was, doodsannonces op 't
platteland zeker niet bekend waren en de gemakkelijke telefoon evenmin, terwijl ook rijwielen ver te
zoeken waren. De dode werd uitgedragen door getrouwde mannen uit de „naobersjap" als 't een gehuwde, door de mannelijke jonkheid als 't een ongehuwde betrof. Kransen, zelf gemaakt, w^aren er alleen
bij ongehuwden, waarbij dan een kind de daarbij behorende ,,meikes" droeg. De twee dragers, die het
kortst bij het sterfhuis woonden, dolven het graf.
Wij herinneren ons nog goed, hoe de naaste vrouwelijke verwanten van de dode (vrouw, dochter of zuster) de lange zwarte falie droegen bij de begrafenis.
In de tachtiger jaren der vorige eeuw droegen de
mannen nog de meestal gehuurde lijkmantels en verder de hoge hoed met lange zwarte sjerp, die over de
rug afhing. In de kerk werd die hoed niet afgezet,
maar tijdens de consecratie even opgelicht.

Waar onze kerkhoven zich nog steeds bevinden rondom het Godshuis en dat is enkel bij de eeuwenoude
kerken zo, bhjft gelukkig de gewoonte bestaan de
graven der gestorvenen te bezoeken na de Zondagse
Hoogmis. Een andere zeer schone gewoonte in Limburg, die we niet graag zouden zien verdwijnen, is
het tooien der graven met het gewijde palmtakje op
Palmzondag, na de zegening der palmen op die dag.
W e besluiten dit hoofdstuk met nog enkele gezegden, die min of meer op sterven betrekking hebben:
„'t Is met ein roet oen ein vinster".
Men zegt dit wanneer iemand sterft, die niet zo zwaar
gemist zal worden.
..Drie leichter tegeliek is 'n broed of nein ein Hek".
Een staaltje van vroeger bijgeloof. Men meende hetzelfde van „ein roos boeten den tied", dus wanneer
op een ongewoon tijdstip van het jaar een roos ontlook.
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kruimels

R zijn nog zoveel kleine dingen uit onze volkswe geleidelijk minder horen en die waard zijn
vastgelegd te worden. Dat zijn vooreerst kleine losse
uitdrukkingen, te kort om ze onder de spreekwoorden
en zegswijzen te rangschikken. Veel meer nog losse
woorden met eigenaardige typische betekenis, vaak
onvertaalbaar in 't officiële Nederlands; we kunnen
van deze de betekenis alleen benaderen door 'n omschrijving. Ze geven ons samen een kijk op de rijkdom van onze dialecten.
W e zouden dat alles willen noemen de kruimels van
de rijke dis der Limburgse volkstaal, de „greumele",
die ook niet mogen verloren gaan. Uit de aard der
zaak doet men hier maar een greep, een zeer bescheiden greep, die ook veel groter had kunnen zijn.
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a/persoonsaanduiding

LS we hier persoonsaanduidingen geven, dan
iligt in de persoonsaanduiding haast altijd de uitbeelding van een minder gunstige karaktertrek, of een
laakbare levenshouding. Al gaat de Limburger, vooral
de echte Zuiderling, wel voor luchthartig door, toch
is dat bij hem geen oppervlakkigheid, want hij kijkt
diep in het gemoed van zijn evenmens en heeft in zijn
dialect ontelbare woorden om karaktertrekken en gedragingen te typeren. Hier is 't dialect beslist veel
rijker dan het Algemeen Beschaafd.
ne fintecvemer — Iemand, die vol streken (finte) zit.
ne zükkezuimer — Een slaapmuts.
n (gekke) braatsj — Een te veel klappend vrouwmens.
ne wèèrbender — Een vlegel of durfal (waarschijnlijk oorspronkelijk een bezweerder van het onweer).
ne sjtrank — Een snaak (meestal gezegd van de
jeugd).
nen ongesomperde — Een ruw onbehouwen persoon.
nen ongebééde — Als de vorige: soms zegt men ook:
.. nen ongesjikde". Het oude werkwoord ,,bééë " betekent: iets door een bepaalde handeling lenig en taai
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of sterk maken. H e t gebeurde letterlijk met stelen van
gaffels, met „vlègelsgaerde" en vooral niet te vergeten met de ,,mispele" de stok met leren handvat,
waarop de oude Limburger vertrouwde, als hij
's avonds of bij nacht en ontij op 't duister pad moest
en die hij ook wist te hanteren tot zelfs op de kermissen, als dat nodig was. De „mispele" werd in vele
huizen in de klokkekast bewaard. Z o ' n stok of steel
werd voor zijn doel geschikt gemaakt. D a t gebeurde
door hem eerst te schillen. D a n werd hij ,,gebééd"
door hem een poos in water te leggen, daarna aan de
hitte van een pas gebruikte bakoven bloot te stellen.
Ook bij het genezen van ontstoken en gezwollen lichaamsdelen werd als huismiddel „gebééd" met bijv.
warme wollen doekjes, zakjes met zemelen of zand,
die heet gemaakt waren; met hete lijnzaadpap, enz.
M e n zal, als men dit alles weet, beter de figuurlijke
betekenis van ,,'nen ongebééde" verstaan.
'ne fieloor — Een huichelaar.
ei grieniezere — V a n beide seksen gezegd: humeurig
overgevoelig mens.
'ne plekbrook
— Iemand die niet op tijd naar huis
gaat.
'n kernaal je — Een feeks (zal wel samenhangen met
,.canaille").
ei reuberindj — Een domoor in 't vierkant.
ein sjnoterptie — Een snotneus.
'ne prang — Oorspronkelijk niets anders dan een
stok, maar figuurlijk als persoonsaanduiding is het
een gezel, die een ander helpt, als deze laatste poogt
met een meisje verkering aan te knopen.
'nen doemendrééër
— die 'n ander listig om de tuin

wil leiden door mooi te praten.
ei ba~kauf — Iemand die zich geweldig gek aanstelt.
Het echte ba-kauf is een legendarisch spookwezen in
de stad Aken, een soort weerwolf, die er zelfs een monument heeft in de nabijheid van de markt in die stad.
ein (gou) blutsj — Een onbeduidende goedige vrouw
die met zich laat sollen.
eine brouev van de gouen haus — Als de vorige, maar
nu gezegd van een man.
'ne batraaf — Een brutale rakker.
'nen domgraaf — Lang geen slimmerik.
'ne klenjeraèc — Die niet voort kan en overal oponthoud heeft.
'ne klieësjieter — E e n buitengewoon voorzichtige en
bange, die over alle kleinigheden valt.
'nen drekbèèr — W o r d t veel gezegd van een boer,
die er maar uitsluitend op uit is, om zijn grondbezit te
vergroten.
'ne houtepèèrd — Een zeer onhandige in de omgang
met anderen.
'n dréébrèèd — Die geweldig langzaam is in zijn bewegingen, vooral in 't lopen.
ei sjlaagbedraag — W o r d t van beide seksen gezegd.
Het duidt iemand aan, die zonder na te denken handelt en zich weinig bekommert om de uitslag.
eine lochtsjlaègec — Iemand met gebrek aan levensernst, een pretzoeker.
ein klatsjoor
— Brutaal venijnig vrouwmens. die
graag krakeelt.
ne labes — Die zich onwijs aanstelt.
'ne florris — Dezelfde als de vorige.
Tot de persoonsaanduidingen behoren ook enkele
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verdwenen beroepen, die we hier vermelden. Het
woordje „cremer" (venter) komt voor in tal van samengestelde woorden, omdat er vroeger met de meest
uiteenlopende waren, meest artikelen van huisvlijt,
gevent werd, of ook zaken door de ,,cremer" opgekocht werden. Men kende o.a.:
'ne sjwègelscremer,
'ne zandfcremer.
'ne kukescremer,
'ne voddecremer (ook genoemd ,,lommelecremer"),
'ne cannecremer,
'ne perplujecremer,
'ne sjpenselecremer (die op kermis of markt een
kraamje opzette),
'ne düppesjurger was eigenlijk ook een soort cremer:
maar hij droeg die eerste naam, omdat hij in de bekende ,,ruls" zijn „duppes" (stenen potten), die vroeger veelvuldig gebruikt werden, vervoerde en te koop
aanbood.
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b/vergelijkingen

M uitwendige hoedanigheden aan te geven
of ook wel om innerhjke eigenschappen aan te duiden,
maakt de Limburger graag gebruik van plastische vergelijkingen. W e geven hier een klein rijtje, die in dagelijkse gesprekken nog gehoord worden,
'ne kop wie 'ne riethamer — Een dik hoofd.
zo vrèg wie 'nen duppesjurgec — Zeer brutaal. Het
schijnt dat de ,,duppesjurger" van vroeger niet op zijn
mondje gevallen was.
kinjer wie peul — Stevige gezonde kinderen.
ei vroumesj wie ei kacrepaèrd — 'n Stevige.
ei vroumesj wie ein wouk — Als de vorige,
zo fien wie poppesjtrondj — Veel vriendschap betonen zonder goede mening,
zo dom wie bonesjtreu — Aartsdom.
zo bot wie 'n houn — Zo dom als een kuiken,
zo gesjwank wie 'n wits — Zeer lenig.
zin, wie 'ne jongen hondj — Bijzonder goed geluimd.
ei léve, wie 'ne jongen hondj — Een goed leventje,
weinig werk.
geldj wie drek — Zeer rijk.
zie green, wie 'n Madeleen — Ze schreide heftig.

89

zo duuster wie 'ne zak — Diepe duisternis.
zo kromp wie 'n sekel — Zo krom als een sikkel.
zo oud wie de wouf a ge Munster — Zeer oud. De
stenen wolf bij een der ingangen van de Munsterkerk
te Aken is zeer oud.
'ne kop wie 'n ziesjotel — Een zeer slecht geheugen.
ei gezicht, wie 'n keestaat — Bleek (uit het hoge
Zuiden).

90

c/oude substantieven
en werkwoorden

waalmoud — Voorspoed of welstand.
n braatsj — (letterlijk) plek, die op een of andere
manier bevuild is.
omstenj — Ongenoegen, soms ook ,,drukte"; ,,maak
toch gein onneudige omstenj".
'n amelank — Een klein ogenblik,
ei waasleicht — Een dwaallicht, soms ook: een slecht
brandende lamp.
ei braggelsgesjeft — Een werk, dat om een of andere
reden, bijv. omdat het gereedschap niet deugt, niet
vlotten wil.
woosjtepin — De langste dorens van de sleedoorn,
netjes geschild, die gebruikt werden om de leverworst
aan haar einden dicht te maken.
sjnuppere — Gedroogde wilgenhoutsnippers; eigenlijk werd een stuk wilgenhout gedroogd en daarvan
de snippers gesneden, Zij dienden om bij het vuur een
vlammetje te nemen, toen de lucifers er nog niet waren of men met de oude ,,zwavelstokken" zeer zuinig
omging.
de sjnupperbus — De vaak mooi bewerkte koperen
bus waarin de ,.sjnuppere" disponibel gehouden wer-
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den en die bij de schouw werd opgehangen.
de lampegek — Hoog houten statief, waaraan het
oude smoutlampje gehangen kon worden op verschillende hoogte. W a s rond 1860 op onze dorpen nog in
gebruik, eer de petroleumlamp algemeen werd.
de kloemele — Zeer triviale aanduiding van de „handen", wel te onderscheiden van ,,klommele" = prullen.
augsplumpe — Wimpers.
aagsbraoë •— Wenkbrauwen.
de grote rozenkrans — De echtelijke staat.
'ne sjtrègel — Een mep (zal wel samenhangen met
het Duitse woord ,,streichelen" en is dus hier ironisch
gebruikt).
'ne sjtegel — Oud draaihek, bij voetpad door 't weiland.
katsjele — Stukjes afval, bijv. hout of leer.
öórteinje — Boven- en ondereind van een stuk land,
moesten na het ploegen met de schop bijgewerkt worden.
veurdele — Iets meer dan het vorige: dat deel, dat
dwars geploegd werd.
ei vrijries •— Een tak, schuin in de grond geplaatst,
soms nog bebonden met een strowis, om aan te duiden, dat het verboden was om over dat stuk te lopen,
er vee over te drijven, enz.
'ne brieselskuul — Ronde houten blok aan steel, om
het gekookte veevoer tot brij te stoten.
ein gebikde — Zoveel meel, als nodig was om voor
het gezin het gewone aantal roggebroden te bakken.
Dus geen vaste hoeveelheid, hing af van de grootte
van het gezin.

grulle — algemene naam voor aarden vaatwerk,
'ncn uul — Kruik (meestal voor bier).
'ne kuve — Aarden kom.
ein plateel — Minder diepe kom (veel gebruikt voor
't laten opromen der melk.
de kroekebank — In alle boerenwoningen was dit
meubelstuk vroeger in de keuken te vinden, 't W a s
een hoge staande rek, w a a r o p onderaan een bredere
plank voor ketels en emmers. O p de hoge rekplanken
de borden en schotels, die rechtop stonden. Z o goed
als geheel verdwenen.
eine mostesjbol — IJzeren kogel, om het mosterdzaad
te malen. M e n liet hem over het zaad lopen in een
houten ,,plateel". Dit gebeurde door die plateel tussen de knieën te nemen en dan door een handige heenen weergaande beweging de kogel aan 't rollen te
krijgen, 't W a s mannenwerk. O p iedere boerderij
werd tussen de ,,moren " mosterd geteeld.
vruchtekaar — V a n stro gevlochten, zoals de oude
bijenkorven om de granen op zolder te bewaren.
sjpikkerd — Afval van de dorsvloeren met stukjes
aren, waarin nog wel enkele korrels zitten. Bij het
vlegeldorsen, werd, voor de zuivering van het graan
in wan of wanmolen plaats had, eerst ,,aafgekümd"
met een hark met houten tanden. M e n noemde deze
,,sjpikkerd" ook wel ,,aafgeküms".
sjudgaffel — Een houten steel met lange houten vork
aan één stuk (zo gegroeid). W e r d na het dorsen gebruikt om het uitgedorste stro op de dorsvloer ,,op te
sjudde" opdat er geen korrels tussen zouden blijven
hangen.
hoes]e — Geld (,,Haè haèt boesje" — hij zit er
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warmpjes bij).
Het dialect houdt er zijn eigen planten- en dierennamen op na, zich weinig storend aan de wetenschappelijke benamingen. Wel zijn ze vaak van streek tot
streek, zelfs van dorp tot dorp verschillend. Wij beperken ons hier tot enkele planten, waarin de boer
belang stelt, omdat ze hem hinderen als onkruid,
ofwel omdat hij ze als huismiddel aanwendt.
zemp — herik,
reutsj — perzikkruid.
broenhèlge — andoorn.
doedistel — melkdistel.
mier — tuinmuur.
kruk — bolderik.
rief — eenzadige wikke.
kraopoot — kruipende boterbloem.
alverdrief — gele ganzcbloem.
Sint Jansbloam — witte ganzebloem.
kèttebloum — paardebloem.
weieblumke — madeliefje.
vluughavec — floghaver.
hazegerf — duizendblad.
heilrasj — helmkruid.
wilje geer — zevenblad.
Enkele dialectische vogelnamen van soorten, die bij
de boerderij en in het landschap niet zeldzaam zijn.
wientap — gekraagde roodstaart.
sjouevègerke — zwarte roodstaart.
goud-mèèlder — wielewaal.
merkuf — meerkol of vlaamse gaai.
breemetaatsj — braamsluiper.
gèèlgeutsj — geelgors.

möördèster — klauwier.
vleisjkrao — zwarte kraai.
krammes — kramsvogel (lijstersoort, bij ons alleen
wintergast).
sjèèlvechter — grauwe vliegenvanger.
sjpinnewèverke — grauwe vliegenvanger.
sjerluut — grote wulp (omgeving van Schinveld).
W e noemden alleen namen die onkenbaar afwijken
van de wetenschappelijke namen.
kef[ele — (aan de Maaskant) twisten, mekaar
plagen.
Te ramp gaon — verongelukken (meest van zaken).
de leviete léze — kapittelen.
lepsje — besproeien.
opritsig make — ontevreden maken, maar toch niet
wat wij noemen opruien.
zich euvertorvele — zich overwerken.
klenjece — treuzelen, ook wel lang uitblijven.
verknoeze — verdragen. (Het wordt gezegd van
..eten" en ook van ,,beledigingen" of ,.tegenslagen'.
Een eigenaardigheid is dat het zo goed als altijd ontkennend gebruikt wordt: ,,haè kos dat neit verknoeze"
einen tükke — iemand verzoeken, wat minder hard
van stapel lopen.
in de pitsj zitte — in ongelegenheid of moeilijkheden
zitten.
zich opdirke — zich smakeloos opsmukken.
zich (get) aansjoestere — ongeveer als 't vorige.
bagete — in koorts ijlen.
brazele — onzin vertellen, bazelen.
sjnagere — Snoepen in die zin, dat uit het gegeven
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eten het lekkerste wordt uitgezocht, 't Wordt ook
van dieren gezegd.
barebinje — Wordt merkwaardig alleen van vrouwen
gezegd, die 't huis in de steek laten om bij de buurvrouw langwijlig te gaan praten. In zijn letterlijke betekenis was „barebinje" het repareren met een bandje
van een gebarsten ,,baar" (grote stenen pot), wat
ook wel eens langwijlig zal zijn geweest.
gratsjele en vraasjele — Betekenen beiden: lopen
langs slechte oneffen wegen.
ta[[ele en to[fele — Betekent onzeker lopen, bijv.
door duisternis.
sjroevele — schuifelen.
versjnirke — Schroeien.
gebéren — Voor dit oude merkwaardige werkwoord
vragen we even langer de aandacht. Er is verschil
in betekenis, naargelang we het bevestigend of ontkennend gebruiken. Een paar voorbeelden zullen dit
verduidelijken.
„Haè gebeerde es went haè 't neit heucde": hier betekent „gebéren", ,,de schijn aannemen ", ,,doen alsof". Gebruiken we het nu eens ontkennend:
Dao mos-te neit nao gebéren. Nu betekent het ,,geen
notitie van nemen". Dus een heel andere betekenis.
De Kempische dichter gebruikt het nog zeer typisch
in zijn verzen:
„Een uurwijd, over hei en beemden,
Weerklinkt de hoe-hoe van den bandhond
De vos gebéért dat niet te horen
En schruivelt langs de waldbeerstruiken".
bèèrmoure — zaniken om iets te krijgen. Dit werkwoord is welhaast geheel uit ons dialect verdwenen.

bóörlöke — onhandig, stuntelig naaien, zodat grof
werk ontstaat. Evenals 't vorige nog alleen in de
mond van enkele oude mensen.
Voor wie ons dialect een weinig taalkundig durft te
bekijken, zijn veel verrassingen weggelegd. Misschien
hebben sommige lezers wel eens opgemerkt, dat we
in ons plat zovele reflexieve werkwoorden hebben,
waarvan de vertaling in 't Nederlands geen reflexieve
vorm kent. W e laten hier een klein lijstje van zulke
werkwoorden volgen met de betekenis: er zijn enkele
bij, die heel nodig vastgelegd moeten worden, omdat
ze aan de verdwijnende hand zijn.
zich baeë — bidden.
zich biechten — biechten.
zich plaoge — voortmaken, zich haasten ( wordt zeldzaam meer gehoord).
zich kure — tot handtastelijkheden overgaan, als 't
personen betreft; iets beschadigen, als 't zaken betreft.
zich verloupe — verdwalen.
zich riskeire — meestal ,,het wagen", ,,den moed hebben", soms ook; ,,zich aan levensgevaar blootstellen".
zich geneke — Dit betekent eveneens ,,het wagen"
maar wordt zeer weinig meer gehoord. Meestal
hoorde men het in deze vorm: ,,Geneek dich èns, te
laat heem te komme'.
zich haarênkele — zijn enkels bezeren door bijv. hard
te lopen (gebeurde veel als men op klompen liep).
zich euvergève — braken.
zich tentjele — twisten, krakelen.
zich ensjele — dezelfde betekenis.
zich bie-ei-rape — op verhaal komen, herstellen.
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W o r d t veel ontkennend gebruikt.
zich sjlaon — vechten.
zich raste — rusten.
zich vernaodere — naderbij komen.
zich sjoevere — huiveren.
zich bedoon — W o r d t enkel gehoord in deze zin:
„Doe zos dich motte bedoon", w^aarvan de betekenis
ongeveer is: „Je kunt er niet over uit, 't is onbegrijpelijk". M a a r weinigen gebruiken de uitdrukking nog.
D e uitgang tére zingentère, grinentère, sjtaonnentère,
baëëntère, zittentère, sjravenlentère, fluitentère; Lang
niet bij alle werkwoorden bestaat deze vorm, men zal
hem bijvoorbeeld vergeefs zoeken bij werkwoorden
als, haue, dênke, oppasse, brèke, en vele andere. D e
vorm drukt in de regel een bepaling van omstandigheid uit bij het gezegde in de zin. Voorbeelden:
Loupentère out 'r zien botterham op.
Baëëntère ging ze de kirk in.
Fluitentère leip de jong euver de sjtraot.
W e kennen naast deze vorm in 't dialect ook de vorm
van 't onvoltooid deelwoord uit ons officieel N e d e r lands, als 't deelwoord gebruikt is als bijvoegelijk
naamwoord. D e vorm met tére kent men in dit geval
niet. Voorbeelden:
,,'n vleigende krao vingt meei es 'n zittende' .
,,sjpijende kinjer zint dijende kinjer".
,,Mit de gaondc en de sjtaonde kar mêste".
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d/varia

^;J«k A T er van kruimelen nog rest na de vorige
groepen, geven we hier een plaatsje: losse uitdrukkingen, enkele raadsels, historische bijzonderheden
van locale aard, enz.
nao of ontrentj — in de naaste omgeving.
hemel en aèrd — Stamppot van appels en aardappels,
op den oethaut — in 't voorjaar.
veursjneppètig •— ,, piet je voorop".
veurwitsetig — Als 't vorige.
kentjes weigaar — evenbeeld in ongunstige zin.
mit ei belump — door listig overleg, ook soms ,.onopvallend".
einen traon water — een slokje water.
hul euver trui — overijld.
lègerhenje — Niet voorzien zijn van datgene, wat we
bij die gelegenheid moesten hebben. Men hoort het
vaak in deze zin: „Doe kons dao neit lègerhenje hèèr
gaoen".
kinkepaèrdje — W e komen hier even op het terrein
der locale geschiedenis. ,,Kinkepaèrdjes" waren kleine paardjes, die in de 18e eeuw tot in de eerste helft
der 19de eeuw als lastdieren tarwe vervoerden, vooral
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naar Aubcl in België. Hier en daar waren ze met
groepjes gestationeerd (pleisterplaatsen) en bezochten van daar afgelegen boerderijen en dorpen. In
Schinveld wijst men U achter een woning aan de
„Platz" een ruime stal aan, die nog steeds de „kinkesjtal" heet. Een weg in de buurt is de ,,kinkewèèg".
Een raadsel uit de Kempen, ook bekend in het Maasland:
,,Hogen huisjagcr;
Achter 't huis drager;
hakkelentak veur de deur
toereloer die zit hij 't veur".
De Kempische dichter geeft er ook in rijm de oplossing bij:
,,Rook is 't dien de schouw jaagt:
assche die gij achter draagt;
en de bessem ongebruikt;
en de kat, bij 't vuur gehuikt!"
Vroeger werd op vele boerderijen in Zuid-Limburg
uit fruit azijn gemaakt ,,appelessig". De oude azijnpers met kuip kan men tegenwoordig nog hier en daar
vinden. Na verschillende gistingen (alcoholgisting —
azijnzuurgisting) kreeg men het begeerde product.
Langzaam klaarde de azijn op en vormde zich aan de
oppervlakte der vloeistof de bekende taaie huid, de
„mour " van de azijn. De ,,mour" kwam er dus na de
azijn zelf. Dit proces gaf aanleiding tot het volksraadsel: „ W a è is auer es zie mour?" Het antwoord was
natuurlijk: „Essig!"
Uit de aantekeningen van de Heer Hoens noteren
wij het rijmpje, waarmee in oude tijden de ,,bao" van
Heerlen, toen deze plaats nog een groot dorp was met

tal van „aanhorigheden", de mensen bij het uitgaan
der Kerk opriep, om hand- en spandiensten te verrichten voor de verharding der wegen (het zogenaamde „botten"):
„Bok, Geit, Gauzewei,
,,Varebeuker, Schrievershei,
„Scheidt, un Nuenhage,
,,Den eine zol es den andere zage,
,,Dat ze nao Hèèle motte komme sjtein vare".

vertellen

E Limburger leeft in een romantisch land en
een levendige fantasie is hem eigen. Daarvandaan de
vele sagen en legenden rondom kastelen, kloosters
en andere milieu's, die tot de volksverbeelding spreken.
Een van deze laten we hier volgen om een beeld te
geven, hoe aan de boerenhaard verteld kan worden,
als de winteravondstilte ligt over 't romantische Limburgse land. W e geven deze vertelling in 't dialect
der Onderbanken, waarin we ze opvingen.

de nechtelike dans
va merkelbek!

E T waor benkelik duuster, dae Sint Clemensaovend, zo duuster wie 'ne zak. Twee Sjilvender jonge trochten om hauf twelf in der nacht va Genhout
oet op heim aa.
't Waor den eesjte Kirmesdaag va Merkelbek en 't
hou die twee i Genhout gout gegeange dezen aovend.
Ze haue in d'r naomiddag dao „vuur en de compenie"
gevraogd bie twee gezustesj; de' maèdjes van den
haufe op ei klein bocregeudje en waoren dao curentlik wilkom ontvange. 't Hau waal veul kal gekost aan
de poort bie den „adee", of ze nog èns teruk mochte
komme. 't Waor geflopt: op den twede Korsdaag
mochte ze komme. Neit éder, want moder wol in den
Advent gein caressanten cuver den durpcl hubbe bie
heur maèdjes.
Noe ging het langs der kortste wèèg op Sjilvend aan
de „kleikoelen" aaf. Ze toffelden i gen duustere wiejer en veulde mit de „mispele " nao de karregeleijer.
die hie en dao vol water sjtonge. Avangs haue ze kal
genogt:
-,Wat hub ich dig gezagt, Sevrien? Doe mindes jao
dat veer mit ei gesjild sjtekske zouen heivesj gaon!"
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„Deze keer hubs-te recht gehad, Drikus; Sint Clement is 'ne gouen heilige veur os geweest, hac kos os
niks sjarmantesj geleverd hubbe."
Zo ging de kal, ongerwiel ze wiejer gratsjelden langs
de sjlechte wèèg mit koelen en loaker.
,,Drikus, 't zal hel twelf oere zin en noe mot veer nog
door de gcwanj van De Negri".
,,En wat zou dat, bis-te dao bang veur?"
,,Doe zols toch ouch waal wete, dat het in de gewanj
noots gedocht haet tussjcn twelf en ein in der nacht.
Dao gunds achter Dirke weidje haet allezolève de
vuurman gegange. Dat hub ich vader en ouch bêstevader honderd maol heure zégge."
„Sevrien, bis-te gek? Es eine geduipde minsj zich jeder murge zegent mit wicwater, kan 'm niks euverkomme, wat veur gesjpuus ouch op wèèg is."
't Woort noe sjtil tussjen die twee en ze vraasjelde
wiejer, kort nèvenein. Bie Dirke Weidje reip den uul.
Ze kaome noe aan de voutpaad, daè door de gewanj
leip en ze mouse achterei gaon op dat sjmaal paèdje.
Dao sjlougen het twelf oere heel wied op de Gangelder tore, mer ze kosse het gout heure. Sevrien hau
sjtil de sjlaèg geteld: de oer van alle gesjpuus brouk
aan.
,,Tussjen twelf en ein is alles op de bein, " mompelde
haè tussjen gen tenj, mer Drikus hau 't toch versjtange en voolt 'n klein sjoevering langs ziene ruksjtrank
gaon.
Opens, dao sjtonge ze sjtief wie de sjtekke te loestere:
,,Heurs-te niks, Drikus?"
,,Sjtil, Sevrien, ich heur 't ouch, 't zit i gen locht en

kumt hie op aan
en 't is krek
es went ich
violen heurt sjpelen
loester
vrouwluujzank
wie kan dat hie i ge veldj om hauvernacht?"
Scvrien kos niks meei zégge en pakde Drikus mit
einen erm vast. De zank en het verleijclik sjpeel koum
naoder. Dao!
De ganze gewanj vol leicht
blauw en wit leicht
en euver het winjterkóre, dat
effe greun op 't landj sjtong, dansde waal honderd
witte joffere mit sjtreng va bloume tussjen zich in.
W a t waoren dat sjoon vrouwluuj mit ouge wie vuur!
En dan daè mozziek: tonen die rolde wie water en zo
duvels sjoon, da's te bekoord woosj om mit te danse.
Die twee zouge, wie die joffere dansentère doorcin
sjwèèfde en dan weer èns sjtaon bleive, es ze dronke
oet glazer va krisjtal wo wien in waor, dae vunkelde.
Opens, dao koum ein van de joffere mit 'n kleur wie
'n roos, mit 'ne lachtende mondj, en ougen, die dich
de zeel versjnirkde op hun aangesjwèèfd. Ze presenteirde aan Drikus eine krisjtalle beker mit wien. Drikus waor gans oeterein en noum, one dat 'r wist, wat
'r dei, de beker aan. Haè doosj èvel neit drinke, keek
Sevrien razelentère aan en zagt:
.,Wat zal ich doon?"
,,Drikus, drenk in eine Góóds Naam!" zagt Scvrien.
En op dat woord: ,,in eine Góóds Naam"
eine
kraak, es went de bliksem in ein eik sjloug
sjtank
va solfer
en 't gans gcsjpuus waor eweg, hulend
en vloukcnd door gen locht.
De twee sjtonge in de sjwarte duusternis mit eine
sjweitdruppel aa jeder haorsjpier. Mer wie ze voolte,
dat hun bein wcir gengber waoren, doe ging 't ouch
op Sjilvend aan, dat hun de haoren fludden aan de

109

kop. A a n Dirke W e i d j e hoorte ze de „koet" weir
roupe, es went niks gebeurd waor.
W i e ze aan Sjilvenderhuuske koumen, mirkdc Drikus
dat hae de beker nog sjtief i gen henj hauw, mer dao
waor geinen druppel mééi in. Hae sjtamelde get tégen
Sevrien van „ W a t mot ich mit dat dink doon?" en daè
zagt: „Versjteek 'm in dien kleierkist, veer konne da
later zeen wat veer mit 'm avange."
Z e woonden neven ein op Gen Bèèk en waoren om
hauf ein heim. Drikus klatjsde de póórt toe en versjtook de beker, mer kos de ganse nacht gein oug
opein doon. H a è loesterde mer ummer of niks op gen
hoes aankoum.
's Angerendaags effe veur twelf oere om de middig,
doe voort eine deftige koetsj mit twee sjwarte pèèrd
i Sjilvend de Bèèk aaf. Bie 't hoes van Drikus sjtong
't vrèèm gevaer sjtil en eine heer in 't sjwart, mager
en bleik, koum d'r oet en ging dao nao gen hoes in. Z e
zouten a gen dusj en wollen krek den Engel des H e ren gao baèë veur t' ète. Reigelrecht ging de sjwarten
heer op Drikus aan en vroug 'm de beker, dae d r van
den nechtliken dans hau mitgcnomen. W i e 'r dat
vraogde, keek haè Drikus aan mit ougen, woe ein heimelijk vuur i brandj. 't W a o r es went Drikus eine mit
geweld den trap op dreif en hae haolde en gouf de

beker.
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De vraème waor zoo de pöórt aaf en de koetsj rolde
wiejer de Bèèk aaf en keerde zich op Gangelt aan.
Later vertelde 't Rood Jenniske, daè in 't Leifender
vên aan 't vootsje grave waor, dat eine w a g e mit twee
sjwarte paèrd en geluije raar door 't ven gereie koum,
wo nog noots wagen of paèrd gezeen waor. En wat 't

wonjesjte waor, Jenniske kos, wie 'r langs waor, neit
zeen wo haè gevaren haü. „Dat mot d'r lebendige satan geweest zin," zagt Jenniske.

toespijs
Ten slotte een kleine toespijs, vrije bewerking van
Bernard v. Meurs ,,Waorzeggende Kwartel" uit zijn
,.Kriekende Kriekske", zoals dit gebeuren zich zou
hebben toegedragen in het Limburgse.
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wat 'n kwattel kan

Rosalie zout in de ,,labirinte ", wie ze zo léve nog neit
drin gezeten hau. Ze is 'n sjtaatse boerendochter van
neugen en dartig jaor •— missjien tégen 't jaor „veertig" — al ei bitje door de ergste sjonighcid héér, èvel
nog ummer ,,zu haben", mer
wat waor is, mot
gezagd zin, ei vroumesj wie ei karrepaèrd mit 'n hart
va goud.
Dao waor Rosalie gustere get gebeurd, dat 'm nog
noots euverkomme waor: ,,der Mathieu va ,,Gen Linj "
hau 'm ,,gevraogd ". En dat nog neit èns langs de neudige omwèèg, wie dat gebrukelik is, mè zo mer boes
baas: ,,Rosalie wince trouwe veer samen? "
Het mèèdje hau ei geveul euver zich gekrege, just wie
d n aue keesjboum es 't vruigjaor, dat veul te lang is
oetbleve, opens alles in oethauts wermde zêt. ,,Wat
noe gezonge, " zagt de kuster en de kirk sjtong i
brand j ! "
Evel het hau der Mathieu a ,,Gen Linj" ummer gèèr
gezeen: der sjarmantste jong va gen durp, koüm veertig, allein op de welt. Hae holj zo bitje hoes op mit 'ne
sjrakel van 'n maad en 'ne aue knecht en same vernaoleezigde ze de ganse kraom. Dat hau Rosalie al lang
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gezeen. Dae ganze Mathieu waor cigenlik 'nen ermc
s)elin bie al zie geudje. En es Rosalie neit zo verpabzakt waor geweest, wie 't gevraogd woord bie 't puthuske, hei 't al oet rein mitlieje onbedingt 't jaowoord
gegève. Evel, 't waor 'n sjwaor zaak, 't gong hie
euver eine lèvessjtaot en
dao mous ouch waalsjtandjshalve get bedenktied zin: „Wat zo gauw op
gen straot is, is ouch mer ein vourkar," zagt moder
zeliger altied. ,,Neit te lang zeutere", dacht Rosalie
nog in de gauwigheid, ,,de jong kos èns anger zin
kriege". Euver ei paar daag zou haè besjeid kriege,
zo sjprouke ze samen aaf.
En zo zeen veer Rosalie daags dernao, dat 't vruigjaor i zien hart waor komme, op Zonjignaomiddig nao
de Vesper, nao de pastorie trekken om raod. Den
aue pesjtoor hau de sjeupkes i gen durp al lang geheud. Dao waor neit mennige — krek wie dat ouch
bie 't echt kud sjaop geit — dae neit al èns mit de
geistelike sjepersjup 'ne kluut of ei kluutje op zien
heud hau krege. Drom haè kende zien luuj en ouch
't Rosalie, dat nog ummer neit a sjlaag waor konne
komme.
Toevallig deit den Heer 'm zelf de deur ópe en dao
sjteit Rosalie veur 'm en wirkde mer mit zie sjnoesplekske zonger krek versjnopt te zin. De pesjtoor
zoug a zie gans wèze, dat 't maèdje gei jaorgetied
koum besjtêlle en haè dacht al bie zich eiges: ,,Dat
lupt oet op 't zevende Sacrament."
En wie 't nao lang drèèë en wusje mit 't plekske entjelings in 't kabinetje tégen den Heer euver zout, en daè
'm euver ziene bril hèèr bezoug, wist Rosalie neit
goud, wie 't daè kouk mous asjnieje.

„Kindj, wat bis-te lang neit mééi hie .geweest, ich gelui t va Sint Catrien neit mééi, wie der dat sjwaor
verkc gesjlacht had."
,,Jao Heer, en noe kom ich veur ein sjwaor zaak, get
woe zeel en zehgheid van aaf kan hange".
De pesjtoor zat zich, de bril get hoger en bczoug 't
niaèdje mit aandacht.
,,Geer kent d r Mathieu a „Gen Linj ", der sjarmantste jong va gen durp. En daobie 'n zil of twelf landj
en 'n eigen hoes
H a e haet mich gusteren bie t'
puthuske gevraogd. Heer, geer kont mich vrie geluive, ich dacht dat mich de puthaam aafveil, wie ich
't hoort. W a è zou zich veur zo get gehuid hubbe!"
.,En Rosalieke, wat hubs-te gezagd?" zaèt de pesjtoor.
„Ein sjwaor zaak. Heer, hae haèt nog gei besjeid.
W a è kan mich béter raoë es geer? 'ne Sjarraante jong,
der sjarmantste oet 't durp! Ich houf dao de sjolk mer
aan de wandj te hange, da bên ich agesjpanne. En
noe gèèft mich èns raod heer pesjtoor.
De pesjtoor zoug dat hie geine raod méé vandoun
waor. H a e monkelde get en dacht aan 't sjprèèkwoord: ,,Es au sjure brenne, is 't sjlecht blusse". Mer
hae zagt 't neit, hae zou neit gèèr... ,,au sjure!" M e r
dao veil 'm get in, hie mous toch kwansies raod
gesjaft wèèrde.
..Rosalie, doe kris raod es-te èns goud loesterc wils
en ei bitje geduldj hubs."
..Neit te lang, Heer, want geer wit, 't is 'n dringende
zaak."
..i.oester, kindj, ich hub in 't kaèmerke hie-euver, woe
icli neit ederein in laot, 'ne kurf mit 'ne kwattel hange.

115

116

Die hub ich al zeve jaor, en die haèt braaf get geprakkezeird in daè kurf. Ei curieus dier,, dat veul meei
wit, es doe dich kons indenke, kindj. Doe hubs toch
ei bitjen tied?"
,,Zeker Heer, veur zo get mot men tied make!"
,,Noe loester Rosalie: Ich laot dich in dat kaèmerke
mit die kwattel allein. Allein, versjteis-te, want dat
geit geinen aan, wat geer dao samen oetmaakt. En
noc hubs-te niks te doen es goud te loestere, wat de
kwattel ruipt, 't is.goud te versjtaon. Zèèt ze: ,,Kwatke-dat, krieg dich Mat" da wits-te woe aan da'ste
bis. Zèèt ze: ,,Kwat-ke-dat, bis 'm zat", dan lees-te 'm
loupe. "
„Jummig, Heer, dat is èvel al zo get, zal ze mich goud
raoë. Om dat zo mer te rcskeire! "
,,Verlaot dich op 't deir, kindj, doe zols euver mein
kwattel tevreië zin."
De pesjtoor bracht Rosalie in 't kaèmerke, woe de
wonjer kwattel in daè rare kurf hong. Haè gouf de
joffer eine gemaèkehke sjtoul, gong oet en doug de
deur toe.
Dao zout 't noe in dat klei kaèmerke mit den oetkiek
op de pastoriegaard. De zon sjpeelde door het louf
van de proemboum sjeimfiguurkes en leichplekskes op
de wandj en Rosalie keek ei bitje sjüü nao de kwattelekurf. 't Kos dao èvel zo sjtom neit zitte blieve zonger de kwattel èns aan te sjpreke en 't bedacht zich,
wie 't zou beginne.
,,Doe erm prie
prieke wil ich zégge, doe zits èvel
hie ouch der ganse godzeligen daag moderzeel allein
en doe heurs of zuus gein christenzeel."
De kwattel bleif ieskoud onger dat beklaag en rèkde

allein 'ne vleugel get oet.
,,Haei ich dich nach ei kJutje sokker mitbracht! Dat
ich èvel ouch noe èns niks i gen tesj hub!"
De kwattel zagt niks en keek nao de gaard in, woe de
musje just ei groot dispuut haue.
In den houk van 't kaèmerke sjtong op ei klein commeudje Sint Josep mit neirgesjlage ouge, ein handj op
't aud troew hart en in de anger de lelie. En Rosalie
keek noe dao hèèr, omdat de kwattel toch niks zagt,
en ze mediteirde: ,,Gouen heilige Josep, geer hubt
ouch dik veur sjwaor zake gesjtange in uur léve,
dénkt mer éns wie deer in der nacht nao Egypte
moust, dat waor ouch neit néve gen deur! Heilige Sint
Josep, helpt deer mich in dit gewichtig ougcblik en
zurgt èns dat de kwattel mich goud réét, 't sjtom deir
zou 't zonger hemelsje hulp toch ouch verkeerd konnen doon!"
En weir keek Rosalie — ze zout noe al zo lang hie —
mit 'nen deipe zucht nao de kwattel en flinsjde:
,,Kwettelke, rao mich goud, mer rao 't mich neit aaf."
De kwattel ging zich veur tiedverdricf get vleuë mer
zagt niks en Rosalie zuchde, dat 't de pesjtoor aan de
euverkantj kos heure. Hae griemelde sjtillekes in zich
zelf, want de kwattel sjloog mer zelje op dees oer.
Hae west èvel raod. Hae pakde de doos mit kempzaod, woe de kwattel zoe erg op waor — wae haet
noe niks, woe 'n erg op is — gong sjtil bis bic de deur
van 't kaèmerke en rabbelde éns effekes mit die zaoddoos. Dat waor genogt veur de vogel en ei moment
later klonk 't door de pastorie: ,,Kwat-ke-dat, kwatkc-dat". Rosalie kreig haost get cuver zich, sjprong op
en lachde en green geliek.
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„Ich hub 't goud gebeurd: „krieg dich Mat, krieg dich
Mat", tot tweemaol toe. Kwettelke dank, kwettelke
dank, 't weur zunj veur Ouze Leiven Heer, es ich
mich daotège verzette zou."
Noe sjtong 't in de gank, woe de pesjtoor 'm tège
koum: ,,Goud gegange, heer pesjtoor, ze haèt 't gezagd: Krieg dich Mat, krieg dich Mat, tot tweemaol
toe. Noe weit ich genogt. " Rosalie wusjde zich de
traonen oet de ouge en de pesjtoor zagt nog, wie se
same aan de hoesdeur koume:
„Rosalie, kindj, haut die zaak veur dich! "
Wie haè heur de deur oetleit zagt 't maèdje nog:
,,Wat ei zo sjtom deir eine minsj toch gelukkig ka
make, heer pesjtoor. Mer es Sint Josep d'r neit bie
waor geweest, hei ich heur toch neit aan de sjpraok
krege!"
Drie weke later vlogen 't Rosalie en der Mathieu in
de kirk euver de benk.
Dat hau de kwattel van de pesjtoor gedaon.
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over de gebruikte spelling

Over de gebruikte spelling is 't noodzakelijk, iets in
't midden te brengen. Men zou misschien voor een
bepaald dialect van de Limburgse volkstaal tenslotte
tot een overeenstemming kunnen komen, omtrent de
schrijfwijze der gehoorde klanken in de woorden.
Intussen hebben we ons hier in deze alle vrijheid voorbehouden. W e hebben getracht het klankbeeld zo
getrouw mogelijk te benaderen, alleen de spreekwoorden uit het Noorden onzer provincie, gaven we letterlijk weer, zoals we ze elders opgetekend vonden.
W e vestigen de aandacht van de lezer op de hier
volgende punten:
1. De in ons dialect zoveel voorkomende sj-klank
zoals we die horen achteraan in 't Franse woordje
,,vache", is eigenlijk het best weer te geven door
sj en daarom kozen we deze voorstelling.
2. De é-klank uit 't Franse woordje ,,père " stelden
we voor als aè, als die klank naast de Nederlandse
aa staat: paèrd-paard, sjpaèrder-spaarder. W e
schreven diezelfde klank als é, als hij naast de
Nederlandse ce staat kère-keren, vertèren-'verteren.

3. Voor de korte e, die in ons dialect niet altijd klinkt
als de korte e in 't Nederlandse woordje ,,net",
maar soms ook als in 't Franse „bref" kozen we in
dit laatste geval de voorstelling ê.
4. Er doet zich in 't dialect, dat wij gebruiken, een
eigenaardigheid voor met het werkwoord, die
moeilijkheid kan geven met de schrijfwijze. In de
tweede persoon enkelvoud hebben we 't zeer bekende en vertrouwelijk klinkende ,,doe" als persoonlijk voornaamwoord: ,,doe kums, doe leips,
doe zags", enz. Gebruiken we nu in deze gevallen
de vragende vorm, dan zal in de regel het woordje
,,Doe" vervlakken tot het toonloze ,,te" (de oe
is weg en de d is verscherpt tot t). Om nu verwarring te voorkomen en aan te tonen, dat 't
woordje ,,te " hier werkelijk het persoonlijk voornaamwoord is, schreven we: hubs-te, kums-te,
leips-te enz. Diezelfde vervlakking komt ook voor
bij ,,hae": hae lupt, lupt-e.
Alleen wanneet het persoonlijk voornaamwoord beklemtoond dient te worden, blijft het als zodanig bewaard in de vragende vorm: ,,Hubs-doe dat gedaon,
of diene vrundj?"
De lezers, die het Limburgs dialect nog spreken,
zullen overigens gauw met de gebruikte klankbeelden
vertrouwd zijn.
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