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Van de redactie

Eèsjde zingt!
Leedsjes en versjes van vreuger en noe.

Met veel genoegen presenteren wij u deze uitgave van Uit Eijsdens Verleden met
een verzameling Eijsdense versjes, liedjes en uitspraken. Een werkgroep onder de
bezielende leiding van Maria Jansen-Rutten en verder bestaande uit René Huijnen,
Willy Ieukens, Marc Rutten, Ieanne Snoep-Warnier en Ton Spauwen, heeft zich een
aantal jaren met veel plezier bezig gehouden met het bijeenbrengen ervan en met
het verzorgen van teksten en melodieën.

Na diverse oproepen in Binding en UEV en na vele gesprekken met vooral oudere
mensen was het materiaal zo uitgebreid, dat de redactie vond dat het gepubliceerd
kon worden. Helemaal compleet kan zo”n verzameling natuurlijk niet zijn. Daar is
de redactie, net als de werkgroep, zich zeker van bewust. Reacties en aanvullingen
zijn dan ook altijd welkom.
Wij danken alle informanten voor de versjes en liedjes die ze gezongen en gezegd
hebben, maar vooral voor het plezier en enthousiasme dat ze daarbij uitstraalden
en overdroegen op de leden van de werkgroep die hen kwamen interviewen.

Er is een schat aan muzikaliteit en sociale activiteit vergaard, afkomstig uit Eijsden,
Mesch, Maarland en Oost. Daarbij blijkt de invloed van het Maastrichts en het
Nederlands soms onmiskenbaar aanwezig. Ook wordt duidelijk dat er een intensief
contact bestond tussen de Eijsdenaren en hun Belgische buren. Er zijn versjes en
liedjes die gemaakt zijn naar Maastrichtse voorbeelden, of in half Nederlands-half
Eijsdens, sommige in Frans-Eijsdens of half in het Moelingers. Zoals uit de
inhoudsopgave blijkt zijn de versjes en liedjes ondergebracht in zeven groepen,
achtereenvolgens I Kinderversjes en -liedjes, II Iaarkrans, III Liedjes ontstaan door
buitenlandse invloed, IV Gebedjes, V Liedjes en versjes voor ouderen, VI Aftel-
rijmpjes. Groep VII Uitroepen en uitspraken, is verspreid over het gehele nummer.

In Eijsden werd en wordt er heel wat meer gezongen dan wat binnen de indeling
van deze verzameling opgenomen is. De werkgroep heeft zich beperkt tot wat we
“volksliedjes” willen noemen: liedjes die door ouders aan kinderen worden door-
gegeven, die iedereen kent, die kinderen Op straat zingen bij hun spel, die men in
cafés kan horen of bij feesten op straat. Liederen die speciaal gemaakt werden, bij-
voorbeeld voor een vereniging, of bij gelegenheden als een jubileum of een brui-
loft, vallen daar buiten. Als voorbeeld van de vele liederen die buiten het bestek
van deze uitgave vallen, omdat het geen volksliedjes zijn, hebben we er één opge-
nomen: nummer 69, Boeëve op de jongessjaol, het lied van de verkenners. We heb-
ben het buiten de indeling apart gezet. Misschien is dat aanleiding om te gaan
werken aan een nieuwe verzameling Eijsdense cultuurliederen.

De meeste liedjes hebben een eenvoudige melodie. De versjes hebben natuurlijk
geen melodie. Toch worden ze vaak niet gewoon opgezegd, maar op een speciale
toon opgedreund. Soms blijkt dat een oorspronkelijk Nederlands liedje een Eijs-
dense variant kent die de melodie heeft verloren en wellicht onder invloed van de
straat een eigen deuntje heeft gekregen. Uit de verschillen die er bestaan in de uit-
voering van een zelfde liedje bij verschillende families, leiden we af dat de muzi-
kale vermogens van een gezin mede bepalend waren voor een meer of minder
melodieuze versie van een zelfde liedje.
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Vaker nog dan variaties in de melodie kwamen er bij het verzamelen van de versjes
en liedjes verschillende versies van de tekst tevoorschijn. Er zijn blijkbaar gezinnen
(geweest) die er plezier aan beleefden een eigen wending aan een liedje of versje te
geven of er iets aan toe te voegen. Vaak werd dat een guitige, soms een minder
nette versie. Als er een essentieel verschil bestaat tussen de verschillende versies,
zijn ze alle opgenomen in deze uitgave, onder hetzelfde nummer, maar met een
toegevoegde letter om ze te onderscheiden.

Bij een aantal liedjes en versjes is de historische achtergrond gegeven en zijn de
erbij behorende gebaren en bewegingen beschreven. Het zijn vaak die bewegingen,
die een extra bron van plezier zijn bij het zingen van de liedjes of het opdreunen
van de versjes. Een andere bron van grote kinderpret ligt in het veel voorkomen
van woorden die in gewoon taalgebruik voor kinderen verboden zijn, maar die in
een versje of liedje luid en duidelijk uitgesproken moeten worden. In de door de
traditie vastgelegde tekst vindt men, zowel kind als volwassene, een alibi voor het
gebruik van taal met een hoog koengt-en-sjtroengt-gehalte: Liedjes en versjes als
uitlaatklep voor frustratie door (te) strakke fatsoensregelsš|

De illustraties in deze uitgave zijn gemaakt door Hans Mulder. Hij heeft zich laten
inspireren door de teksten. Zijn werk is een bijzondere bijdrage aan deze UEV.

Tegelijk met het verschijnen van dit nummer van Uit Eijsdens Verleden wordt een
cd uitgebracht met liedjes, versjes en uitspraken. De cd is een gezamenlijk project
van drie stichtingen: Stichting Petrus Wolfs, Stichting Kaompt Loore en Stichting
Eijsdens Verleden. Naast vele anderen - de gegevens worden vermeld in de begelei-
dende tekst bij de cd - werken de Vroenhofzangers mee en kinderen van de Eijs-
dense basisscholen de Cramignon en de Tangrarn. De cd vult deze UEV aan en
omgekeerd. Ze geven samen een overzicht in tekst en geluid van wat er in Eijsden
niet alleen vroeger te horen was, maar wat ook nu nog voor een groot deel gezon-
gen en gezegd wordt, en dat niet alleen door ouderen. Bij de opnamen met de
scholen is gebleken dat de jeugd volop kan genieten van dit erfgoed.

De redactie hoopt dat u veel plezier zult beleven met “Eèsjde zingt! Versjes en
leedsjes van vreuger en noe", met de teksten en toelichtingen in deze UEV en met
de muziek op de cd. Ze hebben in het verleden aan jong en oud genoeglijke uren
gegeven en zullen dat nu weer doen!

Willy Ieukens
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HÖÖ'! Zaege 2b. Klets ien ,t henneke,
Kakepenneke,

Een versje dat met een kind op schoot gezegd wordt, waarbij E bieteke laeëver,
men samen zaagbewegingen maakt. E bieteke lang,

Vuur aeze kraanke jong.
1. Haat zaege, kunne vaege, Kielewíele wiele wiele!

Klaempe maaëke, tot ze kraaëke.
Krik ltr-ak, vuur aeze klenge dikzak! 2a. Gaank naa de mért,

Gé! diech 'n kaa.
Sjtuk vaan de bats,
Sjruk vaan de péns,
Kiedewielewe'ns!

Dae

Klats ien 't henneke 4a.

Bij elke ein wordt op het woordje “dae” een vingertje van de
kleuter vastgepakt, te beginnen met de duim. Als laatste
komt de pink aan de beurt en dan wordt in de palm van de
hand gekieteld.

3. Dae... waar ien de Vaar gevalle.
Dae... haw Jm d”raer gehaald.
Due... haw ,m aafgedruugd.
Data... haw 'm ien betreke geiaag.
En dae... haw alles aan Mama gezaag!

't Raegent

Het versje wordt gezongen door meisjes die met tweeën
gearmd door de regen huppelen.

't Raegenr, ,t zaegent, de panna valle aaf.
Daa kaeëme rwie zjenderremkes,

Het rijmpje wordt door de ouder opgezegd, terwijl het kind
elke regel nadreunt. Op het ritme van het versje strijkt de
ouder telkens bij het beklemtoonde laatste woord van een
regel over de palm van de kinderhand met een trage veeg-
beweging. Bij de laatste regel wordt in de palm gekieteld.

2a. Klets ien ”r henneke, kakepenneke,
Iech gaan naa de mért.
Iech gél miech e kejflce.
E biereke van de Zang,
E bieteke van de laeëver,
Vuur... aeze klenge jong!

4b.

Dij laape ap en aaf.

,t Raegent, ,t zaegent, de panna valle aaf.
Daa kaeëme twie Marjannekes,
Dij lape ap en aaf

.DER E sIoEN KLEED ziet
Hoop LEED.

Ie kunt iemand niet in zijn ziel kijken.
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Niena kinneke

5a. Niefla kinneke, soeker ien 't manneke.
Wilste daan neer zjwiege,
Op 't vurteke zalste ze kriege.

Versie 5b van dit slaapliedje wordt in Mesch gezongen.

5b. Niena kinneke,
Mooder is e boerinneke.
Vader is ene kafi'eesboer.
Es e kampt, dan Ioort e zoer!

Wiet sjaöpke

Dit troostversje wordt opgezegd om de pijn van het kind te
verzachten of te doen vergeten, waarbij een hand op de zere
plek wordt gelegd.

6a. Wiet sjaöpke, zjwart sjaöpke,
Noe is alles aëver!

6b. Wiet sjaöpke, zjwart sjaöpke,
Maörge is ,r gedoeën!

Hot tot tuële.

Het kind rijdt paardje op schoot van de oudere. Aan het eind
van de laatste regel laat men het kind abrupt tussen de
knieën zakken. Versie 7a van dit versje is gepubliceerd in
UEV nr. 11, 1980.

7a. Hot tot ruële,
V'r rieje nao de mue'le,
V”r bakke ,nen diekke kook.
Vk' bringe *m nao de oeëve,
V'r zegke ,r is geloeëge,
Van kot tot toe...

7b. Hot tot raële,
Vier vaoëre nao de muële,
V”r bakke men diekke kook.
V'r legke *m ien d'n oee've,
Vlr zegke *r is geloeëge,
Van kot tot joe-oe-oe!

7e. Hot kot tuële
Vier vaoëre nao de muële,
V'r bakke ,aen diekke kook.
Dae is vuur (naam) good.

7d. Hottemorren raële,
V'r vaoëre nao de maële.
De kasjter mit z”n boengre koo,
Zoe vaoe're Vr nao de maële.
Um e zekske haoëver,
Daan moor 't paeërdsje knaoge.
Um e zekske wíekke,
Dar moor Jt paee'rdsje sjlz'ekke.
Van hot tot joe-oe-oe!

7e. Hot tot ruële,
V? vaoëre nao de muële,
Vir bakke ,nen diekke kook.
V'r legken 'm ien d in oee've,
En es de kook gebakken is,
Dan gèèr ,t kiengd °m hoeële.
Van hor tot joe.'

Heja, pompeja

8. Heja, pompeja,
Me moeder koeëkr pap.
Hoer ze geng mèlek,
Ze mèlekt de kar.
Haet ze geng kar,
Ze mèlekt de moes.
Zoe haet mie moeder altied mèlek ien ”r hoes.

Upke, dupke, reubesupke

Een afvalspelletje waarbij de kinderen hun vuisten in een
kring op tafel zetten. Een van de deelnemers slaat, terwijl hij

_ het versje opzegt, met zijn vuist achtereenvolgens op alle
vuisten. De vuist, die bij het laatste woord “knool” getroffen
wordt, valt af. De speler die als laatste over blijft, is winnaar.

Er bestaat ook een andere manier om dit afvalspelletje te
spelen. Terwijl iedereen om de tafel zit plaatst de eerste spe-
ler zijn vuist op tafel. Op elk volgend woord leggen de
andere spelers hun vuist boven op die van de vorige speler.
Ook de tweede vuist wordt gebruikt en boven op de hoge
toren gezet, totdat het woord “knool” klinkt. Dan slaat de
laatste vuist de toren in elkaar.

9a. Upke, dapke, reubesupke,
Upke, dupke, kaool.
Boeremèètskes rwiemig felle,
Upke, dapke, knool!

9b. Upke, dapke, reabesupke,
Moeder haer e nierekupke.
Vader haer e kaoëlekupke.
Upke, dapkeJ knool!
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Allemenak 12a.

10. Allemenak, kinneke kak.
Moeder sjmand op.
Waas Jrn zln vat.
Legk Jm weer neer.
Proers! Deo sjiet ,t alweer!

Viegele. viegele. sjroemp

11. Viegele, viegele, sjroemp.
Es ,t ketteke sjiet,
Dan bilt “r ze sjterrsje kroemp.

Avermenneke

Avermenneke is een toneelstukje, waarbij de tekst door 12b.
meerdere kinderen in dialoog met het Avermenneke gezegd
wordt. Het Averrnenneke kan doelen op een kabouter, een
aardrnannetje of een trol. Een van de kinderen (het Aver-
menneke) loopt voorop, zwaar leunend op een stok. De
andere kinderen lopen in een rij achter hem aan. Nadat het
Avermenneke allerlei vragen heeft gesteld en tenslotte, als hij
niets meer weet, vraagt om geen windjes te laten, maken de
kinderen met hun mond geluiden alsof ze dit toch doen. Ze
maken zich dan hard lachend uit de voeten, achtervolgd
door het Avermenneke. In UEV 11, 1980, werd dialoog 12a
met het Avermenneke vermeld.

Avermenneke, oe gèèsre ebaon?
En ,t menneke moes daan zegke:
Neo de kaerek.
De kiengder: War gèèste dan doen?
Aontwoerd: Baeje.
De kiengder: Maag vlr mit goeën?
Daan begoes *r Avermenneke te vraoge en moesse de
kíengder aantwoerde.
Kin d'r braafzien?
fab-ao.
Kin d'r ààcb baeje?
Ino.
Heb dlr eure nosjter bie auch?
Iao.
...'t Avermenneke bleefdaan vraoge tot 'r geng vraoge
mie wies; deonao zaag 'r es lisjte:
Mel: geng puupkes laote huur!

Kiengder: Avermenneke, oe gèès te ebaon?
Avermenneke: Neo de kaerek baeje.
Kiengder: Maag vlr mit goeën?
Avermenneke: Ino-ao. Heb d? aocb e sjoen kletteke aan?
Kiengder: Ino-ao!
Avermenneke: Heb dlr aocb e sjoen heureke op?
Kíengder: Ino-ao!
Avermenneke: Heb dlr auch e kelbeske, e nusjterke?
Kiengder: Ian-ao!
Avermennelce: Daan kaomt mer mit. Meh geng
puupkes Iaote!
Kiengder: Prrt, prrr, prrt...!
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Hup Marjanneke

Dansend met een kind op de armen wordt dit liedje gezongen.

13. Hup Marjanneke, pup Marjanneke,
Laat de pupkes daanse.
Ze haw 'ne maan, 'ne gooie maan,
,ne Maan van complemente.
E sjtoeëkt 't vuur, e keert 't hoes,
En leet oes kinneke daanse.

Roebedoebedoeb

En wanneer men moe is van het dansen gaat men zitten met
het kind op schoot en op de maat van “Roebedoeb” wordt
verder “gedanst”.

14. Roebedoebedoeb m'ne maan is koeëme.
Roebedoebedoeb wat haet e branch?
Roebedoebedoeb 'ne kojjciespot,
Roebedoebedoeb 'nen diksel drop,
Roebedoebedoeb 'ne sjtaal vàôl riengder,
Roebedoebedoeb 'n hoes vààl kiengder,
Roebedoebedoeb 'n sjeur vöôl mujs,
Roebedoebedoeb de kop vöôl lujs.

Pieterke ien de maonesjien

15. Pieterke ien de maonesjien,
Wullemke is verdroenke.
Gekke Greet, zegk 't neet,
Wullemke is verdroenke.

Annemarieke

16. Annemarieke, de boene zien op.
Annemarieke, de boene zien op.
Zien daan de boene op,
Maoëke v”r értesop.
Aj, aj, aj, hopsasa, Annemarie.'

Viva roetsj

Twee kinderen huppelen met de handen kruiselings vastge-
houden, terwijl het versje opgezegd wordt. Bij de laatste zin
draaien ze orn en beginnen opnieuw.

1 7a.

17h.

Viva roetsj,
V'r vaoëre ien ,n koetsj.
V'r vaoëre ien e waeëgelke,
Van viva roetsj!

Viva roetsj,
V'r vaoëre ien 'n koetsj.
V'r vaoëre ien d,n iezerwaoëge,
Viva roetsj!
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Oengder 'nen érem

De kinderen lopen met tweeën gearmd en maken bij het
laatste woord een sprongetje.

18. Oengder ,nen érem
Is ,t we'rem.
Pie en Pow,
Lieske ien de kow.'

Es de boer

19. Es de boer e paoër klumpkes haet,
Daan is de boer content.
E paoër klumpkes mit get sjtru dao ien,
Dat is mio de boer z'ne zeen.
Boer, boer, boer,
Hebs re nieks te sjachere?
Nèè, nèè, nèè,
Te sjachere heb iech nieks.

Ens gegaeëve

Dit wordt gezegd na een wellicht onvoordelige ruil.

20. Ens gegaeëve blijft gegaeève.
Aofgenoeëme is gesjtoeële,
Drij hier daer de hel gevloeëge.

lech heb de hiek

Als men de hik heeft zegt men dit versje op. Meestal is de hik
hierna over. Maar of de buurman dan de hik krijgt, is niet
onomstotelijk bewezen.

21. Iech heb de hiek, iech heb de sjliek,
Iech heb ,m noe en daan.
Iech gaeèf'm aon m'ne naober maan,
Dae ,m good verdraoëge kaan.

En e haw 'ne jas aon

De achtergrond van dit versje is onbekend.

22. En e haw ”ne jas aan en oho,
En de viezzele honge draon en oho,
En e haw ,ne hood op en oho,
En de lujfsjtong rechop en oho,
En e haw ,ne kammezol aan en oho,
En gène knoop mie draon en oho.

__ a ,'Eis...
j "ESM'N TAANT RAOEJER HAw,

`WAOR zE E zEEKvAoET.

IAO, Es...
Es M*N TAANT KLIETSE HAW,
oR ,T M*NE NooNK.

EN DIECH GELUIFs PUTs!
Om sterke verhalen de kop in te drukken, had men het bovenstaande bij de hand.
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lech moot diech 'ns get vertelle

Is men uit op nieuwtjes of “kaal”, dan bevredigt dit versje
wellicht de nieuwsgierigheid.

23a. Iech moet diech *ns get vertelle
Vaan twie mamzelle.
Meh de moos 't neet verklappe,
Aanders zal iech diech ien dln oere happe!

23h. Iech moat diech get vertelle
Vaan twie mamzelle.
Vaan de vos en de gèèt...
Dat is aal wat ich wèèt.

Oes kat

24. Oes kat en naobers kat,
Dij waore ziech saoëme aan ,t biete.
Oes kat haet naoberskat
E sjtak oet häöre sjtuts gerieëte.

© ”T RAEGENT EN DE zoN sJUNT:
*T Is KAERREMES IBN DE HEL!

Wie iech nog e junkske waor

25. Wie iech nog e junkske waar,
Waar iech moeders Frénske.
Wie iech e bieteke groeter waar,
Kraog iech tlr op me pénske.

Adam en Eva (1)

26. Adam en Eva
Dij zaote ien 't kuupke.
Adam luucht ze puutsje op
En Eva leet e puupke.

Onze Vader

Toen er nog geen broodsnijmachines waren, werden de mik
en het andere brood met de hand gesneden. Het brood werd
tegen de borst gezet, men maakte er met het broodmes een
kruisteken op en zei vervolgens dit vers.

27. Onze Vader die in de hemel zijt
En de diekke miekke snijt,
Sjniej ze neet te diek
't Is 005 lisjte miek.
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Hupke pupke

28. Hupke pupke
Zaot op 'tsjtupke
't sjtupke sjprorzg
en 't Hupke zong!

Triene Begiene

29. Triene Begiene zaot op dh trap
Mit zieëve sjoeëtele riestepap.
Iech woog miech get,
Iech kraeg nieks.
Triene begiene
Is ene vraetzak!

12 345 ôzieëve (1)

30. 1 2 3 4 5 6 Zieëve
Sjeng van de bekker keem miech tieëge.
Sjeng van de bekker leet 'ne sjieët.
Hèè maan, wat is dat dao?
Nèè vrouw, dat been ich neet.
Wae is dat daan?
'ne Aandere maan.
Wie hit dae maan?
Lomele maan.
Wie hit z'n wow?
Lemele wow.
Wie hit dat kiengd?
Sjnoetsvienk!

Eèn, twie, drij.

31. Een, twie, drij,
Me zusjter hit Merij.
En hit ze neet Merij,
Daan haet ze ,n diekke prij.
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Gèès te mit

De “Klietl zou kunnen verwijzen naar de Kleeteburg, een
gebied, gelegen tussen de Kruisstraat en de Graaf de Geloe-
slaan. Daar konden dan wellicht narcissen (téloeze) geplukt
worden.

32. Gèès te mit nao de Kliet
Téloeze plukke?
Vuur 'n duet, vuur 'n fluet,
Drij kier vuur ,ne sjtujver.

Hopl hop, bajke

Dit deuntje wordt opgezegd bij paardje rijden op schoot. Bij
de laatste regel laat men het kind tussen de knieën wegzakken.

33a. Hop, hop, bajke,
Wieie, wiele, wajke.
Hop, hop, joe...!

33h. Hop, hop, bajke,
Wiele, wiele, wajke.
Hop, hop, jim,
Bajke vult ien ,t sjtru...!

.Ringe|e, ringele, rozen

De kinderen lopen in een kring en springen hoog op bij
“sjiekske, sjiekske”, terwijl ze bij het laatste woord “joe” op de
hurken duiken. Dit is trouwens een voorbeeld van een oor-
spronkelijk Nederlands liedje, dat gedeeltelijk Eijsdens werd.

34a. Ringele, ringele, rozen,
Suiker in de dozen,
Suiker in de laarzen,
Uëvermuerge vaasjte,
Uëvermuerge lemke sjlachte,
Sjiekske, sjiekske, joe... !

34h. Ringele, ringele, rozen,
Suiker in de dozen,
Suiker in de kasten,
Overmorrege vasten,
Overmorrege lernke sjlachte
Sjiekske, sjiekske, joe...!

Sjengske van de muële

Wéér paardje rijden

35. Sjengske van de muële
Zoat op 't vuële.
,t Vuële sjprong
P3 'ne knöôp vaan z”n brook aofgong.

Vader, moeder

Bij vader, moeder wordt respectievelijk het linker- en het
rechteroor aangeraakt. Bij de tweede regel het linker- en het
rechteroog. Bij “oe” de neus, en bij “dao” wordt op de mond
of de buik gewezen.

36. Vader, moeder,
Iech heb hoenger.
0e?
Dao!

't Roed sjäöpke

Het vuur (roed sjäöpke) verwarmt de pan (zjwart sjäöpke)
totdat de melk (wiet sjäöpke ) overkookt (bijze gaet).

37. 't Roed sjäöpke dujt ,t zjwart sjäöpke pos ,t wiet sjäöpke
bijze gaet.

Elk dorp heeft zijn eigen types. In de tijd dat de jeugd nog
niet werd beziggehouden door de televisie, zocht ze haar ver-
tier vaak op straat. De spot drijven met andermans gebreken
was dan een geliefde bezigheid.

Sjaele Pie (1)

38. Sjaele Pie,
Daet mit eng haand zoe
En mit de aander zoe,
Haet ,n sjael ow.
E haet 'ne sjijve moengd
En ,n koepel ien zin vor.

Trui van Tijne

39. En Trui van Tijne, Trui van Tijne,
Haet ien häör brook gesjieëte.
En Trui van Tijne, Trui van Tijne,
Haet de koengt vool sjtroengt.

Mij van d'n Os

40. En dan haws te oach nog Mij van d'n Os.
Dij hang aan ,n row
En keem neet los.
Ze haw ,ne vrèseleke doed:
Häör ziel keem aon häör votloeëk oet.
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44a.

Awwe piot

41. Awe piet, uwwe pint,
Sjtue'e'k d'ne vienger ien d'n vor.
Sraeëk ,m neet te wiet
Aanders kumste aan de sjier.

Hannes op de kiesj

42. Hannes op de kiesj
Mit zln broek vààl pies.

44h.
Hannes op de groend
Mit de brook vààl sjtroengt.

Sjaele Pie (2) 44:.

43. Sjaele Pie, sjnele Pie
Trik apn braak get vusjter bie.'

D'n Diekke en d'n Dunne

D,n Diekke en d”n Dunne
Dij ginge saoëme zjwumme,
Ien de Maas, ien de Maas.
D,n Dieke dae ging oengder
Dat waar ööch gaar gèè woengder.
En Jt* waoëter keem d”n Dunne tot aan z,n blaas.
Meh uon d,n uëverkaant
Duo woende Taant Merie.
En wie ze aan 1r verzoepe waore
Repe ze alle twie:
Tuant Merie, Taant Merie,
Kom nes hélepe, want vier verzoepe.
Tamar Merie, Taanr Merie,
Kom oes hélepe, want v'r verzoepe alletwíe, Taant Mer-ie.'

D*n Diekke en d'n Dunne
Dij zenne aan de unne.
De unne wuore rot
En d,n Diekke ging kapot.

D*n Diekke en d,n Dunne
Dij ginge saoërne zjwurnrne.
DFI Diekke due verdroenk
En d°n Dunne dae bleefzjwumme.
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Adam en Eva (2)

In Hoog-Caestert, aan de oevers van de Voer, ontstond dit.

45. Adam en Eva
Dij sjpäölden op ,nen uergel.
D'n uergei waar gebraeëke,
Ze späölden op hun knaeëke.
De knaeëke waore te laank,
Ze sjpäölden ap ,n plaank.
De plaank waar te diek,
Ze späölden ap Jn miek,
De miek waar te dan,
Ze sjpäöiden ap 'n un,
De un waar te raengd,
En ze sjpäöiden ap d 'n hoengd z'n kaengt!

© - INGELKES 'MEERE GESIOGGELD,
DUVELKES wAEERE GE...sJToEKT!

Als de lakens gevouwen moeten worden, kan dat ook met een spelletje
gebeuren. Een kind ligt op het te vouwen laken, dat door twee groteren
aan weerszijden wordt vastgehouden. Ze schommelen met het kind in
het laken.

Dao zaot 'n aeëpke

46a.

46h.

Daa zaat ”n aeëpke
Op 't sjaeëpke '

.F

iart Pieterke

47. iart Pieterke, iart Pieterke, iart Pieterke
zing vraw,
Haw e mutske op, haw e mutske op,
Zoe zjwart wie de sjaw!

Jengelebeng

Dit versje moet geschreven zijn voordat er sprake was van
vrouwenemancipatie.

48. Iengelebeng, 'ne wiemeresjtek,
Huwt z'n vrouw mit ,ne bessemesjtek.
De bessemesjtek is gebraeëke,
E huwt häör mit 2,11 knaeëke.
De knaeëke zien kepat,
Dow heefer häör op häör vat.

Ater moeders kuëkendäör. '1/

,t Haw e luëkske
Ien ze breukske .fd-“N ,Daa sjtaak ,t sjellemke p

I
"I ,.

Ze sjtertsje daer!

En daa zaat 'n aeëpke
Op “t sjaeëpke,
Op ”t sjaeëpke
Van de sjmieëd
't Haw e laëkske
Ien ze breukske
0e dat sjellemke daer sjieët!

N
ø;
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Vanne pesjtoer z'n gèèt

49. De pesjtoer dee haw Jn gèèt gesjlach,
Gèèt gesjlach, gèèt gesjlach,
AZ op ,nne ïfViette Donderdag,
En vanne pesjroer z,n gèèr!

Refreín: En zjíemla, zjiemla, zjiemlala,
Venne pesjtoer z'n gèètjaja,
i'emla, zjiemla, zjiemfala,
Vanne pesjtoer z*n gèèt.'

De rector Zeep al langs de Maas,
Langs de Maes, langs de Maas,
Mit e sjrukske oengder in naos,
Vanne pesjroer :in gèèt!

Refrein

De keplnon dae Zeep al uëver de brak,
Uëver de bruk, uëver de bruk,
Mir de väörpnnj op fne ruk!
Venne pesjtoer zin gèèt.'

Refieín

De maag dij sjtong al fen de gaank,
Ien de gaank, ien de gaank,
Mit de haee'ne ien häör haand
Venne pesjtoer z”n gèèt.'

Refreín

De kaerrekfnèèsjters mit hun vere,
Mit hun vere, mit hun vere,
Wenn-ve ààch nog ,ns prebere,
Va n ne pesjtoer z`n gèèt!

Refrein

De misdeners Iepe allemaal roengd,
Allemaal roengd, alfemnol roengd,
Mir e knuëkske ien hunne moengd,
Venne pesjroer z'n gèèt!

Refrez'n

De kusjter dae zaot oppen oksaol,
Oppen oksaol, oppen oksaol,
Mit e sjrukske ien z”n nmol,
Vnnne pesjtoer z,n gèèt.'

Refreín
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Hanneke Tietteke Taoëter

Om te bewijzen dat je Eijsdens kunt spreken, moet je dit ver-
sje kunnen nazeggen.

50. Hanneke Tietteke Taoëter
Veel mit z'ne sjnaoëter ien ,t waoëter.
Dow keem jne kaoëter,
Dae hooi Hanneke Tietteke Taoëter oet ,t waoëter...
Dat waar e gesjnaoëter vaan Hanneke Tietreke Taoëter.'

Bie de notaoëris aon de sjtaoësie <

Of dit.

51. Bie de notaoëris aan de sjtaoësie
Ziet ene kaoëter op ,t daoëk,
Mit loeëker ien 2,11 hoeëze.

V'r ieëte

En om te bewijzen dat je Meschers kunt spreken, moet je het
volgende kunnen zeggen:

52. V? ieëte mit d? lieëpel oet d? kieëtel.
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ll .laorkraans

De jaarkrans bestaat uit liedjes en versjes voor verschil-

lende gebeurtenissen in het jaar. Achtereenvolgens zijn

dat Nieuwjaar, Koekerelle (eerste zondag ven de vasten),

Pinksterenl Bronk, kermis en Sinterklaas.

1. Nowjaor

Zaoleg now jaor

53a.

53h.

53e.

Zaoleg now jaar
De kap vaal haar
De kap vaal niete
En noe geun vir ien de waffele biete!

Zaoleg now jaar,
De kop vaal haar,
De kap vaal niete,
En dat v,r lekker ien de wajffele biete.'

Zaoleg now jaar,
De kop vàôl haar,
De kop vaal niete
Dij diech ,t gaans jaar biete.

M'n leef luj

54. M,n leef Iuj,
Iech wiengs uuch huj
E zaoleg now jaar
Zoengder zjwaer of blaar,
,n Wafiel mit krénte,
'ne Bugel mit cénte
E sjoen now klèèd
En ,n goaj gezaengdhèèd!

© KAL, KAJ., KAL MIENA,
KALMÉÉÉRIA

Een lange rij kinderen slingerde zich om een van de lindebomen op de speelplaats van

de vroegere lagere school in Mesch, terwijl dit liedje gezongen werd. Ook werd achter

onderstaande regel vaak nog gezangen: De boom wordt hoe langer hoe dikker."

Mijke waor aon 't waffele bakke

Het gebruik om rond nieuwjaar wafels te bakken is al heel
oud. Maar of ze altijd even lekker waren, blijkt niet uit het
volgende versje.

55. Mijke waar aan ,t wafiele bakke.
Henske sjieët ien *t iezer.
Mijke begaes te pruërele
En Henske sjieër mer kuëtele.
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2. Vasjtenaovend

Joekoe!

Met Vastenavond werd in Mesch op maandag en dinsdag na
school het volgende door de “mumkes” geroepen.

56. Ioekoe.'
Gieëf miech e ce'nteke!

3. Koekerelle

Ien Eèsjde:
57a. Koekerelle friekedelle koereràôl,

Broj mJne sjoet mar vööl!

Ien Oesj:
57b. Koekerelle, vossevelle, koekeruel,

Bruj mJne sjoet vààí pruel!

Ien Maoërend:
57e. Koekerelle, friekedelle, koekeroel,

Bruj mbie sjoet vààl kroel.'

4. Piengsjte

Heerkom, peerkom

Met Pinksteren versierden groepjes kinderen (in de Wilhel-
minastraat?) een soort bolderwagen met bloemen, meestal
alleen met wat “berwijn” [haagwinde). De kleinste jongen
van de buurt werd, met zijn gezichtje zwart gemaakt, in de
wagen gezet en door de straat gereden. Hij moest bij de
mensen aanbellen of aankloppen en met een potje in de
hand moest hij het hieronder staande liedje zingen (58h).
Hij kreeg dan als beloning een snoepje of een cent.
In Laag-Caestert gingen de kinderen met Pinksteren, getooid
met 5t.-]ansbloemen (margrieten) op het hoofd, zingend
langs de deuren. In de allereerste Uit Eijsdens Verleden
[1973) werd op pag. 21 een foto afgedrukt van kinderen die
door Laag-Caestert trokken. De foto is van ongeveer 1909.
Het liedje dat ze daarbij zongen ging als volgt.

58a. Heerkom, peerkom, piengsjterblom.
Heerkom, peerkom, tralom.
Alle mèètskes hebben *ne maan
\En iech heb mar u sjrumpke.
Wilt g”r neet oe Pierlala woent?
Pierlala woent ien ,t klumpke.

58b. Heerkom, peerkom, piengsjterblom.
Heerkom, peerkom, tra-a-alom.
Witste neet oe Pie menneke woent?
Pie menneke woent ien Jr klumpke.
Alle mèètskes hebbe ,ne maan
En iech heb mer e sjtumpke.
Heerkom, peerkom, piengsjterblom,
Heerkom, peerkom, tra-a-alom!

© War:wINT?
BVN'DEUR PINT!

WAT?
KooFLAT!

WAT Nows?
SJIETE Is GET Awsl

WAT Is GEBÃORD?
DE BEKKER HAET Z,N BROOK GESIÃÖRDI

Om nieuwsgierigheid meteen af te straffen, werdenfworden soms krasse
uitspraken gedaan.
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5. Broenkleedsjes

On s'en fout

59a. On fen fout,
De koo haet diekke daeme.
On s'en fout,
De kan haet díekke daem.
Vive le footballeur, mamère,
Vive le footballeur.
Ce sont des hommes
Qui njont pas peur.
Vive le footballeur.'
On s'en fout...

59h.

Tegenwoordig horen we:

59a.

On s'en fout,
De koo haet diekke daeme.
On s”en fout
De koo haet dieke daem.
Vive Zes étudíants, mamère,
Vive les étudiants.
Ce sont des hommes
Qui nbflt pas peur.
Vive Ie étudiants.
On fen fout... (ff

f

En chantcmt, do kou...
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A0, sjoen Nitteke

60a A0, sjoen Nitteke,
A0, sjoen kiengd,
Kom mer ien me sjträötsje,
De bies me kamera'ödsje.
Kom mer ien me sjtraötsje,
Daan baaw iech diech 'ns leef.'

60b A0, sjoen Nitteke, ao sjoen kiengd,
Kom mer ien me sjträötsje,
De bies me kameräödsje.
Kom mer ien me sjträötsje,
De bies mlne kameraad.

© i FOETELE BETUJNT zIEcH NEET...
l De uitdrukking “Eerlijk duurt het langst” kent

ook een Eijsdense versie.

Prowmevlaoj mit soeker

61. Prowmevlaoj mit soeker op
Hebbe v”r allemaal zoe gaere.
Prowmevlaoj mit soeker op
Hebbe v,r allemaal zoe gaer!
Haw vlr d,n os mar neet verkoch,
Daan baw v'r, daan haw tfr, daan haw vlr ”m nog.
Haw v*r d›n os mer neer verkoch,
Daan haw, daan baw v”r, daan haw v”r 'm nog.

Fait do-do

Waarschijnlijk vindt onderstaand liedje zijn oorsprong bij de
geboorte van een gravinnetje op het kasteel.

62. Fait ala-do, fait do-do,
Ma petite Hélène.
Fair rio-do, fait rio-do,
Ma petite Hélène.

6. Kaermes

De roelekeboel van Loneux

De Meikermis en de kermis in augustus, de zg. Breusterker-
mis, zijn nog altijd bekend bij de jeugd en bij de volwassenen
in Eijsden. Geen wonder, want dan staat er op zijn minst een
“roelekeboel” om van te genieten. Zo kwam Loneux uit Bres-
soux (België) elk jaar met zijn draaimolen in Eijsden op de
kermis staan. De draaimolen werd getrokken door paardjes,
die in het midden stonden en alsmaar rondjes moesten
maken. Soms namen enkele sterke jongens de taak van de
paarden over en trokken de draaimolen. In ruil hiervoor
mochten ze dan een gratis ritje op de “roelekeboel” maken.

63a. De roelekeboel van Loneux
Dae driejt altied mer roengd.
De paeërdsjes hebben de maoëzele
En haeë de roeje hoengd.
Duj mer op e knupke
Daan gèèt e van elleng,
Dan kampt Loneux aongelàpe
En kniept diech ien dm bejn!

In UEV 11, 1980 staat versie 63h.

63b. De roelekeboel vaan Iaene
Dae driejt mer altied roengd.
De paeërdjes hebbe de maoëzele,
De aeëzel de roeje hoengd.

© RIENK sIEUTE.
"Er werd een kring op de grond getrokken en in het midden een

kleinere kring. Een knikker Werd in het midden gelegd en deze werd door de

tegenstanders weggeschoten of de tegenstanders die al op weg waren, werden door
de volgende speler weggeschoten.
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N.

Aa! wat van Eèsjde kump

Hoe anders is het met de kermis in november. Vroeger kende
men niet veel uitgaansmogelijkheden en daarom was de ker-
mis zeer geliefd. Vaak organiseerden dorpen en steden dan
ook een extra kermis. Aangezien het er wel eens ruig aan toe
ging tijdens een kermis, heeft de Nederlandse regering het
aantal kermissen aan banden gelegd: voortaan mocht er in
de winter slechts één keer kermis worden gehouden. In Eijs-
den werd dat de “Hollendse Kaermes” ofwel “Vraetkaermes”.
De laatste benaming vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in
het feit dat er in november geen kermisattributen stonden en
men het plezier dus moest zoeken in “veel eten en drinken".
Rond het feest van St.-Martinus, 11 november, werd meestal
geslacht, dus aan lekkernijen was er geen gebrek!

64. Aa! wat van Eèsjde kamp
Zup zoe gaere, zap zoe gaere.
Aaf wat van Eèsjde kamp
Zup zoe gaere beer.
Ze zaepe ziech zaoët
Ze Iegke ziech neer,
Ze sjtean weer op
En dan zoepe ze weer!
Aa! wat van Eèsjde kamp
Zup zoe gère beer.

Gaeëf oes nog 'n drupke

Onder invloed van de drankjes werd er vaak een potpourri
gezongen, waarin men ook
heel gemakkelijk overging op een andere taal.

65 Gaeëfoes nog ,a drupke,
Gaeefoes nog ,n drupke,
Muerge is de kaermes oer.
Gaeèff oes nog 'n drupke,
Gaeefoes nog in drupke.
MMerge is de kaermes oe-oet.
O, Suzanna, was ist das Leben wanderschön...

af*
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Sinterklaos gong uëver de bruk

66.

27 Uit Eijsdens Verleden

Sinterklaas

Sinterklaas gong uëver de brak,
Mit ze renselke aan ae ruk,
Mit ze piepke ien ine moengd
En 2,21 gaanse braak vààl...

Dat laatste woord mag niet worden uitgesproken, want Hans
Moef zou wel eens op de gang kunnen staan en als hij het
zou horen...

Sinterklaas, dae haet gezaach

Dat ook de Sinterklaasliedjes in Eijsden werden beïnvloed
door soms Maastrichtse, dan weer Waalse invloeden, spreekt
uit het onderstaande.

67. Sinterklaas, dae haet gezaach:
V3' mate braafzien,
\Pr more braafzien.
Sinterklaas, dae haet gezaach,
V? :note braafzien de gaansen daag.
Kriekkrak, dzjiemela, dzjiemela, dzjiemela,
Kriekkrak, dzjiemela, dzjiemela.

O, grand St.-Nicolas

68. O grand St.-Nz'colas, patron des écoliers,
Apportez moi des pommes dans mon petit soulier.
Ie semi toujours sage
Comme mz petit mouton
Ie dirai mes leçons (prières) pour avoir des bonbons.
Venez, venez, LSit-Nicolas,
Venez, venez, St. -Nicolas,
Venez, venez, rene: LSt.-l\íz`colas, tralalalala!
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Apaoërt

Boeëve op de zolder van de jongesjaol-
I

De verkenners zongen dit lied.

69. Boeëve op de zolder van de jongesjupl
I

Duo zierre vier verken ners gaere allemaal. -

Koeëke, sjorre, zinge; dae
Renne vier ces aaternao.
Zinge diks e leed,
Kirme gèè verdreet,
Sjoembría, sjoembflá,sjoembrm,h1e,ha,ha, __ _' _
Leve de Sint-Paulus'groep.

Boeëve op de zolder kaomt duo mer fns zien
I

Wïe vier vuur insjpekrie zweer; proeëp'er ziele.
Iao de sjtafdij looft-daan good

'

Zoe dat alles blinken moet,
'

Oere, sjoon en mms
Van d'f klengsjte baas.

Boeëve op de 'zolder-
Truf me soms geng ziel. _
Want daan zien v rmw de Witgrub ofPIetiel
Ino, rboetelaeve
Moo: oes vreugde gaeëve.
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l|| Leedsjes, onsjtaande doer boetelaandse ienvlood

Eijsden was gevoelsmatíg en economisch meer gericht op

het Waalse gebied met Ternaaien, Visé en Luik, dan op

het noordelijk gelegen Maastricht. Het Frans en het

Waals waren hier geen vreemde talen. Ook werd het

Moelinger dialect geïmiteerd.

De invloed van de vaak Frans sprekende pensionnaíres in

het klooster van de Ursulinen zal debet zijn aan sommige

buitenlands klinkende Eijsdense liedjes en versjes.

Hop, hop, baj

Paardjerijden op schoot is ook in het Frans een gezellige
bezigheid. Vooral als het paardje ook nog windjes laat!

70. Hop, hop, baj, mon petit bidet.
Quand il court, il fair des pets!

J'ai des fleurs jolies

Vooral bij oudere meisjes was onderstaand liedje geliefd tij-
dens het touwtje springen.
Twee kinderen houden de uiteinden vast van een lang en ste-
vig touw. In het midden springt een ander kind op de maat
van het lied. Op het einde van elke regel houden de “draai-
sters” het touw enige tijd hoog in de lucht, waarna er weer
gedraaid wordt. De springster moet zich uiteraard aanpassen
aan het veranderende tempo.

71. Fax' des fleurs jolies,
Avec des rosas fleurs.
D0 re m1',
Fa sol la,
Do re, do re, do re!

® De KLOEK KINT PAs BREUIE
Es *r E1 GELAAG is.

Eerst moet er een goed plan zijn. dan pas kan de uitvoering ervan beginnen.

Un. deux, trois

Hierbij worden door de kinderen naast elkaar twee kringen
gevormd die tegengesteld aan elkaar bewegen. Op het tref-
punt van de kringen reiken de kinderen elkaar kruislings de
hand, terwijl dit lied - in koeterwaals - gezongen wordt.

Ook staan wel twee kinderen enkele meters van elkaar, met
de schouder naar elkaar toegewend. Op het moment dat ze
beginnen te zingen, huppelen ze op de maat zijwaarts naar
elkaar toe totdat ze tegen elkaar opbotsen. Dit zorgt dan
voor de nodige hilariteit!
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In onderstaande versjes wordt het dialet van het buurdorp
Moelingen geïmiteerd.
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an, deux, trois bonjoar
de mamaselle
bonjour, de fricadelle
ik' heb gezien, de mes enfants
tes dijants, tes dijants
bonjoar di chantel
a middele mortel
y a famija, tra la la la
tra la, tra la, tra laaa..

Dao ater ien 't Moelinger veld (1)
/(Half op zijn Moelingers]

73. Dao ater ien 't Moelinger veld,
Dao woende e mèètskefien.
Dat wow goeën liere jaoge r f'J '

Op haas en wille kanien.
' i øø\

Dat wow goeën liere jaoge
Op haas en wille kanien.

lech staon bie de haog
Dao ater ien 't Moelinger veld (2) (Half op zijn Moelingers)
[Half op zijn Moelingers)

74.
76. Iech staon bie de hoog

Dao ater ien ,l Moelinger veld En pak miech d'r escarbile.
Dao woende joengfer Douve. Iech loor d'r uëver heen
Ze sjtaok liäör vot de viengsjter oet En wàt iech zeen:
En leet de hiere sjnowve. Camions, camionettes, moteurcyclettes,
Piela, piela, pielalala. Pruusje , peërd en aander dangereuzer bieëster,
Piela, piela, pielalala.' Noee'pers , naëpers en serpentines

En elefaante vaan oer d'r Congo.

Dao kaom 'ne Waol, wallon
(Half op zijn Moelingers)

© PAK DIECH MAR DE LAEREN TRAM.
75. Doo kaom ,ne Waal, wallon, Ga marie voet.

Al ien mien hoes, maison.
lech pakde ,ne sjiek, baton,
En heefdae Waal, wallon,
Al oet mien hoes, maison.
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IV Gebedsjes

's oes es iech sjlaope gaon

77. 's oes es iech sjlaope gaan,
sjmuerges es iech opsjtaon,
Daan traej iech op me bénkske,
Van 't bénkske op Maria häöre sjoet.
Maria is me moeder,
St.-]ozef mien behoeder.
jezus is d'r bisjte maan,
Dae miech de waeëg wieze kaan.
Dao koeëme miech virtien ingelkes tieënge:
Twie dij miech wikke,
Twie díj miech dikke,
Twie dij miech wieze.
Nao 's hiemels paradieze.

Dag Jezeke zoet
(Nederlands-Eijsdens)

78. Dag Iezeke zoet
Dag engeltje zoet
Dae (naam) bewaren moet.

Daanke leef Hierke
(Nederlands-Eijsdens)

79. Daanke leeierke,
Daanke leef Vruwke,
Daanke Kinneke Jezus zoet
Dae oes ingelke (of naam kindje) bewaore moet.
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V Leedsjes en versjes vuur awwer luj

Sjang haaw d'n hoengd vasj

80. Sjang haaw d'n hoengd vasj
Tot e míech neet biet.
Bier e miech,
Iech zegk 't diech,
Hoengdert guele giefste miech!

Tu relu relapsjoon

81. Turelurelapsjoon
Hie is ,t noets neon.
Waar mie wief Jn ierlek wief
Daan haw iech al Zang de noon ien me lief!

© ï 'ff KUMP TE PAEERD, ”T GEET TE vooT.
Ziekte of ongemak komt snel. maar het duurt lang eer
je ervan af bent.
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Miene maan en diene maan

82. Miene maan en diene maan
dzj blienke wie de roeze.
D'n éne haet de Pruusj gedeend
dln aandere de Fransoeze.

BOene

83. Boene zulle m”n hart kroene
Meh sjpek en broed is mienen doed.

't ls good waer
Uit Oost-Maarland komt dit "naamdicht".

84. Jr Is good waer, zaag Pierre van Baer.
Duo kump ,n buj, zaag Fien van Truj.
0e van daan? zaag Jeanne van Toine.
Meh van Aoke, zaag Kobus Bmoke.
,t Is neet waer, zaag de Pesjtoer.
't Gnet neet aan, zaag de Keplaon.
Lao! ,m toch lulle, zaag Van der Mulle.'

Koekoek

Waar dit rijmpje op doelt, is nog een raadsel.

85. Koekoek, de haoëver bleujt,
De gaeësj sjtèèt al ien diaore.
De koekoek haet z”n vor verbraand,
'r Is mer nieks es blaore.

len Boeëventuerep en Oengdertuerep

Mesch is verdeeld in Boven- en Onderdorp. De kortste ver-
binding is de Breul.
En in Mesch zeiden ze daar het volgende over.

86. Ien Boeëventuerep en Oengdertuerep
Lepe twie nw wiever.
Eng dij how häör vor verbraand,
De aander häöre knievel.

© OACH Loes HooNDER LEGKE
oL °Ns IEN DE NIETELE.

Zelfs slimme mensen maken wel eens een fout.
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1 2 345 6 zieëve (2)

87. 1234562ieëve,
Oe is miene maan geblieëve?
Ien Berlien, ien Berlien,
Oe de sjoenste mèètskes zien.

lech waor lisj ien de Koempe

88. Iech waar lisj ien de Koempe
Mit ene gooie vrungd.
Iech zaag seldaote op kloempe
Dij van väöre waore gepungt.
Dat waore beuke en aoch wieje
Daobie ene hoege hak.
Dao zaag iech häöm op drieje
mit de ransel ferm gepak.

Refrein:
,ne Awwe piot, ,ne awwe piot,
Dae leep z”n kloempe kepot!
°ne Awwe piot, 'ne awwe piot,
Dae leep z,n kloempe kepot!
E zaag ,t koes neet hotte
En oach nog neet besjtoeën,
Dat miech hie bie de piotte
Minge kloomp kepot moot goeën.

Wat maoëke ze ien Mesjtreech vur *n wéreke?
Dat sjtèèt compleet wie wat?
Dat sjtèèt compleet wie e véreke,
Wie e sjaermets op ,n kat.
,ne Sjpiegel ien 'n oengderbrook,
,ne Sjprienkhaon op ”n kruk,
,ne Bukkem vuur 't kalderloeëk
Gesjmoolte ligk op z,ne ruk.
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© Es sJLUMMEKE DOET Is,
KUMP HAEÉ IEN DE PLAOTS.
Hij maakt een erg domme opmerking.

Dao sjlèèt 't elf ore

89. Dao sjlèèt *t elf ore.
De mèètskes more sjore,
De jonges mate waoëter hoeële,
Sjtienkt 't neet en blienkt ,t neet,
Dan koeëme aocb de leefsjtes neet.

Miederee

Dat ook vroeger niet elke vrijage een gelukkige afloop kende,
verraadt het volgende liedje.

90. Miederee wow ziech goen trowwe
Mit Ansje vaan Fleurop.
Mel: e zal 't zich berowwe
Want vaan Ansje krijter ze drop.

Miederee, Miederee zingt zoe gaere,
Miederee, Miederee daanst zoe gaere,
Aon de deur dao hingt ,n bel,
Dat wit oeze Miederee wel.

len d'n hiemel

91. Ien den biemel dao is ,t zoefien,
Dao krijsre ederen daoëg 'n fles wien.
En Cecilia dij sjlèèt 'r de maot,
En dij verkup kevers, kevers,
Zis vuur Jne cént oftien,
En daan gèèste mit ,t sjtiekmesjien...

Nao Baeëk row, nao Baeëk tow,
Dao sjmaere ze diech d'n koengt mit paeëk tow.

Herremans zln ko is doet.
Ze is dies naach gestàreve.
Hej er ze ien ,r zaat gelaach,
Daan waor ze 'm neet bedöreve.

En dao sjtèèt dij sjoen mevrow,
Dij miech neet hebbe wow.
En noe is ze tot häöre sjpiet
Häör duete allemaal kwiet.
”t Is mies,
't Is mies,
mit de knievel vaan Lewies.

Sjengslce doech de däör mer oeëpe,
Want mien hertsje verlangt nao diecb, leve jong.
Sjengske doech de däör mer oe'e'pe,
Want mien hertsje verlangt nao diech.

1234557891011

92. 1234567891011
Es de koo sjiet,
krijste de hellef.

Jan, sjoor de pan

93. Ian, sjoor de pan.
Sjoor de klienk
Tot dln vot sjtienkt.

© IECH BEEN LoEKs.
Ik ben alle knikkers kwijt.



Nummer

88,
juni

2001

l
36 Uit Eijsdens Verleden

Vl Aoftelrijmkes

Een spelletje spelen was en is een geliefde bezigheid. Maar
voordat het spel beginnen kan, moet worden beslist wie van
de spelers het eerste “slachtoffer” is, ofwel wie moet gaan
vangen bij een soort overlopertje (“bare”), wie de anderen
moet aantikken bij tikkertje (“naolueperke”), wie de anderen
moet zoeken bij verstoppertje (“koek”), wie moet beginnen
bij verlossertje (“verlusserke”), bij het knikkeren (“hujbe”)
bij het tollen [“koekerelle"), of bij het hoepelen ('“rèpe” in
Eijsden, “ringele” in Mesch ) of wie op het “kakkesjteulke”
mag zitten.

Het aftellen gebeurt door één van de spelers, die met zijn
hand de andere spelers aanraakt op elk woord van het
rijmpje of op de maat ervan.

Pot a oe ist aus

94. Pot a oe ist aus!

Pater nosjter

95. Pater nosjter,
De koo sjiet mosjterd,
De kon sjiet wien,
Diech moes 'm zien!

KÃKgEsm-:ULKE zIETTE
2 personen naast elkaar lopen en de armen en handen in

elkaar kruisen: :een rnooi zitplaatsje voor kinderen.

Een, twie, drijl veer

96. Een, twie, drij, 1zeer,
Knéch hoeëi beer.
Knéch zeep oet.
Doe bis oer!

letsjeI pietsje. pao

97a. Iersje, piersje, pao
Twieflgreg zien frs dan.
Dee boer dae kim geng miengteg felle.
Twiengteg sjteurirr dan!

97h Ietsje viersje van, ( 3 rellen)
Ietsje viersje van. ( 3 rellen)
Dae boer dae kin: geng twientig telie, ( op 'elke letter-

greep I tel)
Twiemig sjteuri ter dao. ( op elke lerrergreep 1 tel)
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Secretariaat.'
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Tel. 043-4092678 of 043-4093861
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Postbank, nr. 56 83 530
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Losse verkoop: enkel nummer f7,50,
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Licorne, Wilhelminastraat 70a, Eijsden
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