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l 1 H o r n 6 k s
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2 5 Dr e k s k i e h e l
2 6 I e s h i l l i e e
2 7 Gr u n g e n e l l e s
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2 7 S j n i e b e l
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:! 9 K o e t e n a a s
3 0 S j r a p n e l
3 1 K w i e ë z e l

1 1 D r a n k wa a n
l 2 K n o e v e l e ë r
1 3 Dr a u f e ä n g e r
1 4 D ö r p s s i t e e r
15 Ba h e i t s k r i e ë me i-
l 6 E n d e v d ¡y
1 7 K o e t n e l l e s
l 8 Kn i e t s j i e s e r
1 9 o e s z ü g e r
2 0 K r i n t e k u t t e l

2 1 G r i e l e c h e r
2 2 P i e i i z e l k w e ë l e r
2 3 K w e ë t e v 6 t
2 4 P l a t e w i e k s e i-
2 5 D i k k e n a a s
2 6 H o e s k l o e k
2 7 K ü md r i e k
2 8 P l a k k @p
2 9 N a a t s ü l
3 0 K o e l p a s t o e ë r
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17 Doevepiet 
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19 Platpoeët 
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11 Oamezeek 
12 Nozem 
13 Sjokkelpeëd 
14 Kwiebes 
15 Duidésem 
16 Sjnébbel 
17 Zulderbulles 
18 Drékzouw 
19 Wagkelevót 
20 Kamieël 

11 Drankwaan 
12 Knoeveleër 
13 Draufgänger 
14 Dörpssjteer 
15 Baheitskrieërner 
16 Endevói 
17 Koetnélles 
18 Knietsjieser 
19 oeszüger 
20 Krintekuttel 
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21 Trottoirrnósjel 
22 Hoenes 
23 Niepetrekker 
24 Hégke-advokaat 
25 Drékskiebel 
26 Ieshillige 
27 Grunge nélles 
28 Hongsjoep 
29 Bedsjieser 
30 Foetel 

21 Auw sjóts 
22 Nerveus hémme 
23 Breuzelsjós 
24 Ekel 
25 Faldera 
26 Zouw-oas 
27 Sjniebel 
28 Kuuche 
29 Koetenaas 
30 Sjrapnél 
31 Kwieëzel 

21 Grielècher 
22 Pienzelkweëler 
23 Kweëtevót 
24 Platewiekser 
25 Dikke naas 
26 Hoeskloek 
27 Kümdriek 
28 Plakkop 
29 Naatsül 
30 Koelpastoeër 



,, ,T .PLAT OP SJTERy E u NOA DOEëD ?

   Bij het selecteren van doodsprentjes ben ik in met aanraking gekomen talrijke omschrijvingen van de omstandigheden waaronder iemand de een gestorven is. Zo is een plotselinge dood een ander sterft na een of gestorven, lange lijdensweg tengevol- ge van een droevig mijnongeval. Weer iemand anders is veel te vroeg uit het leven weggerukt of werd gedood na vele martelingen. Iemand uit het verzet is als slachtof-
 fer van zijn trouw aan het wettig gezag door moorddadige hand uit                                                                     h e t l e v e n

 weggerukt terwijl op het prentje van een jonge duitse soldaat staat te lezen: "der in
 treuer 9efunden Pflichterfullung den Heldentot hat". soldatischer
 Dit is maar een beperkte hoeveelheid omschrijvingen.   Er zijn er natuurlijk veel meer want de verscheidenheid in deze teksten is enorm
9ooOdtsoZe]kaeakals iemand geen gewone dood gestoiven is dan wordt die onnatuurlijke duidelijk op het vermeld. bidprentje

  Prachtig zijn ook de omschrijvingen op oudere bidprentjes waarvan ik er hier eenciteer: "is gestoiven temidden van hen, die hem dierbaar zijn, echter door de Godde-
HoewR]eisspijze versterkt en na de Laatste Heilige Zalving ontvangen te hebben". lijke citaat niet meer in deze tijd het het lezen toch een past, roept bij dit
bepaalde sfeer en emotie op wat ook wel de bedoeling zal zijn geweest.            lezen nu van al deze omschrijvingen is bij mij het idee geboren c)m  D o o r h e t         en spreekwoorden te verzamelen die in ons dialect voorkomen en diegezegden            hebben op ziekte, sterven, dood en begraven alsmede                                                                 u i tdr u kk inge n
b etr ek k i n g
waarin een van deze woorden voorkomt.

  Bij het doorlezen zullen er ongetwijfeld uitdrukkingen zijn die u ruw, platvloers c>f
als onfatsoenlijk in de oren zvllen klinken.
Dat juist maakt het lezen ervan boeiend.

   In overeenstemming met de levenswijze en de kultuur van de bevolkingsgroep
waaruit ze zijn voortgekomen, dragen ze een eigen stempel.

      is de herkomst gemakkelijk te achterhalen. Bijvoorbeeld het gezegde " d'rS o m s

vo  ormaan hat zieng sjmik neergelaat" is geen spreekwoord uit deze tijd maar uit detiJd dat het vervoer nog met paard en kar plaatsvond en dat toen in de groep dervoerlieden is ontstaan en werd gebruikt wanneer iemand was Later is dat gestorven.
gezegde ook door andere bevolkingsgroepen gebruikt. Het groepseigen karakter is
vervaagd.

    Het gebruik van deze gezegden is niet algemeen voor iedereen hetzelfde. Afhanke-liJk van iemands  ontwikkeling, zijn woon- en werkomgeving, bepaalt hij zelf welke
uitdrukking in zij n "mil ieu" het beste past.

lerarenkamer van een taalgebruik en uitdrukkingsvorm echt wel zal afwijken van die tijdens de pauze in de Bouwvakkers zullen tijdens het schaften een andere en ook eigen taal bezigen, die in scholengemeenschap.Zo zal een .bouwvakker beslist niet
heë hat de vot tsouwgeknefe". zeggen: "heë hat de heng in der sjoeës gelaat", maar veel eerder een uitdrukking als:"

  Tijdens het verzamelen deze van spreekwoorden ontdek je dat de meeste niet meer
worden gebruikt; er zijn er die je nog nooit hebt gehoord, andere kun je je nog wel herinneren,          maar omdat ze thans niet meer gebruikt worden ben je ze vergeten.
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• 'T PLAT OP SJTERVE NOA DOEëD ? u 

Bij het selecteren van doodsprentjes ben ik in aanraking gekomen met talrijke 
omschrijvingen van de omstandigheden waaronder iemand gestorven is. Zo is de een 
een plotselinge dood gestorven, een ander sterft na een lange lijdensweg of tengevol
ge van een droevig mijnongeval. Weer iemand anders is veel te vroeg uit het leven 
weggerukt of werd gedood na vele martelingen. Iemand uit het verzet is als slachtof
fer van zijn trouw aan het wettig gezag door moorddadige hand uit het leven 
weggerukt terwijl op het prentje van een jonge duitse soldaat staat te lezen: "der in 
treuer soldatischer Pflichterfüllung den Heldentot gefunden bat". 
Dit is maar een beperkte hoeveelheid omschrijvingen. 

Er zijn er natuurlijk veel meer want de verscheidenheid in deze teksten is enorm 
groot. Zeker als iemand geen gewone dood gestorven is dan wordt die onnatuurlijke 
doodsoorzaak duidelijk op het bidprentje vermeld. 

Prachtig zijn ook de omschrijvingen op oudere bidprentjes waarvan ik er hier een 
citeer: "is gestorven temidden van hen, die hem dierbaar zijn, echter door de Godde
lijke Reisspijze versterkt en na de Laatste Heilige Zalving ontvangen te hebben". 
Hoewel dit citaat niet meer in deze tijd past, roept het bij het lezen toch een 
bepaalde sfeer en emotie op wat ook wel de bedoeling zal zijn geweest. 

Door het lezen nu van al deze omschrijvingen is bij mij het idee geboren om 
gezegden en spreekwoorden te verzamelen die in ons dialect voorkomen en die 
betrekking hebben op ziekte, sterven, dood en begraven alsmede uitdrukkingen 
waarin een van deze woorden voorkomt 

Bij het doorlezen zullen er ongetwijfeld uitdrukkingen zijn die u ruw, platvloers of 
als onfatsoenlijk in de oren zullen klinken. 
Dat juist maakt het lezen ervan boeiend. 

In overeenstemming met de levenswijze en de kultuur van de bevolkingsgroep 
waaruit ze zijn voortgekomen, dragen ze een eigen stempel. 
Soms is de herkomst gemakkelijk te achterhalen. Bijvoorbeeld het gezegde " d'r 
voormaan hat zieng sjmik neergelaat" is geen spreekwoord uit deze tijd maar uit de 
tijd dat het vervoer nog met paard en kar plaatsvond en dat toen in de groep der 
voerlieden is ontstaan en werd gebruikt wanneer iemand was gestorven. Later is dat 
gezegde ook door andere bevolkingsgroepen gebruikt. Het groepseigen karakter is 
vervaagd. 

Het gebruik van deze gezegden is niet algemeen voor iedereen hetzelfde. Afhanke
lijk van iemands ontwikkeling, zijn woon- en werkomgeving, bepaalt hij zelf welke 
uitdrukking in zijn "milieu" het beste past. 
Bouwvakkers zullen tijdens het schaften een andere en ook eigen taal bezigen, die in 
taalgebruik en uitdrukkingsvorm echt wel zal afwijken van die tijdens de pauze in de 
lerarenkamer van een scholengemeenschap.Zo zal een . bouwvakker beslist niet 
zeggen: "heë hat de heng in der sjoeës gelaat", maar veel eerder een uitdrukking als:" 
heë bat de vot tsouwgeknèfe". 

Tijdens het verzamelen van deze spreekwoorden ontdek je dat de meeste niet meer 
worden gebruikt; er zijn er die je nog nooit hebt gehoord, andere kun je je nog wel 
herinneren, maar omdat ze thans niet meer gebruikt worden ben je ze vergeten. 

7 



8

  Dan is er de Oammer genoeg) kleine groep van spreekwoorden en gezegden diewel nog bekend en iIi gcbr"i]¡D zijn bij de ouderen maar die over enkele
       zullen zijn ingekrompen. Dialektsecties en -verenigingen ten spijt zie ik hetgebruik van deze uitingen van volkskultuur bij het overgrote deel der

v e r d e r                                                                 decennia nog

den toch steeds minder worden.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de groep spreekwoorden waartoe ik me in dit

                                                              dialektspreken-

artikel heb beperkt maar ook voor het gebruik van dialektische spreekwoorden,gezegden en uitdrukkingen in algemene zin.

  Om enige orde te scheppen in het grote aantal heb spreekwoorden ik ze ingedeeldin groepen waarbij het levensritme van ziekte, sterven, dood, begraven als uitgangs-punt heeft gediend.

  De eerste groep zijn spreekwoorden waarin wordt dat iedereen zal moeten gezegd
sterven, niemand zal daarvan gespaard blijven; oud of jong, arm of dikiedereen komt aan de beurt. De mens heeft niet het eeuwig leven. In tal van uitdruk-                                                               r ij k, Of dun,
kingen wordt men met dit lot geconfronteerd:

Va wie 't sjterve is opkome, is me 't leëve nit mieë zicher
I edereen moet sterven.

Jong luj konne sjterve, auw luj mosse sjterve.
Gezegd als waarschuwing dat jonge mensen niet van de dood gevrijwaard                                                                      zij n

Gidderinge wit woa heë geboare is, me nit woa heë zal sjterve
De dood komt overal en onverwachts.

D'r miensj is mer inge doeëd sjuldig
Men kan maar een keer sterven.

Teëge d'r doeëd is gee kroed gewasse
De dood kun j e niet tegenhouden.

Gidderinge kunt tsoem doeëd
I edereen moet sterven

Jonk kan me sjterve, oad m6s me sjterve.
Hoe ouder hoe groter de kans om te sterven

Vuur 't sj terve broecht me zich nit aa tse melde.
Sterven doen we allen zonder er iets voor te moeten doen

Umsonst is d'r doeëd en deë kost 't leëve
Sterven moet je op de koop toe.

Erm of riech, d'r doeëd maacht alles geliech
I eder een m oet sterven .

I ns mosse vier al lemoal aafkratse
Sterven moeten wij al lemaal
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Dan is er de Uammer genoeg) kleine groep van spreekwoorden en gezegden die 
wel nog bekend en in gebruik zijn bij de ouderen maar die over enkele decennia nog 
verder zullen zijn ingekrompen. Dialektsecties en -verenigingen ten spijt zie ik het 
gebruik van deze uitingen van volkskultuur bij het overgrote deel der dialektspreken
den toch steeds minder worden. 
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de groep spreekwoorden waartoe ik me in dit 
artikel heb beperkt maar ook voor het gebruik van dialektische spreekwoorden, 
gezegden en uitdrukkingen in algemene zin. 

Om enige orde te scheppen in het grote aantal spreekwoorden heb ik ze ingedeeld 
in groepen waarbij het levensritme van ziekte, sterven, dood, begraven als uitgangs
punt heeft gediend. 

De eerste groep zijn spreekwoorden waarin wordt gezegd dat iedereen zal moeten 
sterven, niemand zal daarvan gespaard blijven; oud of jong, arm of rijk, dik of dun, 
iedereen komt aan de beurt. De mens heeft niet het eeuwig leven. In tal van uitdruk
kingen wordt men met dit lot geconfronteerd: 

Va wie 't sjterve is opkome, is me 't leëve nit mieë zicher. 
Iedereen moet sterven. 

Jong luj konne sjterve, auw luj masse sjterve. 
Gezegd als waarschuwing dat jonge mensen niet van de dood gevrijwaard zijn. 

Gidderinge wit woa heë geboare is, mè nit woa heë zal sjterve. 
De dood komt overal en onverwachts. 

D'r miensj is mer inge doeëd sjuldig. 
Men kan maar één keer sterven. 

Teëge d'r doeëd is gee kroed gewasse. 
De dood kun je niet tegenhouden. 

Gidderinge kunt tsoem doeëd. 
Iedereen moet sterven. 

Jank kan me sjterve, oad mós me sjterve. 
Hoe ouder hoe groter de kans om te sterven. 

Vuur 't sjterve broecht me zich nit aa tse melde . 
Sterven doen we allen zonder er iets voor te moeten doen. 

Umsonst is d'r doeëd en deë kost 't leëve. 
Sterven moet je op de koop toe. 

Erm of riech, d'r doeëd maacht alles geliech. 
Iedereen moet sterven. 

Ins masse vier allemaal aafkratse. 
Sterven moeten wij allemaal 



 Om aan te geven dat iemand niet lang meer te vanwege leven heeft hoge leeftijd,
een zwakke lichamelijke gesteldheid gewoon men' of omdat hij doodziek îs, naar had
gelang ziJn eigen voorkeur, de keuze uit onderstaande bloemrijke spreuken:
Heë is op sj terve noa doeëd
Hij is zo goed als dood.

H eë hat d'r doeëd op de lippe
H ij is doodziek.

H eë ziet oes wie d'r doeëd va Iepere
Hij ziet er en heel slecht uit. mager

Heë ziet oes wie aan 't krüts enge sjecher
Hij ziet er heel slecht uit.

H e ë l i e t op ap e gap e
H ij is Mraar ziek.

Heë sjteet mit inge v6s in 't graaf
H ij maakt het niet lang meer.

Deë ziet sj leët oes, deë huit gauw aaf.
Hij ziet er beroerd uit, hij maakt het niet lang meer
Z ie leëve hingt aan inge zieë ' vaam.
Er is weinig hoop meer dat hij nog blijft leven

Heë hauw ee gezich wie ing liech
Hij zag er heel slecht uit.

D eë hat de m i eëtste m iddieg op
H ij leeft niet l ang meer

D eë maacht nit lang mieë mit
H ij l eeft niet l ang meer .

H eë fl ut op 't letste loach.
Hij loopt op zijn laatste benen

H eë leuft al op 't tsankvleesj
H ij is helemaal opgeleefd.

D em is d'r auwe daag a ge l ief .
Hij sukkelt vanwege zijn ouderdom

H eë hat ging gouw kitsj i
H ij sukkel t veel .

9

Om aan te geven dat iemand niet lang meer te leven heeft vanwege hoge leeftijd, 
een zwakke lichamelijke gesteldheid of gewoon omdat hij doodziek -is, had men, naar 
gelang zijn eigen voorkeur, de keuze uit onderstaande bloemrijke spreuken: 

Heë is op sjterve noa doeëd. 
Hij is zo goed als dood. 

Heë bat d'r doeëd op de lippe. 
Hij is doodziek. 

Heë ziet oes wie d'r doeëd va Iepere. 
Hij ziet er mager en heel slecht uit. 

Heë ziet oes wie enge sjecher aan 't krüts. 
Hij ziet er heel slecht uit. 

Heë liet op apegape. 
Hij is zwaar ziek. 

Heë sjteet mit inge vós in 't graaf. 
Hij maakt het niet lang meer. 

Deë ziet sjleët oes, deë huit gauw aaf. 
Hij ziet er beroerd uit, hij maakt het niet lang meer. 

Zie leëve hingt aan inge zieë vaam. 
Er is weinig hoop meer dat hij nog blijft leven. 

Heë hauw ee gezich wie ing liech. 
Hij zag er heel slecht uit. 

Deë bat de mieëtste middieg op. 
Hij leeft niet lang meer. 

Deë maacht nit lang mieë mit. 
Hij leeft niet lang meer. 

Heë flut op 't ]etste loach. 
Hij loopt op zijn laatste benen. 

Heë leuft al op 't tsankvleesj. 
Hij is helemaal opgeleefd. 

Dem is d'r auwe daag a ge lief. 
Hij sukkelt vanwege zijn ouderdom. 

Heë hat ging gouw kitsj i. 
Hij sukkelt veel. 
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D eë geet de plank aaf
Hij maakt het niet lang meer

bare oorzaak dan wist men no9 een meestal onverklaar- Herstelde iemand, die reeds opgegeven was, toch door
              daar op eigen wijze anderen van in kennis te stellen^

Heë hat 't an der doeëd tserukgehold
Hij is aan de dood ontsnapt.

Hij is weer eens aan de dood ontsnapt. Deë is d r doeëdegreëver van de sjup gesjpronge
Deë hat ee voel oP bred gesj tange.
Die is ternauwernood aan de dood ontsnapt

  Wat me zeer heeft verbaasd is dat er zoveel spreekwijzen zijn om aan te geven ddtiemand dood is zonder het woord "dood" zelf te gebruiken.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor om aan te geven
stervende is. Men kan zich niet aan de indruk ddt men "man onttrekken en paard"niet bij de naam wilde noemen maar door middel van een omschrijving

                                                 dat iemand doodziek c>f

wist aan te geven wat men bedc>elde. Zo o(>k in deze groep vdn Liitdrukkingen, diemen bezigde als men wist dat meer zou iemand niet lang leven^
                                                           toch dLiidel ij k

Vuur dem hat de (letste) sj tond gesjlage
H ij zal spoedig sterven.

D em hant ze al mit all es vuurzië
Hij maakt het niet lang meer.

't H at vuur hem gesj eld
Z ij n einde nader t.

H eë geet h iem mele
H ij l igt op sterven.

H eë geet aaf
H ij gaat dood

Z ieng keëts geet oes
Z ij n einde nader t.

D e baach aafgoa
St e r v e n .
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Deë geet de plank aaf. 
Hij maakt het niet lang meer. 

Herstelde iemand, die reeds opgegeven was, toch nog door een meestal onverklaar
bare oorzaak dan wist men daar op eigen wijze anderen van in kennis te stellen: 

Heë bat 't an der doeëd tserukgehold. 
Hij is aan de dood ontsnapt. 

Deë is d -r doeëdegreëver van de sjup gesjpronge. 
Hij is weer eens aan de dood ontsnapt. 

Deë bat op ee voel bred gesjtange. 
Die is ternauwernood aan de dood ontsnapt. 

Wat me zeer heeft verbaasd is dat er zoveel spreekwijzen zijn om aan te geven dat 
iemand dood is zonder het woord "dood" zelf te gebruiken. 
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor om. aan te geven dat iemand doodziek of 
stervende is. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat men "man en paard" 
niet bij de naam wilde noemen maar door middel van een omschrijving toch duidelijk 
wist aan te geven wat men bedoelde. Zo ook in deze groep van uitdrukkingen, die 
men bezigde als men wist dat iemand niet lang meer zou leven: 

Vuur dem hat de (!etste) sjtond gesjlage. 
Hij zal spoedig sterven. 

Dem hant ze al mit alles vuurzië. 
Hij maakt het niet lang meer. 

't Rat vuur hem gesjeld. 
Zijn einde nadert. 

Heë geet hiemmele. 
Hij ligt op sterven. 

Heë geet aaf. 
Hij gaat dood. 

Zieng keëts geet oes . 
. Zijn einde nadert. 

De baach aafgoa. 
Sterven. 



Op de letste bee lofe.
H et niet lang meer maken

D eë i s vu u r de m u sJe
H ij gaat sterven .

H eë ruucht al noa de sjup.
Hij heeft niet lang meer te leven

H eë r uucht al noa de kis.
H ij heeft niet lang meer te gaan

Deë geet mit der letste kop.
Hij loopt op zijn laatste benen

D eë i s vuur de pierr inge
H ij zal spoedig steiv en.

D ie vrouw is sj tervenskrank
D ie vr ouw is doodziek .

Dem geet ooch langsaam de lof oes
Hij maakt het niet lang meer.

D eë hat d'r doeëdetseddel i gen tesj
Hij ziet er niet gezond uit.

Vuur dem gef iech ginne mieë. fenning
Hij maakt het volgens mij niet lang meer

H eë hat 't l i echebret al i gen ruk
H ij maakt het niet lang meer.

H eë lupt op zie letste graas.
H ij maakt het niet lang meer

H eë l i eët de vlugel e haange.
H ij is opgeleefd, gaat sterven

D eë geet noa zie graaf
H ij gaat sterven .

Z ie leëve hingt an ee ziej e veëmpche
H ij kan elk ogenbl ik sterven.
D e oge tsouwmaache.
S t e r v e n .
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Op de letste bee lofe. 
Het niet lang meer maken. 

Deë is vuur de musje. 
Hij gaat sterven. 

Heë ruucht al noa de sjup. 
Hij heeft niet lang meer te leven. 

Heë ruucht al noa de kis. 
Hij heeft niet lang meer te gaan. 

Deë geet mit der letste kop. 
Hij loopt op zijn laatste benen. 

Deë is vuur de pierringe. 
Hij zal spoedig sterven. 

Die vrouw is sjtervenskrank. 
Die vrouw is doodziek. 

Dem geet ooch langsaam de lof oes. 
Hij maakt het niet lang meer. 

Deë hat d'r doeëdetseddel i gen tesj. 
Hij ziet er niet gezond uit. 

Vuur dèm gef iech ginne fenning mieë. 
Hij maakt het volgens mij niet lang meer. 

Heë bat 't liechebret al i gen ruk. 
Hij maakt het niet lang meer. 

Heë lupt op zie letste graas. 
Hij maakt het niet lang meer. 

Heë lieët de vlugele haange. 
Hij is opgeleefd, gaat sterven. 

Deë geet noa zie graaf. 
Hij gaat sterven. 

Zie leëve hingt an ee zieje veëmpche. 
Hij kan elk ogenblik sterven. 
De oge tsouwmaache. 
Sterven. 
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  Als dan de dood is ingetreden wordt dit
d o or v er te l d ^                                              o p e e n v a n d e onderstaande wij zen

Cjom is gestorven. D'r noonk is (goa) hiemmele is (gegaange) / gehiemmeld
H eë is d'r ek um
H ij is gestorven.

Heë is de pietewei op
H ij is gestorven.

H eë is al j oare eëdvoel
H ij is al j aren dood.

M i t hem is 't oes en amen.
Met hem is het definitief dfgelopen

Deë hat ziech ooch dun gemaacht
D ie is ook gestorven.

Deë hat ziech stiekem d'r tussche-oesgemaacht
Die is onopvallend gestoiv en.

Heë hat ziech oes d'r sj tub gemaacht
H ij is gestorven.

Heë hat 't oame vergese
H ij is gestorven.

D em past ginge hod mieë
H ij i s dood.

H eë is de geëd aaf
H ij i s dood.

Die lestste krankheet hat hem onger de eëd braat
Die laaste ziekte heeft hem de dood aangedadn.

Heë hat ooch draa mosse gleuve.
Hij heeft de dood niet kunnen ontlopen

D'r voormaan hat zieng sjmik voetgelaad
H ij i s gestorven .

Heë hat ziech ooch voetgemaat
H ij is gestoiv en .
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Als dan de dood 1s ingetreden wordt dit op een van de onderstaande wijzen 
· doorverteld: 

D'r noonk is (goa) hiemmele (gegaange) / is gehiemmeld. 
Oom is gestorven. 

Heë is d'r ek urn. 
Hij is gestorven. 

Heë is de pietewei op. 
Hij is gestorven. 

Heë is al joare eëdvoel. 
Hij is al jaren dood. 

Mit hem is 't oes en amen. 
Met hem is het definitief afgelopen. 

Deë bat ziech ooch dun gemaacht. 
Die is ook gestorven. 

Deë hat ziech stiekem d'r tussche-oesgemaacht. 
Die is onopvallend gestorven. 

Heë bat ziech oes d'r sjtub gemaacht. 
Hij is gestorven. 

Heë bat 't oame vergèse. 
Hij is gestorven. 

Dem past ginge bod mieë. 
Hij is dood. 

Heë is de geëd aaf. 
Hij is dood. 

Die lestste krankheet hat hem onger de eëd braat. 
Die laaste ziekte heeft hem de dood aangedaan. 

Heë bat ooch draa masse gleuve. 
Hij heeft de dood niet kunnen ontlopen. 

D'r voormaan hat zieng sjmik voetgelaad. 
Hij is gestorven. 

Heë bat ziech ooch voetgemaat. 
Hij is gestorven. 



Op 't meusjebendsje liegke
D ood/begraven zijn.

D at hat hem op d'r ruk gelaat
D aar door i s h ij gestorven .

Heë liegkt al joare onger d'r drek/eëd/leem
Hij is al jaren dood.

D 'r erme Joep is de pief oesgegange
Joep i s gestorven .

D e v ot tsouwk n i ep e
S t e r v e n .

H eë hat zi ech droesgedoa
H ij i s gestorven

H eë hat 't hinger ziech
H ij is gestorven .

H eë hat de heng in der sjoeës gelaat
H ij i s gestor ven .

H eë hat och in 't graas biesse mosse.
Hij heeft er ook aan moeten geloven

  De omstandigheid waaronder of het tijdstip waarop iemand gestoiven is men kan
nog iets nader preciseren^

Heë hat inge helle doeëd gehad.
Hij is gestorven na een zware doodsstrijd

D eë is vuur zieng tsied gesl toiv e.
Hij is op te j onge leeftijd gestorven

I nge j i eë doeëd sj terve.
E en plotselinge dood sterven

V a auw er dom sj terve.
V an ou der dom doodga an

Heë hat ziech häusj oes d'r sj tub gemaacht
H ij is onopgemerkt gestorven.

l 3

Op 't meusjebendsje liegke. 
Dood/begraven zijn. 

Dat bat hem op d'r ruk gelaat. 
Daardoor is hij gestorven. 

Heë liegkt al joare onger d'r drek/ eëd/leem. 
Hij is al jaren dood. 

D'r erme Joep is de pief oesgegange. 
Joep is gestorven. 

De vot tsouwkniepe. 
Sterven. 

Heë bat ziech droesgedoa. 
Hij is gestorven. 

Heë bat 't hinger ziech. 
Hij is gestorven. 

Heë bat de heng in der sjoeës gelaat. 
Hij is gestorven. 

Heë bat och in 't graas biesse mosse. 
Hij heeft er ook aan moeten geloven. 

De omstandigheid waaronder of het tijdstip waarop iemand gestorven is kan men 
nog iets nader preciseren: 

Heë bat inge helle doeëd gehad. 
Hij is gestorven na een zware doodsstrijd . 

Deë is vuur zieng tsied gesjtorve. 
Hij is op te jonge leeftijd gestorven. 

Inge jieë doeëd sjterve. 
Een plotselinge dood sterven. 

Va auwerdom sjterve. 
Van ouderdom doodgaan. 

Heë hat ziech häusj oes d'r sjtub gemaacht. 
Hij is onopgemerkt gestorven. 

13 



1 4

Heë gong oes wie ing keëts.
Zij n leven ging langzaam ten einde

Minniginne is al van 't werk noa de zerk gegange.
Menigeen is tengevolge van zijn werk omgekomen
Deë hat ee hel sj terfbed gehad.
Hij is gestorven na een lange doodsstrijd

't Herregödsje hauw onverhofs bij hem gesjeld
Hij is plotseling gestorven.

  Zodra iemand overleden is, worden zo is het _ de kl<)kken algemeen gebruik
geluid. Dit luiden is een mooie gelegenheid om van je wratten af te komen. Ddartc>edient men tijdens het luiden de wratten met wdter af te wassen (>nder
v a n d e z e w e n s :                                                             het i i i tsp rekeii
"

 ,t loewt tsoem doeëd, 't loewt tsoem iech miech dl vrdt\ele graaf, wesj mieng aaf'.
Z ie liet op d'r sj oof
Z ij i s opgebaard.

De l iech sj tong op de baar
H et l ij k is opgebaard.

T se r l i e ch r o f f e .

Langs de deuren gaan om te zeggen wie er gestorven is en wanneer de begrafenis is

  O m de z i el van de                       overledene te gedenken en deze in Gods adnddcht ddn te
bevel en bad m en ^

God hat hem zic, lig !
God hebbe zij n ziel .

God trüeste zieng zieël
God hebbe zij n ziel .

God trüeste hem in ieëwigheed.
God hebbe zij n ziel in eeuwigheid

   Zodra de begrafenis achter de rug was, lieten de erfgenamen hun
gelden, tenminste als er i ets te erven was.                                                                             adn <;p r adk

zijn. Tevens moest men zich als goede raad ter harte nemen dat men zijn bezittingen
Aan de levenswijze van iemand kon men bepalen of de erfenis de moeite waard zc)u

aan de rechtmatige erfgenamen moest laten om een zalige dood te kunnen sterven.
L e e st u z e l f ^
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Heë gong oes wie ing keëts. 
Zijn leven ging langzaam ten einde. 

Minniginne is al van 't werk noa de zerk gegange. 
Menigeen is tengevolge van zijn werk omgekomen. 

Deë hat ee hel sjterfbed gehad. 
Hij is gestorven na een lange doodsstrijd. 

't Herregödsje hauw onverhofs bij hem gesjeld. 
Hij is plotseling gestorven. 

Zodra iemand overleden is, worden - zo is het algemeen gebruik - de klokken 
geluid. Dit luiden is een mooie gelegenheid om van je wratten af te komen. Daartoe 
dient men tijdens het luiden de wratten met water af te wassen onder het uitspreken 
van deze wens: 
" 't loewt tsoem doeëd, 't loewt tsoem graaf, iech wesj miech al mieng vratsele aaf". 

Zie liet op d'r sjoof. 
Zij is opgebaard. 

De liech sjtong op de baar. 
Het lijk is opgebaard. 

Tser liech roffe. 
Langs de deuren gaan om te zeggen wie er gestorven is en wanneer de begrafenis is. 

Om de ziel van de overledene te gedenken en deze in Gods aandacht aan te 
bevelen bad men: 

God hat hem zicJlig ! 
God hebbe zijn ziel. 

God trüeste zieng zieël. 
God hebbe zijn ziel. 

God trüeste hem in ieëwigheed. 
God hebbe zijn ziel in eeuwigheid. 

Zodra de begrafenis achter de rug was, lieten de erfgenamen hun aanspraak 
gelden, tenminste als er iets te erven was. 
Aan de levenswijze van iemand kon men bepalen of de erfenis de moeite waard zou 
zijn. Tevens moest men zich als goede raad ter harte nemen dat men zijn bezittingen 
aan de rechtmatige erfgenamen moest laten om een zalige dood te kunnen sterven. 
Leest u zelf: 



Weëĝelukzieëlig wilt sjterve deë lieët de reëte erve.
Wie zalig wil steiven laat zijn bezittingen na aan de rechtmatige erfgenamen
Vrug sj terve, verderve en ging erve.Gezegde dat werd gebruikt als er tengevolge van inteelt geen erfgenamen waren
Dat kints doe toch nit mit in 't graaf numme
Dat kun je toch niet in het graf meenemen.

't L etste hemm e hat ging tesJe.
Je kunt niets meenemen na j e dood

Weë 't langste leëft, kriet d'r bül.
Wie het langst leeft erven zal alles

Ing vette kuche gieët ing mager erbschaft. gaat ten koste van de erfenis Een goede levensstijl
  Zoals reeds gezegd wordt in de uitdrukkingen om aan te geven ddt iemand dood (>f

gestorven is, het woord "dood" bijna nooit gebruikt. Talrijk zijn echter de spreukenwaar het woord wddrbij dit ,,doeëd" of soms in samenstellingen, voorkomt en t'sjterve",
dan in Zin is gebruikt. Vele van deze uitdrukkingen zullen bekend voc)rk(>- figuurliJke
men maar helaas niet vaak meer als zodanig worden: gebruikt

Deë lügt wie inge doeëdetseddel
H ij liegt alsof het gedrukt staat.

Die sj tund mit hem d'r doeëd oes.
Zij hebben met hem heel wat te stellen

I ch bin wie der doeëd vuur sj pinne
I k ben zeer bang voor spinnen.

Doamit kantste diech d'r doeëd op ge-lief hoale
D at is zeer wat j e daar doet. ongezond

Ing modder deelt ziech minstens zelver doeëd
De zorg van een moeder kent geen grenzen.

I eëmes d'r doeëd op ge-l ief j age
I emand erg l aten schrikken

Die hant tse um tse leëve en tse veul um tse sjterve wennig
D i e h ebb en h et ni et br eed.

D at zal hem d'r doeëd aadoeë.
D at zal hij zich erg aantrekken
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Weë gelukzieëlig wilt sjterve deë lieët de reëte erve. 
Wie zalig wil sterven laat zijn bezittingen na aan de rechtmatige erfgenamen. 

Vrug sjterve, verderve en ging erve. 
Gezegde dat werd gebruikt als er tengevolge van inteelt geen erfgenamen waren . 

Dat kints doe toch nit mit in 't graaf numme. 
Dat kun je toch niet in het graf meenemen. 

't Letste hemme hat ging tesje. 
Je kunt niets meenemen na je dood. 

Weë 't langste leëft, kriet d'r bül. 
Wie het langst leeft zal alles erven. 

Ing vette kuche gieët ing mager erbschaft. 
Een goede levensstijl gaat ten koste van de erfenis. 

Zoals reeds gezegd wordt in de uitdrukkingen om aan te geven dat iemand dood of 
gestorven is, het woord "dood" bijna nooit gebruikt. Talrijk zijn echter de spreuken 
waar het woord "doeëd" of "sjterve", soms in samenstellingen, voorkomt en waarbij dit 
dan in figuurlijke zin is gebruikt. Vele van deze uitdrukkingen zullen bekend voorko-· 
men maar helaas niet vaak meer als zodanig gebruikt worden: 

Deë lügt wie inge doeëdetseddel. 
Hij liegt alsof het gedrukt staat. 

Die sjtund mit hem d'r doeëd oes. 
Zij hebben met hem heel wat te stellen. 

leb bin wie der doeëd vuur sjpinne. 
Ik ben zeer bang voor spinnen . 

Doamit kantste diech d'r doeëd op ge-lief hoale. 
Dat is zeer ongezond wat je daar doet. 

Ing modder deelt ziech minstens zelver doeëd. 
De zorg van een moeder kent geen grenzen. 

Ieëmes d'r doeëd op ge-lief jage. 
Iemand erg laten schrikken. 

Die bant tse wennig urn tse leëve en tse veul urn tse sjterve. 
Die hebben het niet breed. 

Dat zal hem d'r doeëd aadoeë. 
Dat zal hij zich erg aantrekken. 
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Dat wuur mienge doeëd went dat zouw passere
Dat zou mijn dood zijn als dat zou                                gebeu r en .

Jonk gesj torve, nit verdorve.
Wordt gezegd als troost bij het overlijden van een kind

Geër doeëd leëft lang.
Wordt gezegd als iemand maar niet wil sterven
D 'r verein is op sj terve noa doeëd
De vereniging is bij na ter ziele.

Doeëd is nog lang nit begrave.
D at ziet er erger ui t dan het is

D'r inge zienge doeëd is d'r angere zie broeëd.
De dood van de een geeft de ander een ruimer bestaan

Dat gieëft moad en doeëdsjlaag
D at wordt grote ruzie.

Ze sj lunt ziech de tsiet doeëd mit kate
Z ij doden de tij d met kaarten.

D 'r weg leuft ziech doeëd
D e weg loopt dood.

Inge aafsj laag is ginge doeëdsj laag
Van een weigering ga j e niet dood

Wordt gezegd van een De tsiet vergeet, de keëts verbrent en der Joep wilt mer nit sjterve langslepende zaak.
Deë is nit van de ieësj te lüege gesjtorve
H ij l iegt er los. op

Wie geleëfd, zoeë gesj torve.
Om de omstandigheden aan te geven waaronder iemand gestorven is
N oe sj l eet G od d'r duvel doeëd
V eelgebrui kte krachtterm .

Loestig geleëfd en zieëlig gesjtoive, is d'r duvel de rechnoeng verdoive
Na een losbandig leven is hij toch nog een zalige dood gestorven.

D 'r doeëd wil t ing oerzaach han.
Men wil weten hoe iets gekomen is
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Dat wuur mienge doeëd went dat zouw passére. 
Dat zou mijn dood zijn als dat zou gebeuren. 

Jonk gesjtorve, nit verdorve. 
Wordt gezegd als troost bij het overlijden van een kind. 

Geër doeëd leëft lang. 
Wordt gezegd als iemand maar niet wil sterven. 

D'r verein is op sjterve noa doeëd. 
De vereniging is bijna ter ziele. 

Doeëd is nog lang nit begrave. 
Dat ziet er erger uit dan het is. 

D'r inge zienge doeëd is d'r angere zie broeëd. 
De dood van de een geeft de ander een ruimer bestaan. 

Dat gieëft moad en doeëdsjlaag. 
Dat wordt grote ruzie. 

Ze sjlunt ziech de tsiet doeëd rnit kate. 
Zij doden de tijd met kaarten. 

D'r weg leuft ziech doeëd. 
De weg loopt dood. 

Inge aafsjlaag is ginge doeëdsjlaag. 
Van een weigering ga je niet dood. 

De tsiet vergeet, de keëts verbrent en der Joep wilt rner nit sjterve. 
Wordt gezegd van een langslepende zaak. 

Deë is nit van de ieësjte lüege gesjtorve. 
Hij liegt er op los. 

Wie geleëfd, zoeë gesjtorve. 
Om de omstandigheden aan te geven waaronder iemand gestorven is. 

Noe sjleet God d'r duvel doeëd. 
Veelgebruikte krachtterm. 

Loestig geleëfd en zieëlig gesjtorve, is d'r duvel de rechnoeng verdorve. 
Na een losbandig leven is hij toch nog een zalige dood gestorven. 

D'r doeëd wilt ing oerzaach ban. 
Men wil weten hoe iets gekomen is. 



Is me oes d'r noeëd, dan kunt d'r doeëd.
Als je denkt te er9ste alles gehad hebben komt het nog
Nuus is wie inge gesjtorve miensj gouwer vergeëse
U it het oog uit het hart.

Teëge die tsiet bin iech doeëd en begrave
D at zal ik niet meer meemaken.

Weë mit de doeëdskaar viert hat 't doeëdshemme aa.
Om aan te dat iemand een uitoefent geven 9evaarlijk beroep
Bei dön liege de muus doeëd vuur 't siaaf
Bij hun is armoe troef.

Went der himmel i-velt zunt all musje doeëd.
Wordt gezegd als iemand telkens zegt. "Als... als

"

Inge pastoer sj turft nit geër.
I emand die het sterft niet graag goed gaat

Gank mit, heem de mieëtste lüj sjterve
K o m m e e !

Deë is nog nit va auwerdom doeëd
Hij ziet er nog kras uit.

Dat is inge naal a zieng doeëdskis
Dat zal hij zich erg aantrekken.

Went d'r boag i gen kirch sjteet da weëd inge begrave
D at is een duidel ij ke zaak.

Sjpek en broeëd sjleet d'r honger doeëd
Als men honger heeft eet men alles.

  Dan zijn er nog tal van uitdrukkingen waarin woorden als "himmel,                                                                   zi eël ig, hel ,

liech, kis, begrave, etc." voorkomen die direct of indirect in verband kunnen wc)rden
gebracht met ziekte, sterven, dood, begraven zowel in als in figuurlijke letterlijke zin.
Veel van deze uitspraken ziJn voortgekomen uit een brok levenservaring:

Deë zaat doe gee sj tervenswoad mieë.
Toen kon hij geen woord meer uitbrengen

D oe zies oes wie 't ieëwig l eëve
Jij ziet er nog zeer gezond uit.

Dat is ing roet oes auw ing vinster
D aar i s n i et veel aan v er l or en .
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Is me oes d'r noeëd, dan kunt d'r doeëd. 
Als je denkt alles gehad te hebben komt het ergste nog. 

Nuus is gouwer vergeëse wie inge gesjtorve miensj. 
Uit het oog uit het hart. 

Teëge die tsiet bin iech doeëd en begrave. 
Dat zal ik niet meer meemaken. 

Weë mit de doeëdskaar viert hat 't doeëdshemme aa. 
Om aan te geven dat iemand een gevaarlijk beroep uitoefent. 

Bei dön liege de muus doeëd vuur 't sjaaf. 
Bij hun is armoe troef. 

Went der himmel i-velt zunt all musje doeëd. 
Wordt gezegd als iemand telkens zegt: "Als ... als ... " 

Inge pastoer sjturft nit geër. 
Iemand die het goed gaat sterft niet graag. 

Gank mit, heem sjterve de mieëtste lüj. 
Kom mee! 

Deë is nog nit va auwerdom doeëd. 
Hij ziet er nog kras uit. 

Dat is inge naai a zieng doeëdskis. 
Dat zal hij zich erg aantrekken. 

Went d'r boag i gen kirch sjteet da weëd inge begrave. 
Dat is een duidelijke zaak. 

Sjpek en broeëd sjleet d'r honger doeëd. 
Als men honger heeft eet men alles. 

Dan zijn er nog tal van uitdrukkingen waarin woorden als "himmel, zieëlig, hel, 
liech, kis, begrave, etc." voorkomen die direct of indirect in verband kunnen worden 
gebracht met ziekte, sterven, dood, begraven zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. 
Veel van deze uitspraken zijn voortgekomen uit een brok levenservaring: 

Deë zaat doe gee sjtervenswoad mieë. 
Toen kon hij geen woord meer uitbrengen. 

Doe zies oes wie 't ieëwig leëve. 
Jij ziet er nog zeer gezond uit. 

Dat is ing roet oes ing auw vinster. 
Daar is niet veel aan verloren. 
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1 8

Endlich is nit ieëwig,
Dat geldt niet voor altijd

Deë woar doamit in der zieëvende himmel
Hij was daarmee overgelukkig.

Heë ziet oes of heë de hel hat gebloaze
Hij heeft een hoogrode kleur.

Der himmel is nit vuur de gäos gebouwd
De hemel zul j e moeten verdienen.

Gef 't hem toch, dan hat de erm zieël rdw
Geef het hem maar dan heeft hij zijn zin.
Weë gleuft weëd zieëlig
Maak me niets wij s !

Deë is zoeë genau wie d'r duvel op eng zieël
Hij is een zeer krenterig iemand.

Dat is enge sjunne engel i gen himmel.
Wordt gezegd bij de dood van een kind

Eerlij kheid duurt het langst
Onreët geet bis an de himmelspoats

In de hemel is iedereen gelij k
Erm of riech, in der himmel is gidderinge gliech

Dat woar ing drekkige himmelvaat.
Wordt gezegd van een erg bonte kroegentocht

Deë hat zie eege graaf gegrave.
Hij is zelf schuld aan zijn maatschappelijke achteruitgang
Heë is zoë versjweëge wie ee graaf
H ij l aat ni ets los.

Inge nase winkter maacht inge vette kirchhof
E en strenge winter doet veel mensen sterven.

L os diech begrave.
H ou op met die onzin !

D eë geet uw er l i ech er
H ij is zeer rigoureus.
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Endlich is nit ieëwig. 
Dat geldt niet voor altijd. 

Deë woar doamit in der zieëvende himmel. 
Hij was daarmee overgelukkig. 

Heë ziet oes of heë de hel gebloaze hat. 
Hij heeft een hoogrode kleur. 

Der himmel is nit vuur de gäos gebouwd. 
De hemel zul je moeten verdienen. 

Gef 't hem toch, dan bat de erm zieël röw. 
Geef het hem maar dan heeft hij zijn zin. 

Weë gleuft weëd zieëlig. 
Maak me niets wijs ! 

Deë is zoeë genau wie d'r duvel op eng zieël. 
Hij is een zeer krenterig iemand. 

Dat is enge sjunne engel i gen himmel. 
Wordt gezegd bij de dood van een kind. 

Onreët geet bis an de himmelspoats. 
Eerlijkheid duurt het langst. 

Erm of riech, in der himmel is gidderinge gliech. 
In de hemel is iedereen gelijk. 

Dat woar ing drekkige himmelvaat. 
Wordt gezegd van een erg bonte kroegentocht. 

Deë hat zie eege graaf gegrave. 
Hij is zelf schuld aan zijn maatschappelijke achteruitgang. 

Heë is zoë versjweëge wie ee graaf. 
Hij laat niets los. 

Inge nase winkter maacht inge vette kirchhof. 
Een strenge winter doet veel mensen sterven. 

Los diech begrave. 
Hou op met die onzin ! 

Deë geet uvver liecher. 
Hij is zeer rigoureus. 



Me mot ziech nit ieëder oesdoë bis dat me sjloffe geet.
Men moet tijdens zijn leven niet te alles vlug weggeven

Los da weëts doe nit oad. diechjonk hange,
Wordt als iemand om ouder te worden gezegd bang is
L osse vier d'r sj tr iet begrave.
Laten we met ruzie maken ophouden

Doa lofet miech inge uw er 't graaf.
Wordt gezegd bij een plotselinge rilling
Went d'r Herregod dem nit besser zouw kenne, da koam heë nit i gen himmel
Van hem krijg je helemaal geen hoogte.

L ek diech in de ki s !
H oepel op . l

V ier l osse os n it k i ste.
W e zu l l en n i et to egev en

Op de kis houwe.
Lawaai maken; de aandacht trekken

B i do a lo a  i9 ?
Ben j e niet goed wij s ?

Getrouwd is nog lang nit begrave
Er is nog heel wat overleg nodig.

Z iech an de k eëts sj oef te
Z i ch d o o d w er k en .

Drei liecher tsegeliech gieët ing broed of ' nui liech. ing
Als er drie doden op een dag zijn is er binnenkort een huwelijk of een nieuwe dc)de
Went d'r pap dat zouw mitmaache, da drieënet heë ziech um in 't graaf.Als dat nog zou beleven, dan zou hij zich van schaamte in zijn grdf omdraaien vader
Van d'r hiemliesje dauw alleng kan ginne leëve
Zonder inspanning geen brood op de plank.

Genog liet op d'r ki rchhof.
Een mens heeft pas genoeg als hij op het kerkhof ligt

Riech in de wieg, erm in 't graaf
H et l even i s onvoorspelbaar .

1 9

Me mot ziech nit ieëder oesdoë bis dat me sjloffe geet. 
Men moet tijdens zijn leven niet te vlug alles weggeven. 

Los diech jonk bange, da weëts doe nit oad. 
Wordt gezegd als iemand bang is om ouder te worden. 

Losse vier d'r sjtriet begrave. 
Laten we ophouden met ruzie maken. 

Doa lofet miech inge uvver 't graaf. 
Wordt gezegd bij een plotselinge rilling. 

Went d'r Herregod dem nit besser zouw kenne, da koam heë nit i gen himmel. 
Van hem krijg je helemaal geen hoogte. 

Lek diech in de kis ! 
Hoepel op! 

Vier losse os nit kiste. 
We zullen niet toegeven. 

Op de kis houwe. 
Lawaai maken; de aandacht trekken. 

Bi doa ki a;;g ? 
Ben je niet goed wijs ? 

Getrouwd is nog lang nit begrave. 
Er is nog heel wat overleg nodig. 

Ziech an de keëts sjoefte. 
Zich dood werken. 

Drei liecher tsegeliech gieët ing broed of ing nui liech. 
Als er drie doden op één dag zijn is er binnenkort een huwelijk of een nieuwe dode. 

Went d'r pap dat zouw mitmaache, da drieënet heë ziech urn in 't graaf. 
Als vader dat nog zou beleven, dan zou hij zich van schaamte in zijn graf omdraaien. 

Van d'r hiemliesje dauw alleng kan ginne leëve. 
Zonder inspanning geen brood op de plank. 

Genog liet op d'r kirchhof. 
Een mens heeft pas genoeg als hij op het kerkhof ligt. 

Riech in de wieg, erm in 't graaf. 
Het leven is onvoorspelbaar. 

19 



2 0

Ing zondigsliech maacht d'r kirchhof riech.
Na een sterfgeval op zondag volgen er gewoonlijk meer
IJosse vier d'r h6nk begrave.
Zullen we er niet meer over praten
D̂e sj uur doeëdsj loa.
Werd gezegd als het laatste graan in de schuur werd "gevlegeld"
Doa is allang gras uwer gewasse
D at is niet aktueel meer.

Zie leëve hingt an ee zieje veëmpche
H ij kan elk ogenblik sterven.

 t Vuur liet doa wie enge doeë honk
Het vuur wil maar niet branden.

vee] dialektische uitdrukkingen is "kapot" een acceptdbele dezelfde betekenis. In het ABN zou het Naast het woord "doeëd" komt in het dialekt ook het gebruik er van in de letterlijke woord "kapot" voc)r inschaafd overkomen, in de zin c)nbe-
  gebr u ik te woor dk eus^ en

Al huits doe miech kapot, iech zouw 't nit wisse
A l sla j e me dood, ik weet het niet.

Heë hat ziech kapot gesj raveld.
Hij heeft erg hard moeten ploeteren

Mit mersie voort me de honder kapot
Voor dank-je-wel koop j e niets.

An die moellerij uwer zienge jong geet der pap kapot.
Die praatjes over zijn zoon brengen vader nog in het graf
Iech laach miech kapot !
I k l ach m e do od i

Noe gees-te kapot !
W at ver tel j e me nu !

Z oeë kapot wie inge honk
V olledig uitgeput zij n.

Doe kans miech kapot val le !
Je kunt dood val l en !
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Ing zondigsliech maacht d'r kirchhof riech. 
Na een sterfgeval op zondag volgen er gewoonlijk meer. 

Losse vier d'r hónk begrave. 
Zullen we er niet meer over praten. 

, He sjuur doeëdsjloa. 
Werd gezegd als het laatste graan in de schuur werd "gevlegeld". 

Doa is allang gras uwer gewasse. 
Dat is niet aktueel meer. 

Zie leëve hingt an ee zieje veëmpche. 
Hij kan elk ogenblik sterven. 

't Vuur liet doa wie enge doeë honk. 
Het vuur wil maar niet branden. 

Naast het woord "doeëd" komt in het dialekt ook het woord "kapot" voor in 
dezelfde betekenis. In het ABN zou het gebruik er van in de letterlijke zin onbe
schaafd overkomen, in de dialektische uitdrukkingen is "kapot" een acceptabele en 
veel gebruikte woordkeus: 

Al huits doe miech kapot, iech zouw 't nit wisse. 
Al sla je me dood, ik weet het niet. 

Heë hat ziech kapot gesjraveld. 
Hij heeft erg hard moeten ploeteren. 

Mit mersie voort me de honder kapot. 
Voor dank-je-wel koop je niets. 

An die moellerij uwer zienge jong geet der pap kapot. 
Die praatjes over zijn zoon brengen vader nog in het graf. 

Iech laach miech kapot ! 
Ik lach me dood ! 

Noe gees-te kapot ! 
Wat vertel je me nu ! 

Zoeë kapot wie inge honk. 
Volledig uitgeput zijn. 

Doe kans miech kapot valle ! 
Je kunt dood vallen ! 



  A fslu i ten w i l i k di t ar tik el m et tw ee                                           kinderr ij mpj es, waarin "d'r                                                                        d o e ë d " o o k a l

aanw ezig i s:

W ent v i er m ale hant v ier meël ,
w en t v i er bakk e hant vi er br oeëd,
went vier sj terve zunt vier doeëd.

e n ^

I ech sj is diech doeëd
m i t ing k roeët
m i t i nge pi n
n o a d e e ë d e r i n .

  Deze spreuken, spreekwoorden, gezegden of hoe u ze noemen wilt, beste lezer,
vormen een deel van het grote geheel aan prachtige uitdrukkingen die in het slechts
di alek t ook th ans nog voork om en .
Ik hoop met deze publicatie te bereiken dat het doorlezen van dit artikel u aan het
denken zet en mocht u binnen uw familie of kennissenkring nog spreekwoorden of
gezegden horen of aan de weet komen, die dit hebben en hier op genre betrekking
niet zijn opgenomen, dan houdt zich heel dankbaar aanbevolen. ondergetekende

B er t Slu ij sm ans

D r Sch w e i t z e r st r a a t 6
6369 X L Simpelveld.
t e l . O4 5 - 4 4 3 0 3 1 .

2 1

Afsluiten wil ik dit artikel met twee kinderrijmpjes, waarin "d'r doeëd" ook al 
aanwezig is: 

en: 

Went vier male bant vier meël, 
went vier bakke bant vier broeëd, 
went . vier sjterve zunt vier doeëd. 

Iech sjis diech doeëd 
mit ing kroeët 
mit inge pin 
noa de eëd erin. 

Deze spreuken, spreekwoorden, gezegden of hoe u ze noemen wilt, beste lezer, 
vormen slechts een deel van het grote geheel aan prachtige uitdrukkingen die in het 
dialekt ook thans nog voorkomen. 
Ik hoop met deze publicatie te bereiken dat het do9rlezen van dit artikel u aan het 
denken zet en mocht u binnen uw familie of kennissenkring nog spreekwoorden of 
gezegden horen of aan de weet komen, die op dit genre betrekking hebben en hier 
niet zijn opgenomen, dan houdt ondergetekende zich heel dankbaar aanbevolen. 

Bert Sluijsmans. 

Dr.Schweitzerstraat 6 
6369 XL Simpelveld. 
tel. 045 - 443031. 
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