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BOORE SJTIEL
Deze keer in de rubriek ‘Heljes’ een dialectgedicht van Wiel Cremers (zie artikel pagina 12 e.v.),

dat op tien mei 1952 in Midden-Limburg werd gepubliceerd. Helden is in 1952 nog een agrarische

gemeenschap, waarvan 60  % werkzaam is op een eigen boerenbedrijf. In 1950 wordt Helden

opgenomen in het Rijksplan voor de industrie en toenmalig burgemeester Mathieu Cremers laat

niet na te benadrukken dat het roer om moet. Tijdens de opening van de LiHaTe (Limburgse

Handels Tentoonstelling) in 1951 zegt hij: ‘Terecht is de 22e LiHaTe in hoofdzaak ingesteld op

agrarische doeleinden. Men vergete echter het gedeelte handel en industrie niet, daar in de

toekomst onze blikken daarop gericht moeten zijn om het grote arbeidsoverschot in onze omgeving

op te vangen’. Ziet Wiel Cremers in 1952 de bui voor de boeren in Helden al hangen? Moet het

boerenland plaats maken voor toekomstige industrieterreinen? 

Heljesdoor Wim Daniëls
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BOORE SJTIEL

Den boor huurt bèj zien bleujende lank
~ liek et kore, de roog, de haver en klieë ~
asse trut dór de voor mètte wieje gank
van watter ouch bèjhuurt, zien vieë.

Den boor en zien lank en zien vieë zien ein,
zónger lank heet ten boor gèn besjtaon
en zónger zien vieë ouch meese de bein
öm greus ziene gank dór et leave te gaon.

Traef ten boor in zien hoes, in zien good en geldj,
hae kump op ten door der wir bovenop;
mer laot um zien lank en et wieje veldj:
zónger det is ten boor eine mins zónger kop.

Eine keuning zónger riek is gènne keuning mier
en zoe ouch einen boor zónger lank gènnen boor;
den boor is vur et vlake en de sjtad vur den hier ~
in de sjtad waas ten boor der vort ónger door!

En zónger zien bieëster heet ten boor niks boors,
~ enne veldjhier zónger leger, en èj zónger dop,
enne zomer zónger zón en ein vreesleuch zónger voors ~
zónger vieë sjteit ten boor der mer sjaemel op!

Want ten boor en zien lank en zien vieë zien ein,
en zónger lank heet ten boor gèn besjtaon
en zónger zien vieë ouch meesse de bein
öm greus ziene gank dór et leave te gaon.

En dröm huurt ten boor bèj zien bleujende lank
~ en liek et kore, de roog, de haver en klieë ~
asse trut dór de voor mètte wiej gank
van watter ouch bèjhuurt, zien vieë!

Wiel Cremers

Foto’s:
•  Internet
•  Collectie Fam. Steeghs-Hunnekens

Bronnen:
•  Midden-Limburg: 10 mei 1952
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