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Veldgewas. Zo heet - met een
knipoog naar het Limburgs
volkslied - het poëzieproject
dat ruim een jaar geleden werd
opgezet door Wim Kuipers en
Har Sniekers. Een digitale ont-
moetingsplaats voor schrijvers
en liefhebbers van gedichten,
van spelen met taal. De Lim-
burgse taal, vanzelfsprekend.
De taal waarin Kuipers en
Sniekers zelf hun sporen al lang
en breed hebben verdiend.

door Guus Urlings

EE r zijn meer dichters in het
Limburgs dan Limburgers
die in het Nederlands dich-
ten. „En zo hoort het na-
tuurlijk ook”, zegt Wim
Kuipers (Maasniel, 1939).

Hij kan het weten. Hij is zelf een van
die dichters in het Limburgs, taallief-
hebber pur sang, promotor en kenner
van de Limburgse streektaal bij uitstek.
O ja, hij staat ook op de lijst van win-
naars van de Veldeke Literatuurprijs.
Net als zijn kompaan Har Sniekers
(Thorn, 1949), stadsdichter van zijn
woonplaats, poëet uit passie. Met z’n
tweeën trekken ze de kar van de werk-
groep - en stichting in wording - Veld-
gewas. Een werkgroep voor (bevorde-
ring van) poëzie in het Limburgs. Wat
dan eigenlijk weer tamelijk prozaïsch
klinkt.

Er zijn meer dichters in het Lim-
burgs dan Limburgers die in het Neder-
lands dichten. Maar de aandacht voor
die dichters in het Limburgs was ge-
ring, té gering, concludeerden Kuipers
en Sniekers een aantal jaren geleden.
Waarom? Omdat er geen podium
(meer) was waarop ze hun taalkunsten
konden vertonen. Nou ja, dat is mis-
schien te sterk uitgedrukt. Beter: het po-
dium was te klein. De dichters, hun col-
lega’s in de rijke speeltuin van de Lim-
burgse taal, verdienden meer, en beter.

„Je zou kunnen zeggen dat het alle-
maal begonnen is bij de presentatie
van De ierste de bèste, een bundel met
het werk van de winnaars van de Velde-
ke Literatuurprijs die in 2007 zijn derde
lustrum vierde”, zegt Kuipers. „Niet zo
lang daarvóór - een paar maanden eer-
der, denk ik - was het tijdschrift van
Veldeke opgeheven. Daar werd tijdens
die presentatie natuurlijk over gespro-
ken. Dat tijdschrift was immers een

van de weinige podia voor dichters in
het Limburgs, een van de schaarse mo-
gelijkheden om hun werk ‘aan de man’
te brengen. En nu was er plotseling
niets meer. Daar, tijdens die gesprek-
ken, moet het plan geboren zijn om
iets te ondernemen, om de Limburgse
poëzie een eigen plaats in de schijnwer-
pers te bezorgen.”

Maar hoe?
Er volgde een jaar van over en weer

bellen en mailen binnen het netwerk
van dialectdichters. Kuipers: „Mijn idee
was eigenlijk een tijdschrift, een keer of
drie, vier per jaar, waarin iedereen zijn
gedichten kwijt zou kunnen. Maar ik

ben niet zo’n regelaar, niet zo’n organi-
sator. Uiteindelijk is er, in samenwer-
king met het Huis voor de Kunsten in
Roermond en uitgeverij TIC, het Plat-
book uitgerold. Een bundel van zowel
proza als poëzie rond één bepaald the-
ma. Er zijn er inmiddels zeven versche-
nen, en de achtste - met de Floriade als
thema - is in voorbereiding.”

Heel mooi. Maar nog niet genoeg,
vonden Kuipers en Sniekers. „In dat
Platbook kan toch nog steeds niet ieder-
een terecht. We wilden dus toch nog
iets anders, iets breders. Daaruit is toen
het project Veldgewas voortgekomen.
Een digitaal platform voor dichters en

lezers die iets hebben met poëzie in het
Limburgs. Op Gedichtendag 2011, iets
meer dan een jaar geleden, zijn we er-
mee begonnen: wie meedoet, krijgt
drie keer per week een gedicht, soms
twee - in het Limburgs - in zijn mail-
box, en bovendien op zaterdag het
Waord van de Waek. Gratis en voor
niks. En wie zelf een gedicht wil instu-
ren: prima. Inmiddels heeft Veldgewas
al meer dan 140 ‘klanten’. Dichters, le-
zers of allebei. Bekende namen uit het
streektaalcircuit, maar ook nieuwe ge-
zichten.”

De ‘rondzendlijst’ van Veldgewas is
niet uniek. In Nederland startte het pro-

ject Laurens Jz. Coster - de grootste elek-
tronische bibliotheek van klassieke Ne-
derlandse literatuur - al eind jaren ne-
gentig van de vorige eeuw met een mail-
service waarbij de klanten dagelijks een
(klassiek) gedicht ‘in de bus’ kregen.
Ook een aantal andere landen kent zo’n
gedichtenservice.

„De Coster-rondzendlijst is een voor-
beeld geweest, ja”, zegt Kuipers. „Het
Limburgs taalgebied leent zich prima
voor iets soortgelijks, vinden wij. Om-
dat Limburgs bij uitstek een taal voor
poëzie is. Vanwege de klankkleur - het
Limburgs heeft een stuk of zeven klan-
ken die het Nederlands niet kent - en

vanwege de kracht van de taal. Het Lim-
burgs telt veel eenlettergrepige woor-
den - bijvoorbeeld in meervoudsvor-
men als beuk, sjeun, waar het Neder-
lands altijd die -en achter moet plak-
ken, en afwijkende werkwoordsuitgan-
gen. Dat geeft onze taal net die andere
klank, de extra uitdrukkingskracht waar
je in de poëzie toch altijd naar op zoek

bent.” In eerste instantie moest de ‘ge-
dichtenpost’ van Veldgewas het vooral
hebben van de netwerken van de initia-
tiefnemers. „We hebben alles en ieder-
een uit onze contactenlijst gebeld en ge-
maild om ze op de hoogte te stellen van
ons project”, zegt Har Sniekers. „Daar
reageerden al heel wat mensen op. Bo-
vendien heb ik op een gegeven mo-
ment de gedichten die we via de mail
ontvingen en verspreidden - inmiddels
zijn het er meer dan 200 - op de websi-
te van Veldeke gezet. Dat leverde met-
een extra respons op. En zo zijn we
langzaam maar zeker gegroeid.”

Om in stijl te blijven: het veldgewas

is gezaaid, en het begint steeds sappiger
en weelderiger te bloeien.

Hoe nu verder?
Zijn er nog wensen?
Sniekers: „Wensen zijn er altijd.

Meer abonnees op onze verzendlijst.
Meer dichters ook. We zitten toch nog
voor een groot deel in het vertrouwde
Veldeke-kringetje, en we zoeken ook
daarbuiten meer aandacht voor Lim-
burgstalige poëzie.” Kuipers: „We heb-
ben inmiddels zoveel gedichten, dat we
willen kijken of we daar niet méér mee
kunnen en moeten doen. Bundelen, bij-
voorbeeld. En we doen nu alle werk
met z’n tweeën. Daar zou best iemand
bij mogen komen.”

Bijna vergeten: een eigen Veldgewas-
website. Kuipers: „Daar zijn we mee be-
zig. We zouden er de gedichten op
kwijt kunnen, maar bijvoorbeeld ook
wat theoretische bespiegelingen. Waar-
om schrijf je gedichten, en waarom ‘in
het plat’? Wat nog meer? Limburgse
vertalingen van gedichten in het Neder-
lands of andere talen. Discussie. En een
beetje hakketakken over de spelling van
het Limburgs.” Sniekers reageert met-
een op dat laatste: „Maar niet te veel, as-
jeblieft...” Kuipers: „Nee, maar toch... Al
die sjtriepkes...”

Het is duidelijk: Veldgewas is nog
lang niet klaar. Sniekers: „Als je het kort
wilt samenvatten: wat wij doen, is voor-
al bedoeld als stimulans, als steuntje in
de rug voor iedereen die zich met Lim-
burgse poëzie bezighoudt, op welke ma-
nier dan ook. Omdat de Limburgse taal
en de poëzie dat verdienen.”

Wie op de rondzendlijst van Veldgewas
wil komen, als lezer, als schrijver of allebei,
hoeft alleen maar een mailtje te sturen
naar veldgewas@home.nl.
Het ‘abonnement’ is gratis.
Voor de gedichtenoogst van het project
Veldgewas tot nu toe: www.veldeke.net.

Kammeraad
Deë oavend sjtong heë hinger miech
en neumet miech zienge kammeraad
en iech wool zienge kammeraad nit zieë
zicher nit die naat en noeëts

mit in mienge nak der hese oam
zieng ieskauw hank
tse sjwoar óp mieng sjouwer
bin iech trotsdeem in sjlof jevalle

koom zaat’e vuur mósse joa
wie de zon opkoam deë mörje
de laude vange aa

en iech va angs
iech hool miech sjloffend doeëd
bis dat ‘t middieg woeët
en al die anger daag

Kammeraad

Yoep Offermans
Aloetela
raenge
trèk lauw traone-sjpaore
langs mien vinster
ich sjpäör dao-in
de glinster van
ei nuuj begin
’t veurjaor hilt
de aom nag effe in
mer haet vol óngedöldj
de wintjerraekening betald
en ‘t eerste topje
is al oete la gehald

Aloetela

Toos Schoenmakers-Visschers

In verwachting
’t Is mich egaal wats te later wiers
ofs te good kins laeze of sjlech liers
ofs te achter ‘ne voelniswage geis loupe
gebakke hinnekuëtele deis verkoupe
doe maogs vuur de klas gaon sjtaon
zelfs de politiek in gaon
gans get angesj es dien ouwesj wille waere
direkteur of götte kaere
es de pesjtoer ‘t dich ouch neet gieëf
en doe zelf dan buim geis zaege
ofs te noe op ‘ne fiets of ‘ne leaswage
of noeëts diene verjaordaag viers:
es te mer gelökkig wiers.

In verwachting

Colla Bemelmans

Eindelik ging ich op waeg
nao streke sónger naam
wo miense mutse droge
en wäörd sproke
die ich neet kós verstaon
inne aovend koom ich aan
en ‘t raegendje
mer zeuter dan heim

Marleen Schmitz

 
 

Wim Kuipers (links) en Har Sniekers, de initiatiefnemers van het Limburgs poëzieproject Veldgewas.  foto John Peters
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