
Veldeke Bels in De Standaard 

 

 

 

Veldeke werd in 1926 opgericht en groeide uit tot de grootste dialectvereniging van het Nederlandse 

taalgebied. Ze telt ongeveer drieduizend leden en bestaat uit twaalf regionale kringen: elf in 

Nederlands- en één in Belgisch-Limburg, Veldeke Belsj. De Belgische pendant werd opgericht in 2001 

en telt subafdelingen in As, Genk, Hasselt en Overpelt.  

 

'Die zijn de laatste jaren bijzonder actief', zegt de 63-jarige Jos Boiten, gepensioneerd 

milieuambtenaar in Alken. 'Daardoor heeft zich een kleine ontvoogding voorgedaan. We hebben met 

Veldeke Nederlands-Limburg afgesproken dat we voortaan een beetje meer onze eigen weg gaan. De 

verklaring daarvoor is eenvoudig: er bestaat geen eenvormig Limburgs dialect. Daardoor is het heel 

moeilijk om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen.'  

 



Wat vindt u van de voorspelling van Unesco? 

 

Jos Boiten: 'Het dialect zal nog wel een tijdje standhouden, maar ik vrees toch een beetje voor het 

voortbestaan ervan. Een van de grote oorzaken van de teloorgang is de grote mobiliteit van de 

mensen. Vroeger waren dorpen en zelfs wijken gesloten entiteiten, waar alle inwoners dezelfde taal 

spraken. Vrijwel iedereen zocht een partner in zijn eigen omgeving, zodat er geen mix van dialecten 

ontstond. Als een jongen of een meisje van buiten het dorp verkering zocht in Alken, werd hij of zij in 

bepaalde straten bij wijze van spreken door de haag gesmeten. Je kwam er gewoon niet in. Nu is 

Alken een slaapgemeente in de driehoek Tongeren-Sint-Truiden-Hasselt. Er komen steeds meer niet-

Limburgers wonen die in de regio een partner of werk vonden. Daardoor is het gebruik van het 

dialect zwaar in de verdrukking geraakt. Sinds het einde van de jaren zestig zijn in onze gemeente 

tweeduizend woningen bijgekomen. Daar hoef ik geen tekening bij te maken, zeker?'  

 

Waarom vindt u het belangrijk dat het dialect blijft voortbestaan?  

 

'Dialect is een kwestie van cultureel erfgoed. Het streven naar het behoud ervan wordt ook wel 

ingegeven door nostalgie. Je kunt discussiëren over de zin daarvan. Is het belangrijk dat je een oude 

houtzaag bewaart? Praktisch gezien heeft dat geen enkel nut, want je kunt er hooguit een muur van 

een rustiek interieur mee decoreren. Vanuit hetzelfde oogpunt kun je je afvragen waarom er 

overheidsgeld wordt gestoken in musea.' 

 

'Wie louter utilitair redeneert, vindt dat misschien zinloos, maar ik denk dat nagenoeg iedereen het 

belang van cultureel erfgoed inziet. De mens wordt voor een groot stuk bepaald door zijn verleden. 

Het bewaren van objecten en gebruiken geeft aan waar we vandaan komen. Daarom moeten we ook 

het dialect conserveren.'  

 

Hoe moet dat gebeuren?  

 

'Via het onderwijs. Er worden wel wat initiatieven genomen. In Bocholt, bijvoorbeeld. Daar hebben 

Guido Dreesen en Jan Dewael een lessenpakket samengesteld voor het lager onderwijs. Het zal 

echter moeilijk worden om dat soort taalprojecten uit te breiden. In de leerplannen is het dialect 

geen item en er zijn steeds minder leerkrachten die in het dialect werden opgevoed. Toch moet het 

mogelijk zijn om er aandacht aan te besteden, op voorwaarde dat de verwachtingen niet te hoog 

liggen. Je kunt van een onderwijzer of leraar moeilijk verlangen dat hij zijn leerlingen dialect leert 

praten. Hij kan hen wel laten kennismaken met de taal van hun ouders en grootouders. Ze weten 

immers niet hoe die klonk en binnen welke context ze werd gebruikt.' 

 

'Tot voor enkele decennia was het dialect de vertrouwelijke omgangstaal, waarvan het gebruik 

sociale gelijkheid impliceerde. Als de burgers naar het gemeentehuis moesten voor een of ander 

formulier, waren ze zenuwachtig omdat ze dachten dat ze dan AN moesten spreken. Ik nam die 

drempelvrees altijd weg door meteen Alkens te praten. De huidige generatie jongeren vindt dat 

waarschijnlijk lachwekkend. Ze hebben geen enkele affiniteit met de maatschappelijke betekenis 

ervan.'  

 

Hoe verklaart u dat de fonetische weergave van het dialect in teksten verschilt van dorp tot dorp of 



van streek tot streek? 

 

'In Nederlands-Limburg heeft men een schrijfwijze uitgedokterd, maar er is nog altijd geen 

uniformiteit. Hoe dat komt, weet ik niet. Ik denk dat de diversiteit binnen de Limburgse dialecten een 

grote rol speelt. Iedereen houdt zich met zijn eigen dialect bezig en spelt op zijn eigen manier. In 

Alken gebruiken we bijvoorbeeld een liggend streepje in plaats van een deelteken, zoals in kie-jskè-jt. 

Dat is ons substantief voor koolmees.'  

 

Wat is volgens u de mooiste Alkense uitdrukking?  

 

'Oei, moeilijke vraag, want er zijn zoveel plastische zegswijzen en spreekwoorden. Als ik dan toch 

moet kiezen, vind ik 't Moet oawet de zak of oawet de bungel heel mooi. Je kunt het bijna niet 

vertalen en het betekent Het moet ergens van komen. Die onvertaalbaarheid maakt het dialect zo 

sappig. Ik vind een uitdrukking als Hie-je is in ze gao-wt gebette ook wel leuk, maar dat is gewoon een 

vertaling uit de standaardtaal, Hij is in zijn gat gebeten.'  

 

'Een deel van het vocabularium van het dialect zal binnen enkele jaren sowieso niet meer gebruikt 

worden, gewoonweg omdat bepaalde voorwerpen dan niet meer zullen bestaan. Als we geen 

kruiwagen meer gebruiken, zullen ook alle dialectische varianten van het AN-woord in de 

vergetelheid geraken. Idem voor het hele landbouwalaam. Daarom ben ik heel gelukkig met de 

publicaties en woordenboeken van de dialectverenigingen, al is het maar de vraag wie daarin 

geïnteresseerd is. De provincie gaf een tijdje geleden een Limburgstrip uit voor amper vijf euro. 

Daarin waren 29 dialecten verwerkt, maar bij mijn weten was die publicatie geen succes.' 


