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We zullen nu toch even inoeten stoppen niet liet
invullen van de " dialectvragenlijsten van de Nijineegse Centrale voor dialect-en 1aamkunde vaiì de
Katholieke Universiteit Nijinegen."

een lijst VflIÀ 15U tot 2UU vragerl
'lelkens, als
ingevuld en opgestuur(l hadden, lag er tia een paar
dagen weer een vervolglìjst in (le bus.
In totaal hebben we nu al 557 () woorden,die
met kerk en eredienst te maken lìebben, in liet
Landgraaf s dialekt vertaald.

Nu moeten we ons weer even met ons eigen werk
gaan bezig houden
Er zijn heel wat aanvullingen op (le "koelwoordeii-

lUst binnengekomen. Te zijner tijd zal dat wel in
boekvorm gegoten worden
En laten we onze dicht-adertjes veer cens werken?
Ook proza is gewenst. ledereeri maakt toch wel
cens lets leuks 01' bijzoziders inee.. Upschrijven
dan en laat er ons allemaal van genieten.

Dat dat nit in 't Hoeg- Mollensj, mar in 't plat
m6t gebuëre, hoof ich joa nit ekstra d'r bi-j te
zage en dat lüj, die zich bi-j ózze kloep wille
melde, of 6ch ins e leuk sjtuksjke wille sjriehve mit oape erìii we(le oiitvange, sjprik joa vanzelf
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Onze sectie 1-ieeft op de hijeenkomst in aprii
het onderwerp 'cuituur" hehandeld.

In mci werd bet verloop van de Romeinse
weg door de
gemeente Landgraaf helicht. Ilierover verscbijnt
een artikel in het jaarboek van onze vereniging. 00k
in juni werden allerlei zaken doorgepraat
en een aantal aktiviteiten gepland. De afgelopen
maanden werden
een aantai plaatsen waar grondverzet plaatsvond
gaten qehouden i.v.m. mogeiijlce archeologische in de
vonds ten.
Graag zouden we zien, dat wat meer
onze sectie
bijeenkomsten zouden bezoeken en onsmensen
komen heipen.
Er zijn nog een helehoel mooie dingen
die gedaan
moeten worden.
w.r3.
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Het is zomer en een prachtige tijd
orn aan diverse
onderwerpen, die wij van pian zijn te behancielen,
te beginnen.

Wij vragen personen die willen meewerken
orn bij onze
Volgendo bijeenkornst op maandag 2 juli aanwezig
te
Willen zijn orn diverse zaken te
kunnen hespreken.
Dus fotograven en filrners tot maandag
2 juli orn
19.30 uur op Kempkensweg nr. 2.

c.v.
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Ilet in 1989 verschenen bock behandelt de vakterminologin rondorn de mijnwerker.
Lirnburgse mijnwoorden zijn hierin "verhollandst'
waardoor een Limburgs - Hollands buutreednerachtig
taaltje onstaat.
Enkele voorheelden; een krijtschraam trekken,
de krankenschijn hebben,
nommercont role,

de pin derop zetten,
die met kraag en binde,
de kuil onder bet huis,
kuilkleder,
kuilhemd,
kuilschoenen,
enz
enz.

Een aantal Nederlandse rnijnbouwkundige trefwoorden zijn
verkeerd gekozen, Verder zijn een aantal verklaringen
van deze woorden foutief.
Jammer dat de drie samenstellers professoren, doktorandi niet meer inforrnatie hebben ingewonnen.
Of bet hier Limburgse mensen betreft waag 1k te betwijfelen, laat staan of ze ooit in de mijn gewerkt hebben.
net getuigd van weinig fijngevoeligheid t.o.v. de Limburgers orn Lirnburgse woorden zó te interpreteren.
Dialectbeoefenaars, die vechten voor bet behoud van
het Lirnburgs dialect zullen dit met mij cens ziln.
W . B.
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In hot vorige bulletin konden we met veci enthousiasme berichten dat er grote kans was dat het Land-

graafse museum gevestigd kon worden in de MAyO Lichtenberg.
Doze geestdrif t moeten we nu echter beteugelen. Er heef t zich
namelijk een nieuwe gegadigde gerneld voor dit gebouw, t.w.
het Studie- en Adviesceritrum uit Ileerlen.
Deze zitten nu al in/avonduren in dit gebouw, niet een school
¿de
voor volwassenenonc3erwijs.Met de steun van de Stichting
Welzijn T.ndgraaf die daar ook een plaats willen
hebben,bewerkten zij de gemeente,die van plan is daaraan toe
te
geven.

U begrijpt dat wij helemaal niet gelukkig zijn met doze ontwikkeling. We hebben bet qemeentebestuur erop gewezen
dan
de laatste icans verdwijnt orn in eon bestaand gebouw indat
het
centrurn van Landgraaf een rnu'cum te vestigen.Landgraaf
is een
van de weinige Lirnburgse gemeenten (Er zijn er
meer
dan
30)
die geen museum bezit. Andere gemeenten hebben
allang ingezien dat zonder museum allerlei kostbaarheden uit
bet rijke
gemeentelijk,'cerkelijlc,verenigings- en privaatbezit verdwijnen. Praat b.v. maar eons met eon oudere
genieenteambtenaar
en ga dan eons kijken wat er nog over is van de bezittingen
die de vroegere gemeenten in hun geriieentehuizen
bewaren.

Staat men nu bet gebouw ann de Baronstraat af,dan zal
men
over enkele jaren gaan praten over nieuwbouw en dat kost
heel
wat meer.
DAT NOEMT MEN KOWFZTC}ITIG !!
Bovend ion hebben wij crop gewezen dat er voor de
avondschool
nag een andere rrogelijkheid

is. Dat is de MAyO P
P, die ook
hinnenkort leeg zal zijn. Met enig geduld zal dit en
gebouw,
dat
een stuk duurder is, ongetwijfeld aan deze school lcunnen toevallen.
Bovendien hebben wij crop gewezen dat er voor de
avonc3school
nag een andere mogelijkheid

is

Voor 'ortduren f inancieel gewin,verkoopt

de gemeonte nu de
krenten uit de pap. We herhalen, DAT IS K0RIC}1TIG
We hopen dat het gemeentebestuur op zijn schreden
Hot laatste woord in doze is nan de gemeenteraad.Deterugkeert.
loden van

deze Rand zullen nu duidelijk moeten uitsprelcen
of Landgraaf
ceo museum wil.Als zij besluiten bet gebouw Lichtenberg
Avondscliool af te staan,dan verwacht onze vereniging dat nan de
de
gemeente zal zorgen voor huisvesting van bet OCGL.
Dat hebben
ze hij herhaling beioofd.
Het Bestuur heeft

th

de vorige leclenvergadering

gepeild welke
Wensen er hij de Jeden leven met betrekking
tot excur-
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sies en lezingen in het komend najaar. Mede aan de
hand van deze wensen, heeft het bestuur nu bet volgende programma vastgesteld:
8 september 9 - 16 uur Excursie naar MAASTRICIJT,
zie aparte med edeling

-- october, lezing van de beer W.Dijkman, conservator van de gemeente Maastricht. Aan de band van
dia's geeft hij een beeld van de opgravingen in
Maastricht, vooral in de Servaas
-- november, lezing van de heer Theo Kutsch, oud
directeur van Schmetz'Naaldenfabriek in Herzogenrath
en Kerkrade en initiatiefnemer van bet herstel van
Burg Rode in Herzogenrath. llij is 00k jarenlang
voorzitter geweest van "Diesseits, Jenseits" een
vereniging die veel aandacht besteedt aan de
contacten over de grens been.
W. Ringens
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Sjtelt uch ins vur
wie erg dat dat wur:
e leave mit gares ging klur
alles ailing mar sjwat en wit
en alle griehs, wat doa tussje zit

D'r hiemel nit blauw,
de roeeze nit roeed,
't graas nit greun,
dat wuer get wie doeed.

Gee raos, gee lila,
gee gal, gee oranje...
't leave wur sjtroat-erm,
gans oane franje.

Sjtelt uch ins vur
wie erg dat dat wur,
Nuj klijjer hovets te nit mied te gèlle. .
Sjwat en wit... 't wur toch ummer 't selfde..
En moale. . .ging klur op dieh palet...
ailing mar hootskoal en ink, sjwat Op iit.
SjteJt uch ins vuir,
wie er dat dat wur
E . M. -C.
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Wat ich uch noeh
is nog oeht
tied, wie de
vrouwiuuj nog nit vertel,
an de pii versjlaafdd'rwoare
hoehsiiouwe va 10 kluger nog gans geweun woar. en e
IJ'r Kub eri 't friena houwe t'rs Och i0.D'r Kuëb
ket óp de Dfltsje koei, doa gOng
te voot hin.wirir
hant uch waal dinke, dat he luithe
mennige
sjtónd
van
d'r daag heem woar. Lie kinger zogen 'm nit döks, die
woare oÍwaal nog nit 6p,of aiwer i ge bed, went d'r
Kuëb heern woar. Mar ' t Triena woar
pospeëd van e
vromrnesj, dat woeët gans ailing mit ede
j6nge
veëdig; Went 't nudig woar, da kroge zetrOp
ze mit d'r
mattekl5pper uvver de ribbe...
Mar die kir moet 't 'friena 't Z6ndesnommedes noa
zieng mam, die woar krank. IJ'r Kuëb
moet zieh mar ins
ailing mit de poehte kriege. Zoe gezag,
gedoa.
't 'Iriena kl6m Op ziene fiets en goof ziehzoeë
Op weëg.Vuf
dat 't van d'r hof aal woar, houw 't nog ing
ganse
litteneiJ roadsjleg noa d'r Xuëb Obbaa gewórpe
eri
de kinger gedruiid mit d'r duivel en de hei went ze
zieh nit good sjikkete. 1)'r ganse trOp oamet Op, wie
ze zieh 't Triena endlich va Oppen ruk koete bekiekke
'tSoaves, tussje daag en duuster koam 't wer noa heem.
'En, Kub, wie hat 't gegange,",woar

wat
'i vroaget. "Och, joa," zag d'r Kub, 'tenieësjte,
he
kratset
zieh ins Op d'r kop. "Ze iikge rioeh i ge bed, mar de
verdommese roe vrekkeling, de hat mich get
aari 't
Versjtank gedoa. IJoa han ich mich
reem vur mOtte
aafdoe. 1)e hat zieh piddes kier d'r
wie inne
krOper,
went ich dem noa d'r puus i peweerd,
wool
dujJe.
I1e
is noch nog an
't keëke, wie e mager verke."
't Trjen vool d'r mOnk
kiotset
Kuëb mit
ganse groeëte oge aa en oape,
de trapd'rerópper.
tied va nieks woar 't rennet
wer Orige, mit d'r roeë ónger
g'ui erni, doe nog get heider
brullet, es wie lice ai d'r
ganse tied gedoa liouw.... 't 'friena
Oam en doeh kroog d'r Kueb ze d'r sjuppet ins deep
van langs:"Doeh
dreijdoebbel_uevergeholde eëzel,doeh h3repeed,
horuloks,bis doeli da gans va God verloate, dee roeë is
tochi paar nit va Os, Oeë is toch vari
't Fieng heijneëve'u'» kant ICr ueb vuCrsJteile,
dat
d'r Kub Ing
Sjt11çj d' ruioa nog verpapzakt woar?
111

E.M.-C.

Verliest bet minet, 0m groote wjnst.

Terwyl hot vuur de kaars vorteert,
Zo word hot huis mot licht vereerd;
Dat was hot doelwit in bet maaken:
ô Aardse mens van vlees en blood,
God wil hot licht uit uw gemoed,
Door 's lichaams sterven en vorzaaken.

Do olyfboom van hot eeuwig leven,
Heeft in den doodelyken druk
Eon schoonen oli uitgegeeven,
Den lamp der zielen tot eluk;
Op dat zyn vuur dion balsem drinke,
En eeuwig voor Gods aanschyn blinke,

DE KAARSEMAAKER.

Perat oli van 't gemoed, Die 't licht der vroomheid voed.

DE OLISLAAGER.
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Een klein stukje land nabij bet huis was vroeger reec1
voldoende orn in de eerste levenshehoefte te voorzien.
Dit was de aanleiding tot bet ontstaan van de z.g.
straatdorpen zoals b.v. de Groenstraat, de Tiereweg,
de fJchtenherg, enz. De vrucbtbare Limburgse bodern
gaf dr moqelijkheid de woninqen (boerderijen) dicht
naast nlkaar te houwen. Tegenwoordig houwt men ook
dicht naast elkaar. Nu echter orn zoveel rnogelijk woningen op oem heperkte ruimte te houwen.
Vroeqer waren bet de groot-qrondbezitters die bun hoeve buiten de korn bouwden orn de transporten van en naar
bet land te verìcleinen. Tegenwoordig plaatst men op
kleinere kavels een 'bungalow". In bet ABN "optrekje"
(klein huitenhuis) genoemd. Nu echter orn bet z.g.
straatdorp of naast elkaar wonen te ontvluchten.

De huidige vorm van naast elkaar houwen heeft naast
de z.g. "Omheining" (vorig bulletin) ten gevolge dat
men hot huis toch een eigen gezicht tracht te geven.
Nu echter in vorrn, grote, kwaliteit of materiaalsoort van rarnen en deuren. ledereen heeft de neiging
orn zic!ìzelf van de huitenwereld af te sluiten, echter
zo dat het aangenaam overkomt of aandacht vraagt.
Liefst ziet men dat bet een heter aanzien heeft dan
dat van de huron (eigenwaan)
Wie zijn vensters verwaarloosd, ziet de wereld grauw.
Rarnen en deuren dienen, naast de functie die zij hebhen
tevens ais sierwerk orn een hepaald cachet aan bet gehele boewwerk te geven. Bij de ouc'e hoeven waren het de
rarnen en deiiren die bet aanzicht van een voorgevel hepaalden. De grote hoevepoort sloot bet zicht op de
binnenplaats af. Eon open poort gaf een blik op de
mestvaalt. En doze straalde op zijn heurt weer een
zekere ri.jkdom uit.(Dit voor hen die op vrijersvoeten
waren.
Een trotse huiseigenaar toont, op zijn manier, aan
eenieder het liefst een fraaie voorgevel.
In de vakwerkwoningen is het raamwerk kunstig, als een
sie raad tussen de dwarshalken aangehracht. Vooreorst
dient hot orn het daglicht binnen te laten maar tevens
orn weer en wind huiten te houden. Soms zijn de fraai
De grote
gevorrnde ramen zeer elegant aanqehracht.
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hoevepoort is een hoofdstuk apart, soms met sier1j1c
hang en sluitwerlc, met een kruisje haven de deurkloonr. Al de deuren, vensters en poorten geven een qeborgenheid tegen de huitenwereld en tevens eon verbinding tot de buren.
Vensters zijn aanblikhepalend voor de huisgevel en
geven een eigen aanzicht aan bet voorfront. ¡let zijn
de ogen van het huis. Fantasieloos of buiten verhauding aangebrachte vensters ontsieren een gevel.
Soms ziet men wel eens zo'n storende gevel, dit is dan
vaak een huis dat voorheen voor andere doeleinden gebouwd was. ¡lier moet men de oorzaak zoeken in de voorgeschiedenis. Veel van deze huizen werden voorheen bewoond door kleine nering doenden die in bet (nu) te
grote raam viak naast de voordeur hun waren uitstalden.
Deze kleine dorpswinkeltjes, opgeslokt door de groatwinkel bedrijven zijn soms nog herkenbaar aan de
asymmetrische voorgevel De in kleine vakjes verdeelde vensters der oudere woningenflloesten in vernieuwde stijl worden gewijzigd in
meer glas. ¡let voorschrift hield in dat het glasoppervlak in verhouding diende te zijn met de ruimtelijke
inhoud van het vertrek. De huidige warmteverliezen of
isolatieberekeningen geven weer een ander beeld.
De kunstig bewerkte vakwerkvensters worden nu vervangen door gladde kunststof of hardhouten uitvoeringen
met dubbele heglazing (thermopane). ¡let neemt niet weg
dat her en der de nostalgie de toon aangeeft door het
oude te imiteren met het aanhrengen van plastik oU ¡coperen plakstroken. De grote glasramen lijicen dan weer
kleine vakjes. Voordeze bewoner was bet grote glasraam dus geen verhetering.
Onze voorouders hebben zeer zeker 00k hun eigen gedachte gehad toen ze hun huizen van kleine venstertjes
voorzagen. Natuurlijk heeft het glas zijri voorgangers
gehad in de vorm van mica of gedroogde varkenshlaas.
Een hoeveelheid bloemen voor het raarn moest bet qeheel

een frisse en vriendelijke aanblik geven. Op de dag
van vandaag vervangen door eeri aan mode onderhevig

assortiment van glasgordijnen.
De in de loop der jaren verbeterde glasfabricaqe heeft
oak de grate vensteropeningen in de bouwwereld cjebracht. Tijdgehonden werden de duhhelvleugel ramen voorzien van verbeterd hang en sluitwerk plots de fleuve
trend. l3oven de twee raamvleugels w'rd nag een z.g.
bovenljcht (een dwarsliggend al dan niet te oponen
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raam) aangehracht. Tiierdoor kreeg bet uiterlijk plots
lets van een T-kozijn of venster.
In de herenhuizen bleef men echter bij de kleine ruitls versteviging bracht
jes in veelvoud hij elkaar.
men in de grote raamopening een hardstenen kruis aan
als ondersteuning voor de bovenbouw. Deze houwstijl
is in het Limburgse hekend onder de Maaslandse Renaissance en kunnen we nog hier en daar bewonderen.
Na de fabricage van twee of meervleugelramen werd eveneens de methode van meer kleuren techniek toegepast
b.v. bet kozijn in de kleur wit en de raamvleugels
groen of rood.Soms 00k nog voorzien van vensterluiken
in dezel.Ide kleuren. Later vervangen door bouton (nu
kunststof) rolborren.
Met uitzondering voor een bepaalde geheurtenis kreeg
bet huis en houtwerk in bet voorjaar een gedegen verfbehandeling, dit zeer zeker voor de dorpskerniis(hronk).
De eventuele modekleuren voor bet houtwerk waren in
die jaren geen uitzondering. 7l met al lag tijdens de
kermis, 00k meestal processiezondag, bet dorp er fris
en uittìodigend hij.

De hoerenhoeve-poort moot men als een wezenhijk element
zion van eon Íimhurgse gesloten hoeve. Liep of loopt
men (voorzover nog aanwezig) door de dorpstraat van elk
willekeurig dorp dan is elke poort verschillend in
schoonhHd of kleur. maakvol ais een sierstuk voor
de hoeve en als symbool voor de gastvrijheid. ledereen die door de poort, veelal nog beslagen met een
kruisje boyen de klopper, de hinnenplaats bekijkt,
wordt verrast door een hoeveelbeid deuren en kleine
raampjes. De belo of halve deuren verbergen voor de
niet aqrarir de meest reukvolle geheimen. De stallen
rond de mestvaalt gelegen zijn veelal voorzien van een
onder- en een hovendeur welke laatste meestal open
staat orn de henodigde frisse lucht in de stallen toe
te laten.

Bekijken we de voordeuren van de hetere woningen, dan
geven doze soms hlijk van vakmanschap van de maker
en zijn prijshepalend voor een sierlijk en kundig
werkstuk. Eon fraaie huisdeur is bet visitekaartje
voor elke woning. We verliezen de markante en bijzondore aanhlik van de woning als we een serie van dezelfde voordeuren aanhrengen. De veelsoortigheid in
deuren geven aan de evenzovele verschillende wensen
der huishezitters die achter of met deze deur bun
hebben eri houden trachten te hesehermen. Tmmers door
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de voordeur werden de kinderen ten doop qobra'Iìt,
en de overledenen naar hun laatste rustplaaLs.
Somrnige z.g. deftige denren, soms gevat in een hardstonen en hehouwen omlijsting geven aan wie dc hewoner is of moet zijn geweest. Men ziet de speciale
wens van de huisheer en wat achter de dour te verwachten is.
Een gedegen schilder behandelt de voor- en de binnenkant van de WC deur met de meeste zorg omdat deze
het langste en beste hekeken worden.
Natuurlijk had men een eenvoudiger en beter to onderhouden deur kunnen aanhrengen, maar had het gehouw dan
00k zo'n sierlijk uiterlijk weergegeven?
Als voorbeeld; de aandacht welke de nieuwe denren van
de St,Servaas te Maastricht kregen.
Dat zich in de naoorlogse woninghouw, via woninqvor.
of architect, veel heeft veranderd ziet men ook aan
de voordeur. Alles meet groter, sterie'Ler en oconomisch
er gemaakt worden. Dit heeft tot gevolg ceri riniverseel gezicht in een wijk. Pamen en deuren zijn uniform. De bewoners maken nu zeif wel uit welk vorschil
er mag zijn. Aan de vriendelijicheid van dour en vonster is dit niet meer waarneembaar.
Wel economisch ja, maar een stukje volkskulttnir qaat
verloren.
Worden bij gelegenheid rijtjeshuizen aan do bevoners
verkocht, dan hegint de renovatie hij de voordeur.
(Laura do r p)

Kijk orn U been. Naast de omheining zijn de woiiinqen
in ons dorp niet alleen voor de toerist het hewonderen waard.
ha. er.
******************

162

(Iii

i)

5CHU1B1IVZS

SC//4iSßiR.
1/172

1529
155x1

1562

1'6T

1571

1579
159/1

1718

1637
1650
1659
1661

V4iV

D

HLlA'H1lD

flood van Frederik van Schaesherg.
Zijn zoon Wiliem voigt hem op.
3oris van Schaesberg.

¡let riddergoed Strijthagen komt door erfenis
in bet bezit van de ITeren van Schaesberg.
doris van Schaesherg sterft en wordt in de
kerk van fleerlen hegraven. Zijn opvolger
is Johan van Schaesberg.
Johan en zijn broer Willem delen de erferiis.
Johan helioudt bet kasteel, de hoeve "In 't
Leen' en de molen van Schandelen.
Willem krijqt o.a. bet huis en de hoeve
Strijthaqen, hoeve "Dentgenhach" hij Kaal¡i!ide en hoeve "de Kakert".
Johan houwt een nieuw kasteel
Frederik van Schaesberg.
Willen van Schaesberg, ridder van de Duitse orde
en stadhouder van Beekevoort, strijdt mee
legen de Turken hij Wenen.
¡let riddergoed Schaesherg rdt tot heerlijkheld verheven en vergroot met de dorpen
Scheidt en Palemig. Dood van Frederik. ¡Tij
wordt opgevolgd door zijn zoon Johan Frederik.
Johan Frederik en zijn vrouw Ferdinanda van
Wachtendonk stichten het Leenderkapelletje.
Johan Frederik bouwt de grote ho eve voor bet
kas teel.

¡let adelliik huis Lichtenberg bij Maastricht
lernt; in bet hezit van de TIeren van Schaesherg.
De verdeling van het land van Overmaas tussen
Spanje en de Staten. Schaesherg blijft Spaafls
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1671

Dood van Johan Frederik. IIij schenkt 1900
rijksdaalders voor de bouw van de parochiokerk van Schaesherg.

1688

De Heer van Schaesberg sticht een kapel,
toegewijd aan de H.Barbara, te Palemig.

1699

De kerk te Schaesberg wordt voltooid onder
Frederik Sigismund Theodoor van Schaesherg,
domheer te Luik. IIij liet in 1700 naast de
kerk een pastorie bouwen.

1733

Dood van Graaf Frederik Sigismund Theodoor,
de iaatste hewoner van bet kasteel. Begraven
onder de kerk in de grafkelder.

1812

Jozef Frans Anton Arnold wordt hij-gezet in
grafkeider.

1862

Maria van Schaesberg overieden en in Schaesberg bijgezet.

1982

De nu 81 jarige tante Maria van de huidiqe
Graaf Heino van Schaesherg wist te verteilen
dat het kleine meisje hijgezet in de grafkelder een zusje was van haar vader. De moeder van het in 1857 geboren kind schijnt hij
de bevaliing te zijn overieden. Tijdens een
reis van Tannheim naar Krickenbeck is de
kleine met name Maria van Schaesberg in
Stuttgart overieden in 1862, men meende Le
weten dat ze ziekeiijk was. Doorreizende
heeft men toen geprobeerd bet kind in de
grafkelder van de familie in de kerk van
}Iinsheck bij te zetten, doch een verbouwing
aan de kerk verhinderde de toegang tot de
grafkeider zodat men toen is uitgeweken naar
de grafkeider van de parochie kcrk te Schaesberg.

*****************
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De hei iigkt schtii, de hei ligkt wiet De beie soeme,
de honimeis bromme en viege op de violette blumpkes; 't
is werm, 't is werm. Blauw en hoeg is der hiemel geschpanne hooeve de eeed. De kriekeis zinge onger de
heischtriiuk wie fiene triangele. Me huurt nieks es gesoem van beie en hommels, die ronk viege baove de
binrnpkes en zich naoviege en schpiele in de loch en da
gont zitte en der hoenig zoege en dan wer wegvieqe, en
dan kroepe de hommels nao de eed in, woe ze hun nester
hant en de beie in de kare.
Wie inne miserere klink der zang van de gaelgeutsch
umrner en ummer op nui; hei zit ing en dao zit ing. Me
zuet ze nit; ze zitte in de schtruukskes en ze zinge
omdat 't zoee werm is, es wen ze 't te werm heie en
zieh hekiaagde.
Ee klee brieske kumt noen en dan; dat is plezerig, mar
is mìr 'n ogenbiikske en alles weet wer onhewaegeiijk
schtii. 't Is waor, 't is heeL, uuveral de blauwe loch,
en de huuvels iigke glad en schoen mit hei bedek, zoe
wiet es me zie kan. Van tiet tot tiet kunt 'n krooe aagevlaoge, schwat oeteree geschpreid in de loch, en wen
ze mich zuet iigke, viuugt ze gauwer doer en kwaakt ze
hei, dat 't schalt iangs de huuvels in de dennebusche.
Tussche de hei zitte de schariute, ze zitte verhorge.
Dan gent ze op, langzaam nao de huugte en klage schtii
in de loch. Et is enne troerzang. Dan valle ze wer neer
'n anger piaatsch in de hei en zoe gont ze wieer en
o
wieer. Wohin? Wohin?
Frans Erens

