Toffe, heel toffe rubrieken
ook voor die wonen ver buiten de stad.
Ied’reen kan zich abonneren;
twaalf euro slechts per jaar;
en dan krijg je zo ’n vier keren
punt’lijk “De Maaseikenaar”.
Refr. Toffe, heel toffe rubrieken
Toffe rubrieken over de stad;
Toffe, heel toffe rubrieken
ook voor die wonen ver buiten de stad.

Woord vooraf
Herman Hendrix
Het eerste kwartaal van 2010 zullen we
ons blijven herinneren als de tijd waarin
een aardbeving in Chili aan meer dan
715 mensen, en een aardbeving in Haïti
aan meer dan 230.000 mensen het leven
kostte, een overstroming in Madeira
meer dan 40 slachtoffers eiste, bij een
treinbotsing in Halle 19 doden te
betreuren vielen en in Meknes een
minaret instortte en 41 mensen onder
het puin werden bedolven.
Terwijl in heel Vlaanderen (ook in
Maaseik)op 23 maart de
“nacht van de geschiedenis” in het teken
stond van de dood,
nam Bob Davidse – zeg maar Nonkel
Bob – eind februari afscheid van ons
allemaal.
Nu “De Maaseikenaar” 40 jaar bestaat
zou het liedje “Vrolijke, vrolijke vrienden,
vrolijke vrienden dat zijn wij”zou
vandaag ongeveer zo hebben geklonken:

Maar in de marge vermeld ik toch graag
dat Noliko Maaseik voor de 13de keer de
volleybalbeker van België heeft
gewonnen door Lennik met 3-1 te
verslaan en dat op 16,17 en 24 april het
wandeltheater door Speelgroep Van Eyck
in “De Beurs”, Hotel Van Eyck en bij
wijnhandel Baeten weer heel wat kijkers
mocht verwelkomen.
Voor de rest, geniet maar van de lente;
dat doet met mij ook de hele redactie.

Schrijven en dan publiceren
doen we nu al 40 jaar ;
en de lezer informeren
via “De Maaseikenaar”.
Refr. Toffe, heel toffe rubrieken
toffe rubrieken over de stad;
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Het
Jacobskerkenpad
doet pelgrimsstad
Maaseik aan
70

Tony Van Wijck
Sinds eeuwen is Maaseik een
pelgrimsstad. Pelgrims en boetelingen uit
het verre noorden en oosten van Europa,
die naar Santiago de Compostela trokken,
hielden in Maaseik regelmatig halt om te
overnachten in de “refugio” van het
klooster van Onze-Lieve-Vrouw-terEngelen. Dit klooster, thans het “Instituut
ter Engelen” in de Capucienenstraat,
herbergt nog altijd pelgrims die deze
tocht maken. Vanuit Maaseik hebben ze
dan nog 2 311 km voor de boeg
vooraleer ze hun eindbestemming
Santiago de Compostela bereiken.
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Tijdens het feestjaar 2010, wanneer het
Vlaams Genootschap van Santiago de
Compostela zijn 25-jarig bestaan viert,
kan je het Jacobskerkenpad stappen, dat
de Sint-Jacobskerken in Brussel en
Vlaanderen met een wandellus aan
elkaar verbindt. Deze voettocht met
vertrek en aankomst in Brussel verloopt
volgens een vaste kalender tussen 18 juni
en 25 juli 2010. Op zaterdag 26 juni
2010 komen de pelgrims in Maaseik toe
aan de Sint-Jacobskerk, gelegen in de
Bosstraat. Men verwacht een 70-tal
pelgrims die zullen logeren in het
”Instituut ter Engelen” en in het
”Rijksinternaat Amigo”.
Ter gelegenheid van de aankomst van
deze etappe van het Jacobskerkenpad zal
de Toeristische Dienst van de Stad
Maaseik op de Markt een bijkomende
wegwijzer plaatsen met aanduiding
‘Santiago de Compostela 2 311 km’.
Ook zal aan de ingang van de SintJacobskerk – in Maaseik meestal
Kruisherenkerk genoemd – en van het
”Instituut ter Engelen” een bronzen sintjacobsschelp in de stoep geplaatst
worden. Deze schelp is het symbool van
de ”peregrinos” of pelgrims op weg naar
Santiago.
In Maaseik verzorgt Winand Damen,
samen met Jo Bosmans, de opvang en
de begeleiding van de pelgrims. Winand
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en Jo zijn oudgedienden en maakten ooit
de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela te voet.
Zij krijgen de hulp van “d’Awt Prinse van
het Heilig Wammes” van Maaseik, die
ervoor zorgen dat de deelnemers zich
kunnen verfrissen na de dagtocht, een
avondmaaltijd aangeboden krijgen,
kunnen overnachten en de volgende
morgen een stevig ontbijt krijgen. Ze
informeren hen ook over de toeristische
bezienswaardigheden van hun gaststad
Maaseik.

Informatie:
Winand Damen,
etappeverantwoordelijke van etappe 9
(As – Maaseik), Eerste Straat 40,
3680 Maaseik, tel. 089-564128
Hugo Frederix, coördinator
Jacobskerkenpad, tel. 0475-255457,
hugo.frederix@telenet.be
Bezoek www.compostelagenootschap.be
voor meer info.

Liefhebbers die wensen deel te nemen
aan het Jacobskerkenpad kunnen zich tot
30 april 2010 inschrijven voor één,
verscheidene of alle 38 etappes. De
ingeschreven deelnemers ontvangen een
stempelboekje, waarmee ze als lid van
het genootschap kunnen overnachten,
ontbijten en avondeten in de refugio’s
tegen een zeer democratische prijs.
Naast het Jacobskerkenpad voor stappers
is er een aparte fietslus, die eveneens alle
Jacobskerken verbindt. Deze loopt niet
volgens een vast schema en de fietsers
doen de trajecten op hun eigen initiatief.

Winand Damen tijdens zijn pelgrimstocht
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De familie Spitz
72

Piet Van Venckenray

Iedere
Maaseikenaar
van voor de
oorlog heeft de
‘pannenshop’
van HoubenSpitz in Aldeneik
en de kuilen van
Spitz gekend,
waar men kon
zwemmen of
met min of meer succes kon schaatsen in
de winter.
De familie Spitz was afkomstig van
Rotem, waar de vader de grote
kasteelhoeve met vijverpark (13 ha) en
nog eens 60 ha onder Dilsen pachtte van
ridder Moreau de Bellaing. Hij had twaalf
kinderen, waaronder negen dochters.
Van zijn nageslacht gaat onze interesse
uit naar:

1939 - Bezoek Mgr Kerkhofs
Vlnr: Z.E.H. Lammers o.s.c., E.H. Overman pastoor Geistingen, Hilarion Thans,
minderbroeder, Mgr. Kerkhofs, E.H. Hoogenbergh o.s.c., E.H. Deken Spitz, E.H. Huvenaers
o.s.c., E.H. Kapelaan Leyssens, Pastoor Jan Sptiz (broer van de Deken) pastoor in
Ophoven, E.H. Vanbockrijk, later pastoor in Heppeneert, Bernard Claessens.
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1° Marcel, de deken van Maaseik, °
Dilsen 24-09-1872 - † Maaseik 30-091950
2° Karel, de man van de pannenshop, °
Rotem 03-05-1884 - † Aldeneik 01-091966
3° Jan, ° Rotem 3-05-1887 en overleden
in de gevangenis van Sint-Gillis op
12-11-1945
Wat erg opvalt in hun levensloop, is hun
buitengewoon sociale aard en Vlaamse
overtuiging.
Wat ik me van onze deken herinner, is
zijn imposante figuur en hoe hij bij de
thuismatchen van voetbalclub Maaseik
FC altijd te midden van de mensen stond
op de trappekens van de toenmalige
kleine tribune en zijn sigaartje rookte. Als
Maaseik thuis speelde, werd het lof met
een half uur vervroegd, zodat iedere
supporter op tijd op het plein kon zijn.
Hij stond er ook om bekend dat hij alles
en iedereen met gulle hand steunde.
Karel Spitz stimuleerde zijn arbeiders om
zelf een huis te bouwen. Hij gaf hun de
stenen voor een schertsprijske of
helemaal gratis. Ook leende hij hun geld
aan 1 % en als ze moeite hadden met
terugbetalingen, schonk hij het hun zelfs
helemaal kwijt.

Jan Spitz was priester en doctor in de
wijsbegeerte en letteren. Hij was
directeur van het Sint-Jan
Berchmanscollege te Genk. In 1938, nu
72 jaar geleden, schreef hij een artikel in
“Nieuw Vlaanderen” (jaargang nr. 27),
waarin hij zich afzette tegen de
mijnmaatschappijen, die de Vlamingen
als negers beschouwden en
behandelden, wat hem, samen met zijn
11-julitoespraak, in 1939 te Genk
gehouden als voorzitter van het
plaatselijke Davidsfonds, de verbanning
naar Ophoven bij Maaseik kostte. Tijdens
de bevrijdingsdagen gaf hij onderdak
aan de Limburgse VNV-gouwleider Theo
Brouns, afkomstig uit Kessenich. Hij werd
daarvoor veroordeeld tot 7 jaar
gevangenis en stierf op 12-11-1945 in
de gevangenis van Vorst onder ellendige
omstandigheden.
De negen dochters van vader Spitz zijn
na de oorlog allen verhuisd naar de
Provence in Frankrijk.

Bronnen: ere-gemeentesecretaris Jean
Doyen van Rotem
Tijdschrift voor VlaamsNederlandse Samenwerking
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Een twistende gemeenteraad

Werken aan de
Burgemeester
Philipslaan!
74

Marcel Cuyx
Onlangs hebben we in “Maaseik
informatief” kunnen lezen dat onze
vroede vaderen het voornemen koesteren
om de Burgemeester Philipslaan te
verbeteren. Dit plan roept bij menige
oudere Maaseikenaar onaangename
herinneringen op. Immers, in 1962, bijna
veertig jaar gelede , besloot een vorig
gemeente-bestuur ook al eens om die
laan te “verbeteren”, maar dat viel niet
mee!

Een versleten laan
De Burgemeester Philipslaan werd
aangelegd in 1935. Eerst werd de
stadswal tussen de Bospoort en de
Eikerpoort geslecht en de afgegraven
grond werd o.a. gebruikt om de weide,
tussen wal en stadsgracht , aan te vullen.
Het vrijgekomen terrein, waar vroeger de
wal stond , werd bouwgrond en daar
kwamen al vlug de gebouwen van de
Rijksmiddelbareschool en van OLV Ter
Engelen. Op de weide werd een laan
aangelegd, genoemd naar de
toenmalige burgemeester. De laan was
een betonweg met twee rijstroken. Fraai
en goed voor die tijd, maar in 1962
moest zij dringend heraangelegd
worden.
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Bij de verkiezingen van 1958 werden er
4 leden gekozen van de kartellijst
Liberalen-BSP (3 Liberalen, 1 BSP) en 7
leden van de CVP-lijst. Maar toen er een
burgemeester moest voorgedragen
worden, ontstond er heibel in het CVPhuishouden. Zowel de uitttredende
burgemeester Vanderdonck als
volksvertegenwoordiger Robijns wilden
burgemeester worden.
Iedereen kent het spreekwoord: “Als twee
honden vechten om een been, loopt de
derde ermee heen” en inderdaad, tot
verbazing van de bevolking werd de
liberaal Mathieu Claessens burgemeester.
Schepenen werden de CVP’ers
Kraewinkels en Driessen. Maar Driessen
en oud-burgemeester Vanderdonck
verlieten de CVP-fractie en vormden nu
samen met de 3 liberalen en de ene
socialist de meerderheid! Voor de rest
van de legislatuur zat de CVP nu in de
oppositie met 5 gemeenteraadsleden.
Uiteraard was dat een zware klap voor
hen en dat merkte men tijdens de
gemeenteraadszittingen: de sfeer was
volledig verziekt.

Herstellen of ruilen?
De verbetering en verbreding van de
Burgemeester Philipslaan werd in
principe door de gemeenteraad
aangenomen op 10 mei 1962 en het
definitieve ontwerp op 9 augustus 1962.
Het werd goedgekeurd door de
bestendige deputatie op 6 december.
Bij de aanbesteding op 3 januari 1963
was André Tilmans van Maaseik de
laagste onderschrijver.
De aanbestedingsbundel werd door de
gemeenteraad goedgekeurd op 7 maart
en overgemaakt aan de bestendige
deputatie ter goedkeuring.
Tot dan toe liep alles dus redelijk vlot.
Maar toen kwam de
gemeenteraadszitting van 16 mei!
Oppositieleider F.Robijns verklaarde dat
er een brief bestond van het ministerie
van openbare werken, afdeling Limburg,

gedateerd 24 augustus 1962, waarin
werd gezegd dat het ministerie de
bewuste laan wilde opnemen in het
rijkswegennet in ruil voor de
Heppersteenweg. En de staat zou dan de
laan herstellen en zo zou de stad veel
geld uitsparen.
De burgemeester repliceerde daarop dat
hij die brief nooit ontvangen had en dat
gemeenteraad al de werken aan de laan
had goedgekeurd .
De deputatie haastte zich ondertussen
niet met het goedkeuren van het
aanbestedingsdossier, ondanks
aandringen bij de gouverneur en de
minister van binnenlandse zaken. De
meerderheid in de Maaseiker
gemeenteraad raakte er al vlug van
overtuigd dat de deputatie onder een
hoedje speelde met de Maaseiker
oppositie. Dit bevorderde de
verstandhouding in de gemeenteraad
natuurlijk niet.
Het beterde er niet op toen aannemer
Tilmans op 28 mei begon met de werken
aan de Burgemeester Philipslaan. Beide
schepenen zonden hem dezelfde dag
nog een telegram om hem te bevelen de
werken te staken maar Tilmans deed
verder..tot op 31 mei een brief van de
gouverneur kwam, gericht aan de

burgemeester, met het bevel de werken
te staken, want de deputatie had zich
nog niet uitgesproken over de zaak. Bij
hoogdringendheid moest de raad
vergaderen om de ruil
Philipslaan/Heppersteenweg te
behandelen.
Ondertussen was de laan volledig
opgebroken en dus onbruikbaar…
Op de koop toe kwam er 11 juni een
brief van het kabinet van de minister van
openbare werken, waarin gezegd werd
dat “in de veronderstelling dat deze
straat op dit ogenblik reeds door het Rijk
zou overgenomen geweest zijn
1. Er in alle geval geen sprake is de
verbeteringswerken nog dit jaar op
kosten van het Wegenfonds te laten
uitvoeren
2. Er ook in de eerstkomende jaren niet
zou kunnen aan gedacht worden,
wegens andere meer dringende
opdrachten..”

Dorpspolitiek
En zo kwam de gemeenteraad samen op
20 juni 1963. Na heel wat gekrakeel
werd het volgende punt ter stemming
gebracht: “Wordt de ruiling verworpen,
ja of neen?” Vijf leden stemden ja en vijf
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Sinterklaas bekijkt hoofdschuddend de ravage. Van links naar rechts M. Cuyx, J. Dehing,
J.J. Gonnissen, J. Frenssen, Th. Hendrix, L. Bleukx en B. Hendrikx
neen! 1 Dus de ruiling was niet
verworpen. Volgens Robijns was hierdoor
de ruiling zelfs aanvaard, volgens de
meerderheid niet. Beide partijen bleven
natuurlijk op hun standpunt staan.
De oppositie wilde de laan aan de staat
geven, want de staat zou de laan
verbeteren en zij beschuldigde de
meerderheid van verkwisting. De
meerderheid wilde dat de stad de
Philipslaan verbeterde en had daarvoor
twee argumenten: het Gemeentekrediet
had al een lening van 5 miljoen
toegestaan voor die werken en die
lening was goedgekeurd bij KB van 5
juni 1963. En het Vermeylenfonds zou
4.5 miljoen terugbetalen van die lening
zodat de leningslasten voor de stad
gering zou zijn. En er was de brief van
het kabinet, waarin stond dat er geen
geld was om de laan te herstellen.
De weg was inderdaad niet meer
berijdbaar, alleen voetgangers konden
nog over het (beschadigde) trottoir
lopen. Meerderheid en oppositie gaven
elkaar de schuld, sloegen elkaar met
communiqués en brieven om de oren.
Men beschuldigde elkaar van electorale
bijbedoelingen.2 En het werd juli, en het
werd augustus, en er gebeurde niets.
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Stilaan begon er onkruid te groeien
tussen de betonblokken van de weg,
men praatte al over een rattenplaag.
Tenslotte staken enige studenten de
koppen bij elkaar om iets te doen aan die
toestand…

Sinterklaas komt te hulp!
Op zaterdag 14 augustus 1963 kregen
de inwoners een brief in de bus (in die
gezegende tijd kwam er nog post ’s
zaterdags) en wel een brief van Sint
Niklaas! Hij schreef daarin dat hij een
brief had gekregen van het gemeente
bestuur van Maaseik die aldus luidde:
“Beste Sinterklaas,
Wij zijn de gemeenteraadsleden van
Maaseik in België. Wij doen zeer goed ons
best. Dat hoefden wij U eigenlijk niet te
zeggen, want U weet toch alles, goede
Sint.
Wij zouden graag een mooie, nieuwe weg
hebben: onze Burgemeester Philipslaan is
totaal versleten.
Dag goede Sint!
De gemeenteraad”
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de volgende dag, in “Het Laatste Nieuws”

en in “Het Belang van Limburg”
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Sinterklaas schreef in zijn brief aan de
Maaseikenaars dat hij de volgende dag,
zondag, Maaseik ging bezoeken om zich
persoonlijk te vergewissen van de stand
van zaken.
En inderdaad, de volgende dag, rond
15u, schreed Sinterklaas door de straten
van Maaseik , vergezeld door zes zwarte
pieten. Vier van hen sleurden met
landmetersmateriaal en droegen
spandoeken met de tekst: “Wie doet
wat?” “Sinterklaas doet wat” . De andere
twee pieten hielden een collecte “voor
de nieuwe weg”. Dat moest wel , want
de goede Sint had zijn eigen geld nodig
om cadeautjes te kopen voor de brave
kindertjes, en daar hoorden dit jaar de
gemeenteraadsleden van Maaseik zeker
niet bij. Zij gingen niets krijgen van de
Sint.
Na de tocht door de Maaseiker straten
ging de goedheilige man zich
vergewissen van de toestand van de
Philipslaan: inderdaad: een puinhoop.
Hoofdschuddend bekeek hij de
overblijfselen van de mooie weg. De
zwarte pieten namen ijverig nota’s en
maten nauwkeurig de aangerichte
schade op. Daarop verdween het
gezelschap, terug naar Spanje.

En hielp het?
En het bezoek van Sinterklaas hielp! Op
11 september kreeg de burgemeester
een brief van de minister van openbare
werken waarin deze meldde dat hij zijn
voorstel tot ruiling van wegen introk.
“Terugkomend op de beslissing U op
24.8.62 ter kennis gebracht door de
Directie der Wegen te Hasselt laat ik U
weten dat bedoeld voorstel tot ruiling van
wegen is ingetrokken.
De noodzakelijke verbeteringswerken aan
de laan zouden inderdaad noch in 1963
noch in de eerstkomende jaren ten laste
van het Wegenfonds kunnen worden
genomen, wegens de talloze andere meer
dringende opdrachten.
Ik keur dan ook de door U getroffen
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maatregelen goed betreffende het
verbeteren der Burgemeester Philipslaan op
stadskosten.”
Twee dagen later kwam er al een brief
van de gouverneur om aan de
gemeenteraad te vragen zich opnieuw
uit te spreken over de aanbesteding en
de aanduiding van de aannemer. En zo
werd dan op 19 september het dossier
Philipslaan goedgekeurd met 7 stemmen
en 4 onthoudingen. Aannemer Tilmans
mocht eindelijk beginnen met de
werken.
Eind goed al goed.

Moraal van het verhaal
Uit het verleden halen we lessen voor het
heden. Daarom, geachte
gemeenteraadsleden, als u binnen
afzienbare tijd de Philipslaan hebt kapot
gemaakt en haar niet meer kunt
herstellen, wend u , zoals uw
voorgangers, tot Sinterklaas. Maar doe
het vlugger!
Het adres is: “Kabinet van Sinterklaas,
Spanje”
De brief komt altijd terecht. Wel
voldoende frankeren.
1
2

A. Claessens was afwezig wegens ziekte.
Het volgende jaar waren er
gemeenteraadsverkiezingen. De liberalen behaalden
6 zetels en Mathieu Claessens bleef burgemeester
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De
beschermheiligen
van Sint-Jansberg
Lic. Jan Gerits
Vanuit zijn ruim 850-jarig bestaan erfde
Sint-Jansberg twee beschermheiligen,
namelijk Sint-Jan de Evangelist en SintJan de Doper. Hoe dat dubbele
patronaat tot stand kwam, wordt hier
even historisch onderzocht en toegelicht.
In de pauselijke bul van 12 februari
1144, waarin Coelestinus II (1143-1144)
vanuit de residentie van Lateranen de
kloosterstichting van Sint-Jansberg
bekrachtigde en onder de bescherming
van de H. Stoel nam, wordt Sint-Jan de
Evangelist als patroon van de
kloosternederzetting vermeld (1). Hij was
dus de oorspronkelijke schutspatroon
van Sint-Jansberg en bleef doorheen de
eeuwen waarschijnlijk ook de
belangrijkste beschermheilige. Hoewel
Sint-Jan de Evangelist hoog in aanzien
stond bij de reguliere kanunniken en ook
in de kringen van de premonstratenzers
of witheren, werd later ook Sint-Jan de
Doper als beschermheilige van SintJansberg vereerd. Sint-Jan de Doper
deelde dus het patroonschap met SintJan de Evangelist, wiens naam als
schutspatroon een erfenis was uit het
verleden, omdat, zoals gezegd, zijn
naam als titelheilige verbonden was met
de 12de-eeuwse kloosterstichting in Sint-

Jansberg, die vermoedelijk een
gemeenschap van reguliere kanunniken
was (2). Hoe werd Sint-Jan de Doper
medepatroon van Sint-Jansberg? Het is
bekend dat de abdij van Averbode in
1155 het domein van Sint-Jansberg op
grond van een schenking van Walter,
deken van het kapittel van Sint-Gereon
te Keulen, en zijn broer Hubert als bezit
had verworven (3). De reden van het
patroonschap, dat in Sint-Jansberg aan
Sint-Jan de Doper werd toebedeeld,
moet ontegensprekelijk gezocht worden
bij de kloosterleiding van Averbode. Vóór
de stichting van die abdij in 1134-1135
bestond op die plaats reeds een kapel,
die toegewijd was aan Sint-Jan de Doper.
Dat heiligdom wordt vermeld in een
oorkonde van de benedictijnenabdij van
Sint-Truiden. In 1107 bevestigde paus
Paschalis II de bezittingen van die abdij.
In de oorkonde is er sprake van een kerk
(“ecclesia”), maar dat was zeer
waarschijnlijk een kapel met een altaar.
In de opsomming van de
kloostergoederen komt dus ook de SintJan de Doperkapel van Averbode voor,
die jaarlijks aan de abdij van Sint-Truiden
één byzantijn (“bisantum”), een gouden
Byzantijnse munt, moest betalen (4). Het
goed maakte toen deel uit van de
cijnsgronden van de abdij van SintTruiden, terwijl de gronden eromheen
aan de graaf van Loon toebehoorden. De
abdij van Averbode werd toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jan de Doper,
die weliswaar naar de tweede plaats
werd verwezen. Zulks belette niet dat
Sint-Jan de Doper doorheen de eeuwen
een opmerkelijke plaats bekleedde in het
religieuze leven van de
abdijgemeenschap en in de volksdevotie.
Voor de mensen van de streek werd de
abdijkerk zelfs een bedevaartplaats ter
ere van Sint-Jan de Doper, de grote
voorspreker in geestelijke en tijdelijke
noden (5). Er was waarschijnlijk nog een
bijkomende reden waarom de verering
van Sint-Jan de Doper bij de
premonstratenzers een bijzondere plaats
innam. Hij was namelijk de patroon van
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de moederabdij in Prémontré (Fr.), waar
de kloosterorde van de
premonstratenzers in 1121 door SintNorbertus werd gesticht. Ook op die
plaats bestond voordien een kapel, die
aan Sint-Jan de Doper was toegewijd (6).
Om die reden kreeg de viering van SintJan de Doper al vroegtijdig, mogelijk
reeds in de 12de eeuw, ook een
vooraanstaande plaats in de
premonstratenzer liturgie, namelijk op
de dag van zijn geboorte (24 juni) en op
de dag van zijn marteldood (29
augustus). Later werd een speciaal gebed
toegevoegd aan de lauden en de vespers
en celebreerde men op elke dinsdag die
geen feestdag was, een votiefmis ter ere
van Sint-Jan de Doper (7). Hoewel de
meeste premonstratenzerkloosters naar
het voorbeeld van de cisterciënzers aan
Onze-Lieve-Vrouw, vaak samen met een
andere patroon, werden toegewijd,
kozen toch heel wat kloosters voor SintJan de Doper als tweede
beschermheilige. Wanneer Sint-Jan de
Doper in Sint-Jansberg als patroonheilige
aan Sint-Jan de Evangelist werd
toegevoegd, is niet gekend. Het is een
feit dat de premonstratenzerabdij van
Averbode graag Sint-Jan de Doper als
patroon gaf aan haar afhankelijke
stichtingen, o.a. in Sint-Jansberg (8). Op
20 juli 1622 werd in de kapel van SintJansberg door Stefanus Strechaeus,
titulaire bisschop van Dionysië en
hulpbisschop van Luik, nog een altaar
gewijd ter ere van Sint-Jan de Doper en
Sint-Jan de Evangelist (9). Alleen Sint-Jan
de Doper heeft sporen nagelaten in het
kunstbezit van Sint-Jansberg.

Het laatgotische beeld van Sint-Jan
de Doper
Onder het geringe kunstbezit dat uit het
historisch verleden van Sint-Jansberg
bewaard bleef, moet het laatgotische
beeld van Sint-Jan de Doper worden
vermeld. Het prijkte oorspronkelijk in de
kapel, maar wordt thans in het Technisch
Instituut bewaard. Het beeld (hoogte
107 cm), uitgevoerd in eik, kwam in
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1530-1540 tot stand en wordt volgens
het jongste kunsthistorisch onderzoek
toegeschreven aan de Meester van de
Lange Figuren, zonder dat daaraan de
naam van een beeldhouwer verbonden
kan worden (10). Sint-Jan de Doper
draagt een kamelenvacht als kleed, dat
om zijn middel door een dikke, onderaan
geknoopte koord is vastgesnoerd,
waardoor het kleed enkele plooien
vertoont. Beneden aan de vacht hangt
de kop van het dier, die reikt tot voor
zijn knieën, terwijl twee loshangende
poten de verlengstukken van de
mouwen vormen. De Voorloper van
Christus wordt herkend op grond van
zijn traditionele attributen. Met zijn
rechterhand wijst Sint-Jan de Doper naar
het Lam, dat liggend op een gesloten
boek door zijn linkerhand wordt
gedragen. Dat wijzend gebaar en het
Lam herinneren aan de woorden die de
in de woestijn predikende boetedoener
uitsprak, toen hij Jezus zag aankomen:
“Ecce Agnus Dei” (Zie het Lam Gods).
Door deze woorden werd Jezus door
Sint-Jan de Doper aangeduid als het Lam
Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt (11). Een beeld van Sint-Jan
de Doper (Brabant, 1502) met een
gelijkaardige iconografie wordt bewaard
in de abdij van Averbode. Waarschijnlijk
werd het beeld uitgevoerd door
Godfried van den Steen. In 1966 werd
het beeld in het Stedelijke Museum van
Leuven behandeld, waarbij de latere
neogotische beschildering werd
weggenomen en de oorspronkelijke
polychromie hersteld. Onder een
zachtrode bovenmantel draagt Sint-Jan
de Doper een schapenvacht, waarvan de
kop aan zijn voeten ligt (12). Beide
beelden getuigen van de strenge asceet,
de laatste van de profeten, die leefde aan
de rand van de woestijn en predikte en
doopte in het Jordaandal. Omdat de
proporties van het beeld van SintJansberg zijn uitgelengd, wordt het SintJansbeeld van Sint-Jansberg gerekend tot
de werken van een onbekende
beeldhouwer, die voorlopig dus als de

Beeld van Sint-Jan de Doper
(ca. 1530-1540) te Sint-Jansberg.
Toestand vóór en na de
restauratie. Foto’s : KIK, Brussel,
en J. Vancleef, Maaseik.

81

Beeld van Sint-Jan
de Doper
(Brabant, 1502)
in de abdij van
Averbode.
Toestand na de
restauratie
(1966). Foto:
Abdij van
Averbode.
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Meester van de Lange Figuren wordt
vereenzelvigd. Tot de producten van
hetzelfde atelier zouden o.a. ook de
beelden van Onze-Lieve-Vrouw en SintJan de Evangelist uit de Calvariegroep te
Hechtel (hout, ca. 1530; hoogte 150
cm), een parochiekerk die door de abdij
van Averbode werd bediend, en het
beeld van Sint-Sebastiaan (hout, ca.
1520-1530; hoogte 81 cm) in de kerk
van Wijchmaal kunnen behoren.
Opvallend voor die beelden is ook de
typische behandeling van het hoofdhaar.
Aan de Meester van de Lange Figuren
wordt eveneens het beeld van Jezus aan
het kruis (hout, 1520-1530; hoogte 210
cm) toegeschreven, dat vermoedelijk
afkomstig is uit het voormalig
minderbroederklooster te Maaseik. De
Meester van de Lange Figuren blijkt dus
in het Maasland en mogelijk in de streek
van Maaseik te hebben gewerkt. Het
beeld van Sint-Jan de Doper uit SintJansberg werd tweemaal tentoongesteld,
namelijk in de abdij van Averbode (6-16
augustus 1967) (13) en in het begijnhof
te Sint-Truiden (1 september – 11
november 1990) (14). Na afloop van de
tentoonstelling te Averbode werd het
beeld ontdaan van zijn moderne
beschildering en deskundig
gerestaureerd. Daarbij werd de
oorspronkelijke polychromie, die
grotendeels op het beeld bewaard bleef,
blootgelegd en gefixeerd. Die
conserverende behandeling gebeurde in
het atelier van het Stedelijk Museum
Vanderkelen-Mertens te Leuven onder
leiding van de toenmalige conservator
Jan Crab (1921-2001). Samen met de
romaanse kapel is het beeld van Sint-Jan
de Doper dus een blijvende getuige van
de historische verbondenheid van het
domein van Sint-Jansberg met de abdij
van Averbode.
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effe neet ónger kóntrol höbs. En dae
sjoeëne mèt z’n labbekakkeri-j e paar
ferm gifpi-jle in z’ne rubbekas geis jage.
Mer waat zit ter zoe-al in dae Mezeiker
gufkoeëker? Kónne we dao oos leech ins
op laote sji-jne?

Dènke en veule van
de Maaslenjer zit in
z’n spruuëke en
gezègkdes

Pak ins, gieë zit good in de slappe was.
Gieë höbt ’n hóws wi-j e kestieël, ‘nen
hoeëf wi-j e stadspark en e paar dikke
bakke oppe oprit. Jao, det is uch good
gelök mèt di-j dri-j v’s : villa, vrouw en
vwatuuër. Mer det zal uch nemes
kwaolek numme, want gieë höbt es
fieërtiger eure kas al good aafgedrèjjd.
Mer al di-j waelj beteikent nog lang neet
det gieë ‘ne greune pin zeet.

Theo Kees
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6. AFFRÓNTE EN VERWI-JTE
(slotaaflevering)
Maak ‘ne mins ós e verwi-jt of veule wieë
ós veraffrónteerd, den goeën wieë van
dae kwatsjkop neet dalik huitvleis make,
en ouch gein bloodwoeërs. Dao höbbe
wieë

huitvleis

hieël get takti-jke óm dae laege petroeën
op ’n deftige meneer te dèksele. Det
höbbe wieë in de vuuërige veer
aafleveringe al ówt de deukskes perbeere
te doon. Toch kan het ‘nen ènkele kieër
gebuuëre det tiech eine zjus get te lang
de pens haet ligke ówthoeële. Den kan
het zich vuurdoon des-te toch effekes
ówt d’n rol vils en det dujvelke in diech

‘ne sjoeëjer

Kump ter bi-j uch eine aan de bel en
gieë zeet det er zwart kik van den ieëlénj
of det er sti-jf is van d’n ermooj, den
gieëft gieë dae sjoeëjer get ówt e good
hart. Knuip höbt gieë toch genóg. Ouch
es gieë zeet det ‘ne mins in de
labberènte zit of de vot in haet ómdet er
bevuuërbeeld di-j vot vol sjout haet, zègk
mer keps is, den zörg gieë dervuur det
daen erme kloeët weer oeëlie in de lamp
haet, vuur ’n ti-jdsje toch, want gieë zult
nów onneet de boeëjem ówt eur bóks
weggieëve. En nateurlek is het bènne de
korste kieëre geweite det gieë ‘nen
hawve Sinterklaos zeet. Alles geit good
tot ter op ‘ne vi-jze kieër – gieë zeet mèt
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vrouw en kènjer op vekansie – bi-j uch
‘ne klaw doeër de rówt vlujg en ze bi-j
uch den hieële wiks oplaje. Nów, gieë
laot het aan eur hart neet kómme en nao
’n ti-jdsje gaot gieë – d’n ti-jd heilt –
weer zèngentaere doeër het lieëve.
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Mer, ’t is of t’r dujvel der mèt späölt, nog
gei jaor later höbt gieë weer pri-js (1).
Dao woeërt gieë nogal van de gaas
gepak, want di-j hawwe dao get te bakke
gemaak, in det kestieëlke van uch. Hawt
gieë det bówwerk zoe óngevieër
ómgebówd tot e fort en nog zeen di-j
rotzek bènnegeraak. Al det gelaogd glaas
en al di-j släöj, het hulp tiech allemaol
zoeväöl es bloeës tiech eine in de gaat.
Di-j zeen nów einmaol d’n dujvel te plat,
di-j verrèkkelinge. En het ergste waat
gieë te weite kómp is det de naobers al e
paar kieëre e wit kamionètsje höbbe
opgemerk. Nów, gieë zeet ‘ne mins wi-j
‘ne klèjjerkas mèt genóg vleis oppe
rubbe en mèt forsböl wi-j rögbiebel. Gieë
zeet den ouch geine bangsji-jt, zoe eine
wèt ge waal mèt ’n hertsje wi-j ‘nen haas
en zoe sjów es ‘ne wezel. En gieë gaot
uch zieëker neet ónger het bèd
verstieëke es ze snachs bi-j uch zouwe
bènnegerake. Gieë ligk dao in bèd neet
te ri-jjere van de sjrik wi-j ‘ne kwakkert
of ‘ne sjówen drieëd.

‘ne kwakkert

Gieë sji-jt
nog leever in eur sóndigse bóks es det
gieë zoudt ploeëje vuur det soeërt
rabzjoelie. Nae, slaope doot gieë nog
alti-jd wi-j ’n marmot. Det nump neet
weg det gieë det stieële wi-j de rave
meug zeet wi-j kaw pap. En króm zin
höbt gieë ouch. Want dao is tiech get
gaonje in de waereld. Dao kónt gieë nów
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van mètsprieëke. Alles waat neet te heit
of te zwaor is, sleipe ze diech ëweg.
Ówteraard lègkt gieë óngertösse eur
boeëne in de weik, want gieë höbt
nateurlek gei zaegsel in de kop. En het
doort neet lang of gieë höbt dae
laeglouper in de smi-jze dae gieë zelf
ouch al e paar kieëre rónd eur geudsje
höbt zeen sirkele. Gieë doot of wènt eur
naas bloojt es gieë h’m vanówt ze
kamionètsje doeër de strujk zeet loore.
En zoe giftig es ‘ne kni-jn en ’n sjrówt bijjein, goeëjt gieë vuur de kwansi-js e paar
veli-jze in ein van eur karre en zeet ëweg.
De val is gespanne. Nów, óm e lank
verhaol get korter te make, nog gei
kerteer later höbt gieë dae sjraole kni-jn
bi-j z’n kladdere. Want vuur uch kos het
neet heiter zeen es koeëke. En gieë hawt
uch nog leever ’n brieëm doeër eur kónt
laote trèkke es det gië det stök krëpuul
hawt laote goeën, ouch al zoeët zich det
stökske janhagel te wieëre wi-j e
stekelverke óm zich oeërówt te make.

Hae maak
zich oeërówt

Dao mót gieë
uch inhawte óm dae neet mèt ze köpke
tieënge de moor te fówtse, want dao
spróng uch bekans de gal. Mer good,
eindelek höbt gieë dae kloeëtemersjang
mèt ze gezich wi-j ‘ne bèddezeiker, te
pakke. Tösse häökskes, iech vertèl uch
det allemaol óm uch te doon inzeen det
‘ne in wieëze doeërgooje mins zich toch
kan óntpóppe tot ‘ne baarleken dujvel,
es ter mer lang genóg gekoejoneerd en
getraeterd is (2). Daoróm dus dae
langen aanluip.
Jéh, wi-j gieë dae sjelm dao op ze broeëd
höbt gegieëve! Zoe lieëlek höbt gieë nog
noeëts tieënge emes gedoeën. Waat dae

den van uch haet mètgekrieëge, wilt
gieë weite? Det dörf iech hi-j bekans
neet te herhoeële. Mer kóm. Dao zagt
gieë lètterlek : ‘Awaal, mersi-j, lieëleke
jan m’n kloeëte. Nów höbs-te het spek
eindelek aan d’n klitse. Miljaarsen aap,
nów bèn iech het kótsmeug. Nów bèn
iech al twieë kieëre besjieëte
aangekómme en nów laps-te het miech
weer. Want, vrèk toch, diech bès zoe’nen
hónskloeëteman dae sji-jt haet aan de
mizerie van anger luj.
De höbs nog gelök det iech gein losse
han höb, angers houwde iech tiech ins
good tieënge d’n pens. Of iech stampde
diech ins ferm ónger d’n kloeëte. Want
diech zits baorentig vol rotzakkeri-j.
Miech hi-j twieë kieëre d’n hieële
nóndedjuuë kómme pikke. Bès tiech ‘ne
vale lówszak. Iech m’n kloeëte aafdrèjje
en diech mer lekker geneete van mi-jne
zweit. ‘ne Laege bujjel, det bès-te.
En hawt mer ins get d’n groeëte mówl.
Diech haws hi-j niks te koeke. Diech
haws mèt d’n rotvinger hi-j uuëveral
vanaaf mótte bli-jve. Stikke in ‘ne
maelzak, det kóns-te miech. Den geis-te
tenminste gepówjerd de hèl in. Want
tiech bès vuur niks good. Blènj hunj sjijte lèjje, det is het ènnigste waats-te
kóns. En koesj tiech nów, of de geis ter
toch get op d’n kloeëte kri-jge.
Höbs-te spi-jt, zègks-te? Det dank tiech
de koekoek. Jao, de kóns miech nog
mieë perbeere wi-js te maake. Dao höb
iech trouwes gein jing mèt. Nötzak! Zoe
nöt es de nach bès tiech. Of höbs-te
mesji-jn wörm in d’ne kop? Of ‘nen tirvel
te väöl.
Of iech m’nen erm neet zoe strang
tieënge d’n kael wil hawte en des-te pi-jn
höbs. Is het det? Waal nog get stranger
es-te neet oppas.
Iech sji-jt tiech get.
Diech höbs genóg
d’ne kas gevaeg
aan mi-jnen
ieëlenj.
Hae is van z’ne
senter gevalle

Aoh, de kri-jgs geinen aosem en de geis
van d’ne senter valle? Det is miech
kutegaal. Det kan miech gein vets sjille.
Diech op e knón zètte, det mós-te ze. En
hawt nów d’n mówl, want dao zeen de
pelisse al. Of dachs-te det iech gei stil
alarm in de koeëj haw.’
Jao, ’t is straf spul det wieë in oze
Mezeiker gufkoeëker höbbe zitte. Iech
zeen al wi-j gieë eur ougsbraoje zit te
frónse, waat pertang neet nuuëdig is.
Iech zit hi-j mer get de vokabulaer van
‘ne kwaoje Mezeikenaer te etaleere. En
daomèt kan iech toch nemes vuur de
kop stoeëte, dènk iech den. Wils-te ’n
ónderwerp e bitsje ówtpöttend
behandele, den mós-te nateurlek neet vijs zeen van de get straffere kos. Det is
zoe e bitsje het zawt oppe fritte.
Nateurlek is d’n eine get losser in de
mónd es d’n angere. En wieë sprènge
gelökkig onneet élken daag ówt oos vel.
Det is zoe wi-j bi-j het orkes – alle
vergeli-jkinge loupe mank- , dao sloeën
ze onneet alle hónsgezeik oppe
kieëteltróm. En waat opvilt – det mótte
we weer herhoeële - , vuural es we

kieëteltróm

raozentig zeen, zeen de vuuërtplantingsen ówtsjèjjingsorgane hieël populaer in
oos woeërdgebrujk. Zieëker es we
zoe’nen inbrieëker, zoe’ne strónt, ónger
z’n klitse wille stampe. En of dao nów al
den neet kloeëteri-j van kump, dao
trèkke wieë ós den gein kloeëte van aan.
Dao vaege wieë oos kónt aan. Iech
illustreer m’n opmerking mer mèt e paar
vuuërbeelde. Angers dènk gieë nog det
iech trop aafgevaeg bèn, op zoe’ne kal.
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Is det erg? Nae, want los in de mónd,
vas in de kónt, m.a.w. ’n rów taal wi-js
ter nog neet op des-te ‘ne nötterik of ‘ne
sjujfel bès. Tösse häökskes, waat is det
toch mèt daen ordinaere bi-jklank van ’t
woeërd ‘kloeëte’? Mesji-jn zeet gieë waal
get in mi-jn redenering in de vootnoêt
(3)? En angers is het miech ouch good.
En jao, dao höbt gieë ins laote ki-jke det
gieë gein rolmóps zeet. Det sjilde neet
väöl of gieë hawt dae nötten hówsdook,
dae kakkerlak mèt z’n lang vinger, in eur
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‘nen hówsdook

raozerni-j nao het li-jkehóws gepits. Mer
waas det ouch slum? Dae sjóbbejak haw
uch toch ouch e mes of get loeëd in eur
li-jf kónne jage.
En det kieëtelmezi-jk det gieë dao
gemaak höbt … Daomèt höbt gieë dae
sjörk mèt z’n sjelmeri-j zoe óngevieër
doeër de gehakmuuële gedrèjjd. Of dae
is toch minstes gesjrókke wi-j ’n rat. Tot
in z’n tieëne höbt gieë dae ligke
aafbranne. Dae geit nog lang dènke det
er de sjörf haet. Doeër zoe get ówt eur
botte te sloeën zeet gieë der lichelek
waal achter gekómme det ter örges toch
e mismeisterd bloodhunsje in uch
verstop zit. Nae, det waas gein
hoeëgtepunt van besjaving en zieëker
neet eur ‘finest hour’. Mer jéh, gooj
meneere en fetsówn zeen ouch mer al te
dèk e dun läögske vernis, zègke ze. En
gieë wèt, van fi-jn minse en van fi-jne
rieënge wuuërs-te het hels bezeik.
De wäörd en de ówtdrökkinge di-j ’n taal
kènmerke, het taaleige dervan, kóns-te
de lieëzer nateurlek het bèste serveere in
‘ne samenhang. En vuur de interpretasie
of het good begrip van det idioom is ’n

De Maaseikenaar, jaargang XLI, 2010, nr. 2

sittewasie het meis gesjik. Ouch es-te dij taal neet hieëlegans in d’n vinger höbs,
zuls-te der den toch e ferm deil van
snappe. Det is zjus wi-j bi-j e
verkieërsóngelök. Dao höbbe de rechter
en de verzieëkering ouch genóg aan
zoe’n sittewasiesbesjri-jving. Dao-in
luuëts-te ouch de kónteks ki-jke woe-in
di-j ottoos obein gevlamp zeen. Daoróm
gieëve we der nog ein, zoe’n sittewasie
dus.
Gieë zègkt al ’n ti-jdsje tieënge ederein
dae het huuëre wilt, det gieë uch nog
jónk veult. Mer zjus daodoeër verraojt
gieë uch, want det beteikent det gieë al
‘nen daag awwer zeet en det ter toch
get slieët op begint te kómme.
En jao, dae róndóm det waas uch toch
get te väöl gewoeëre. Gieë höbt alti-jd
good

Hae haet ne
sjoeënen euro
opzi-j kónne
lègke.

eure nistel aafgedrèjjd en uch noeëts aan
gaatlekkeri-j of kóntekrówperi-j
bezunjigd óm e sjoeën posje te
bemachtige. En ouch noeëts de minse
gestruip. Nae, het is allemaol eur eige
verdeenste det gieë ‘ne sjoeënen euro
opzi-j höbt kónne lègke. En nów
woeënt gieë op ’n appartemènt, neet te
groeët mer waal gereeflek en mèt alle
luks van vandaag. Neet det gieë ‘ne
sluppendrager zeet, verre van zelfs, mer
gieë höbt waal alti-jd ederein good z’n
vot naogedrage. Trok ter eine e sjeif
gezich, gieë straekt de ploeëje glaad.
Waas ter e veurke te blösse, gieë stóngt
oppe ieërste ri-j. En van de kènjer of de
kleinkènjer kós ter geine ‘ne sjieët laote
of gieë zoeët al oppe fits of in d’n otto.
En vuuëral, es ter örges get te helpe

voeël, den loêpt gieë uch, sjoeëns det
gieë uch zieëker noeëts es sjoeëtelsplak
höbt laote gebrujke, de bein ónger de
vot ówt. En ómdet ter bi-j uch in de blok
hoefzakelek jóng luj woeëne, höbt gieë
es zinspruuëk : ‘Aw luj mót men ieëre,
jóng luj mót men lieëre’. Het doort den
ouch neet lang of gieë zeet es sindiek
gekoeëze, ouch ómdet gieë kónt kalle
wi-j ‘nen avvekaot, gevat en good
bespraok.
Alles geit good tot ter bi-j uch op het
veerde – gieë woeënt dao zjus ónger – ’n
nów femi-jlie heurders kump opdujke.
Jao, det woeëre sjikke. Dao woeëre de
Flodders – gieë höbt det filmke gezieën –
nog koeërknape bi-j. Man, brachte di-j
lieëve in de brówweri-j. Di-j minse
hawwe nów ins aan alles en ederein sji-jt.
Dao haws-te dae pa, ‘ne kieërel wi-j ‘ne
boum met han wi-j sjoope en zoe vèt es
e verke, haore wi-j e stekelverke en ‘nen
hangsnór tot op z’n sjouwers. Wat dae
doêg vuur de kos? Niks, dae veurde
geine slaag ówt. Jao, ligke zówpe en
televi-jzie ki-jke. En mèt genóg klank
vuur d’n hieële blok. En het sjoeënste,
ofwaal woeëre zich di-j de kremp aan

‘nen tèjjer

het lache, of ze woeëre aan het sjandale.
Den huuërdes-te de tèjjere en de glazer
tieënge de moore vleege. Óm
krankjorum van te wieëre. En zoeëts-te
tówvallig mèt dae kieërel in de lif, den
zoeëgste dae – dae stónk wi-j ’n hop –
mèt z’ne bezoeëpe kop z’n naas vuur
diech ophoeële. Ouch es dae ówtstapde,
den zag dae hónd noch strónt. En
uuëver hunj gesproeëke, di-j hawwe dao

neet allein e stök of zes van di-j
snoeëterköp róndloupe, di-j hawwe dao
ouch – det weit iech neet zjus - ‘nen
hawve kennel of ’n fokkeri-j. En allemaol
van di-j bakbieëste. Jónges toch, waat e
gedoons. Allein al det geblaf, om turrelut
van te wieëre. En nów we toch uuëver
hunj baezig zeen, waat di-j aan hun li-jf
hawwe hange, det zoeëg ter ówt of
wènt het ówt d’n hónd z’n kónt waas
gehaold. Waat ‘ne nès. En den wil iech
het nog neet höbbe uuëver det vroumes.
Waat ’n machóchel en ’n zate mërjan
waas miech det. Hónskónte van minse,
det woeëre het.
Nów, gieë ki-jkt e ti-jdsje de kat ówt de
boum, tot gieë zoe óngevieër aan de
moore begint op te loupe en gieë op
‘nen aovend eur stoute sjoon aantrèk en
gieë vas besloeëte zeet di-j sjäöp ins aan
het verstand te brènge waat uch nów al
e paar wieëke op eure maag ligk. Waat
vuur uch gei probleem kan zeen, want
gieë kónt, wi-j gezag, ’n begi-jn ówt het
kloeëster kalle. Mer wi-j pak gieë det
aan? Wi-j gaot gieë det verkske wasse?
Jéh, gieë zeet ’n aw rat, ervaring en
inlieëvingsvermoeëge zat, en gieë
beslówt mèt belump en neet wi-j ‘nen
hèngsteboor te werk te goeën. De vungs
nów einmaol mieë vleege mèt ‘ne lieëpel
hoeëning es mèt e vaat azi-jn. En gieë
zègkt : ‘Minse, de mós ’n vloeë nateurlek
neet te nèjj in de vot ki-jke en iech wil
dus van ‘ne sjieët geinen dónderslaag
make, mer es sindiek mót iech uch toch
de wach aanzègke. Iech weit het is stil
woe het noeëts wèjjt en woe niks is dao
woeënt nemes. Mer es det geraos en det
kabaal hi-j neet ówtsjeije, den kónt gieë
bènnekort op ’n anger lewèjt goeën
make. En gieë wèt, ‘ne pestoeër praek
mer eine kieër vuur ze gelsj. Ge zeet dus
verwittig.’
Awaal, dao zeet gieë van ’n kaal reis
thówsgekómme. Gieë veulde uch dao
óntvange wi-j ‘nen aap in ‘ne
porseleinkas. Di-j doêge nów ins zjus wi-j
‘nen avvekaot dae zot is. En gieë hawt
nog neet de duuër achter uch tów
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getrokke of gieë huuërde det zich di-j
bekans besji-jte van het lache.

Zich besji-jte van
het lache

88

En wi-j ge al hawt verwach,
sangerendaags hetzelfste leedsje. Het
tempieës geit gewuuën wujjer in det
verkesstelke. De bakke beer wieëre in
nog groeëter kwantiteite aangeveurd. De
blaffers janke nog klaagleker; di-j bli-jve
nateurlek druime van bosse en veljer. De
snoeëterkujkes, di-j erm sjelmkes, hange
nog mieë aanein. En de twieë groeëte
Flodders, di-j bosaape, di-j bli-jve het
servi-jsgood tieënge de moore vlamme
en zich zoe óngevieër de kael aafstieëke.
Want det waas gein rujzing mieë, det
woeëre stillekesaan gevechte op lieëve
en doeëd, e soeërt hanegevech, zègk
mer. Jao, dao zoeëte in de blok
óngertösse al e pak luj aan de valium en
de prozac. En gieëzelf? Gieë veult uch in
eur nów flat nateurlek in d’n aap
gelozjeerd.

‘ne bók mèt
sti-jf hoeëres

Now, het is bekènd, aw buk höbbe sti-jf
hoeëres. Di-j laote zich zoemer neet d’n
dikke spuuële doeër zoe nès asociale. En
es gieë uch op ‘nen aovend wilsj sjrik, es
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ze weer baezig zeen, di-j brulape
daoboeëve, begint gieë inins te ri-jjere
wi-j ‘ne kwakkert. En daomèt guuëf eur
li-jf e sinjaal det e krechtig optrieëje nów
gein menu-jt mieë kan ówtgestèld
wieëre. En gieë begint eur eige op te
peppe, want gieë höbt uch dao neet
gaer, bi-j di-j lówzeköp. Zoe van ‘Nów
zuls-te ins ‘nen aap zeen nuuëke (4).
Nów goeën di-j binge, di-j rapesji-jters,
ins get mètmaake. Di-j zal iech ins effe
de bóks aafdoon (5).’
En effe later vleeg gieë dao nao bènne
wi-j ‘ne brieësende lieëuw en gieë zègkt :
‘Iech haw uch de wach aangezag, mer
gieë höbt ter eure kas aan gevaeg. Gieë
vaeg eur vot aaf aan d’n hieële blok.
Want waat is hi-j weer gaonje? Waat zeet
gieë vuur kerkesnès? Voddezék! En zèt
det gemaek dao ins get stiller, want det
is nog erger es kattegejank.

pówpzaat

En gieë, menieër Pappelepap, waat is det
hi-j mèt di-j zówperi-j? Zate verkes!
Want gieë ligkt dao weer pówpzaat in
eure zieëtel, zeen iech. Wèt gieë waat
gieë zeet? ‘ne Kismenkloeëte en ‘ne
papzak. En waat is det hi-j mèt dae
bieëstestal? Höbt gieë ze nog allemaol
op ’n ri-j mèt vi-jf van di-j bernardshunj?
Jónges, det stink hi-j nog erger es in ’n
mèskówl. Stinkbaere! Waat is det hi-j
vuur e kuthówshawwe? Aoh, gieë doot
hi-j waat gieë wilt, meint gieë? Nae, det
zal gein vörf mieë pakke.
En gieë, medam, waat zeet gieë vuur ‘ne
pówskater en ’n tang van e wi-jf. Waat
ligkt gieë hi-j alti-jd te sjrieëve wi-j de
verkes? ’n Lui fi-joeël en ’n loonj van e
vroumes, det is waat gieë zeet. Aoh, gieë
zeet aan eur gaat gebrand, zègkt ge.

Det is good, mer ge zeet toch ’n dikke
fluit. Want dao ligke hi-j snachs minse in
bèd di-j angers sloeëpe wi-j ‘ne rèsj en
nów doeër eur rotzakkeri-j naat tot op de
rubbe, niks angers doon es zich
opvrieëte en sjamfówtere. Di-j minse
zouwe nog de Maas ingoeën mèt eur
vètlapperi-j (6). En gluif miech, dao zeen
der bi-j di-j uch lieëventig kónne ville.
Benkelek! En dae klöppel dae hi-j
róndlöp, daen awdste van uch, dae
löbbes, dae mót ouch oppasse mèt z’n
vówllapperi-j hi-j oppen trap. Want det is
‘ne lekkere, dae lempes. Dae haet gei
speer op z’ne kop det doug. En gieë
veult miech al aankómme. Wieë goeën
ós hi-j neet mieë laote nekke. Wieë
goeën dae nès, det stelke van uch, ins
ówtmèste. Es ter ouch mer eine
bewoeëner nog get te jaomere haet
uuëver uch, den goeën wieë uch ins
lieëre vleege, d’n trap aaf mein iech. En
vuur good. Bah, lieëleke bóch.
En pas op, want iech höb oeëre mèt
stert. En denk nów neet van dao geit
väöl kal in eine zak. Deze kieër is het
meines. Of dach gieë det iech weer
gekómme waas vuur Jan Lul? Zoe, nów
gaon iech get wujjer lieëze in me book,
‘Der Himmel auf Erden’ (7), want doeër
uch, niksnötte, höb iech de hèl in. Gooje
nach, en det in z’n twieë beteikenisse.’
Jónges, wat zit gieë dao toch vuur ’n kael
op te zètte. En waas het nuuëdig eur pijle mèt zoe zwaor guf, zoe’ne platte kal,
te bestri-jke? Gieë hawt uchzelf ins mótte
baezig zeen. Dao stóng ‘ne gufpisser!
Dènk gieë nów ech
det gieë aan minse
van det slaag nog
get kónt verangere?
Gein haor op hunne
kop det dao aan
dènk. Of het mót
zeen det gieë ‘ne
maalplak in ’n
dówf kónt
verangere.

Mer iech weit het, es ós eine lang genóg
het blood ónger oos nieëgel haet
perbeere ówt te hoeële, den kónne wieë
te kieër goeën wi-j ‘nen dujvel in e
wi-jwatervaat en de smieërigsten
traeteraer nao de bliksem jage. Hieël
straf kónne wieë dao in zeen, in het
emes op z’ne strank gieëve es wieë
tieënge de plefóng of oppe kas gejaag
wieëre. Vergieët in oos geval waal neet
det daen hangsnór, dae walrus, uch vuur
hetzelfste gelsj ‘ne goojen tówk haw
kónne verkoupe. Nae, daen dónderpraek
hawt gieë uch kónne bespare. Gieë hawt
eur naobers, de femi-jlie Jan Steen –
Flodder, gewuuën mer hoove in te lichte
det gieë es sindiek aan ówthówszètting
dach en det gieë in samespraok mèt de
bewoeëners en d’n eigenaer bi-j zelfs de
kleinste klach, euren avvekaot opdrach
zoudt gieëve de procesveuring in wirking
te laote stèlle mèt es opgaaf van raej het
mèt de veut bli-jve trieëje van het
hówsreglemènt (8).
Bi-j wi-jze van rekapitulasie en óm me
perpoeës van vi-jf aafleveringe e bitsje in
sti-jl aaf te rónne, wil iech ’ne kleine
stunt ówthoeële, get epaarts doon. Iech
wil uch laote ki-jke wi-js-te in oos
Mezeikers hetzelfste gegieëve op nieëge
versjillende meneere kóns verwoeërde.
‘ne Jóng, e bitsje ‘nen opgesjoeëte
slungel van e jaor of vi-jftieën, haet
vanaaf ‘ne maeter of tieën mèt z’ne
katteprul bi-j uch achter oppe gazao op
eure nówwe mobilhome zitte vlamme.
Det haet ter neet gedoeën ómdet er get
tieënge uch haw. Nae, gewuuën ówt
däögneteri-j. In eure blinkbak zitte 42
ferm duuëke en de vi-jf döbbel-glaasrówte zeen ouch gesnuuëveld. De
marmels, 42 stök, woe der mèt

marmels

‘ne maalplak
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gesjoeëte haet, ligke rónd de mobilhome
nog op het graas. De nówwaerde is
46000 euro. De sjaaj bedruuëg 10500
euro. Det is het gegieëve. Gieë zeet d’n
dader op het spoeër gekómme en gieë
gaot z’n awwers het good nówts brènge.
Wi-j doot gieë det?

90

1. Gieë vergöljt de pil (aprosdoketon).
Lujkes, versjrikkelek, gieë gaot het
neet gluive. Iech mót ieërs zègke,
gieë höbt eur kènjer alti-jd in ieër en
däög opgeveujd. En eure Luk is
zieëker geine slechte jóng. En dae
geit het nog wu-jd brènge. Mer waat
ter miech nów toch mer haet
ówtgespoeëk. M’ne nówwe
mobilhome hieëlegans getappeseerd.
Ech hieëlegans oppe reipe gezat. Mèt
van di-j marmels wi-j pingpóngbel.
2. Gieë späölt toneelke.
Leef minse, num miech estebleef
neet kwaolek det iech hi-j zoe kóm
bènnevalle. Iech dörf het bekans neet
zègke, mer dao is get ergs gebuuërd.
Eure gooje jóng, dae sjat, waem haw
det gedach? Nów haet miech dae
leve Luk toch waal – ich hoeëp det
gieë det doeërgood menke neet te
hel goat aanpakke - al te lichelek ówt
kènjerazie m’ne nówwe mobilhome e
bitsje vrenjeweerd. Zoudt gieë det
estebleef, es het mäögelek is, mèt de
verzieëkering kónne regele? Den
zoudt gieë miech e groeët plezeer
doon. Hieël väöl dank. En ekskuseer
miech nog ins det iech uch zoe bèn
kómme lestigvalle. En laot miech
weite es iech ins get vuur uch kan
trökdoon.
3. Gieë zègkt het tieëngedeil van waat
ge bedoelt (ironie).
‘ne Goojen aovend, Treeske en Lewij. Nów mót iech uch toch ins get
sjoeëns kómme vertèlle. Nów haet
miech dae sjoeëne jóng van uch,
daen èngel – iech kan det good
begri-jpe – dae lómmelhome dae
iech miech dao lès höb
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’n sjeetsji-jf

aangesjaf, es sjeetsji-jf gebrujk. Jao,
det snap iech. De kènjer kónne zich
allewi-jl väöl te min ówtlieëve. En
daovuur is zoe’ne katteprul ’n ideaal
middel. En di-j sjaaj? Daovuur höbste nateurlek ’n verzieëkering. Di-j
doon niks lever es minse ówt de
noeëd helpe en dikke sómme
ówtbetale.
4. Gieë doot of wènt gieë get zègkt
vuur de grap (jense).
Jónges, iech wis neet det gieë zoe’ne
gooje sjötter in de femi-jlie hawt.
Det belaof. Dae geit nog dèk in de
pri-jze valle. Dae is het toch waal
gelök óm mèt z’ne katteprul m’ne
nówwe mobilhome neet eine kieër te
misse. Volges miech sjut dae raak
mèt z’n ouge tów. Jao, zoe talent
maag uch nateurlek get koste.
5. Gieë gieëft ’n lieëvendige besjri-jving
van de feite (beeldende taal).
Naobers, iech bèn ram van de zök.
Nów haet daen atleet van uch, daen
held, miech get te bakke gemaak. Is
dae hieëlegans gaar, óm ‘ne mins zoe
get te lappe? M’ne mobilhome aan
stökke gesjoeëte! Mèt det waopetujg
woe der alti-jd mèt rónddaolt. Dae
moogt gieë ins duchtig de jas
ówtvaege. En zelf zult gieë nateurlek
mótte blooje, en nog gei bitsje.
6. Gieë wilt emes óntzeen en laot waat
uch oppe maag ligk allein mer
aanveule (suggestie).
Minse, waat iech nów toch höb
mètgemaak. Iech zit ech in de rats.

Bi-j ós achter oppe weij haet ter eine
– lichelek ‘ne kwaojóng van de laeftijd van eure Luk en mèt ‘ne katteprul
– m’ne sjoeëne mobilhome hawf in
de prak gesjoeëte. Mós gieë tówvallig
dao get uuëver aan de weit kómme,
laot het miech den ins weite. Gieë
kónt mesji-jn ouch ins mèt eure jóng
dao-uuëver kalle. Want dao is hi-j ‘ne
naober dae bewieërt det er
gisteraovend achter in z’nen hoeëf
eure Luk mèt z’ne katteprul haet zeen
wegloupe.
7. Gieë zègkt det eur verwi-jt gei verwi-jt
is (ekskuus vuuraaf).
Alles good, minse? Jao, zelf zitte wieë
good in de penarie. En iech mót uch
zègke dat eure Luk d’r get mèt te
make haet. Pas op, iech num uch det
neet kwaolek. Nae, det is zieëker gei
verwi-jt, want gieë zeet gooj luj. En
wieë zeen zelf ouch jónk gewaes. E
misstepke is rap gezat. En pas op,
iech wil zieëker gein rujzing make,
want de bès bieëter mèt ‘ne gooje
naober es mèt e femi-jliestök. Mer
waat iech zègke wou, m’ne
mobilhome is hawf nao de vaantjes.
En det haet eure zoeën ós dus gelap.
Dae moogt gieë ins beechte.
8. Wieë sloeën d’n attak aaf (aafwaer).
Gieë doot ‘nen oploup bi-j de
naobers en gieë zègkt: ‘Gieë zeet e
paar wieëke gelieëje nao m’ne
kampeerotto kómme ki-jke. Awaal,
gieë moogt nog ins kómme ki-jke,
want nów haet miech det Lukske van
uch mèt z’ne katteprul …’. Dae mins
luuët uch eure zin neet aafmaake en
dae völt aan:
‘ … get stöms gedoeën. De details hooft
gieë miech neet ónger m’n naas te
wri-jve. Want de stómmerik, det zeet
gieë. Waem luuët nów zoe’ne nówwe
mobilhome daag en nach bówte
stoeën? Det wirk op zoe’ne jóng toch
wi-j ‘ne roeëje lap op ‘nen deur,
zoe’n blinkdoeës. Gebrujk in
godsnaam eur verstand en heur uch

örges ’n hangaarke. Want gieë wèt
toch det ówtlokking straofbaar is.’
9. Gieë zeet te lang gekoejoneerd en
gaot doeër het lènsj (vlooke en
sjelje).
Nóndemiljaar, nów haet dae
gaaplieëpel van uch, det stökske
krëpuul, hi-j in de naobers al vanalles
vermassekreerd. En nów haet daen
ónbesjófde kismenkloeëte van uch,
det sjandaal van ‘ne lange zwikzwak,
mèt dae verrèkse katteprul van h’m,
m’ne hieële mobilhome veróbzakt.
Lètterlek nao de kloeëte gesjoeëte.
Dao is gein vets mieë van alik. Mer
jéh, det kóns-te nateurlek verwachte
van zoe rabzjoelie wi-j gieë zeet. Bah,
kloeëtzek!
Mót tiech get van het hart, den hoofs-te
wi-j in het lèste vuurbeeld dus geine
mónd op te zètte wi-j ’n sjeurduuër. Det
is mer ein mäögelekheid óm d’n hart te
luchte. Det is trouwes zjus wi-j in het
mezi-jk. Ouch dao kump het ter op aan
óm de zjusten toeën te vènge of aan te
sloeën. Det kan goeën van zaoch,
vruntelek en innummend tot groeëf en
hel.
Of dènk mer aan de kleure. Di-j ligke
ouch tösse werm, bli-j of lieëventig en
gleujend of sjrieëventig. Zoe kónne wieë
ouch ‘n gebuuërtenis aafsjildere in
lieëventige en sómber kleure.
En nów we toch aan het vergeli-jke zeen,
nog gaer es aafzakkerke ’n lèste
geli-jkenis. En di-j geit uuëver de
verblöffende en verbi-jsterende ri-jkdóm
van oos dialec. ‘nen Dialecsprieëker is wij ‘nen diamantsli-jper. Es meistersli-jper
mós-te oug höbbe vuur verfi-jning,
zujverheid, de zjuste sli-jpvorme en de
fasette. Den kri-jgs-te ‘nen topstein mèt
‘ne briljante sli-jpvorm en e wónjerlek
leech- en kleurespel. Oos dialec – det
beseffe we neet genóg – is zoe’ne
meisterstein, e zjewieëlke mèt
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zeldzaam kleure en väöl karaat, geslieëpe
doeër tieëntalle generasies en dus doeër
dówzende Mezeikenaere. En det is – gieë
hawt det waal doeër – waat iech uch
mèt m’n reeks rónd affrónte en verwi-jte
wou laote ki-jke. Laote we dae stein
daoróm in ieëre hawte. Den kan der
uuëveral en in lèngte van jaore sjittere.
1. Óngerzeuk wi-js ówt des-te es Vlaoming
gemiddeld eine kieër in dertig jaor
óngewèns bezeuk kri-jgs. Bès-te ówt ’n
ri-jke bóks gesjöd, den höbs-te nateurlek
mieë kans es wènts-te ’n erm lóws bès
en gein bóks aan d’n kónt höbs.
Verontrösting, teleurstèlling, raozerni-j,
machteloeësheid en onzieëkerheid zeen
geveules di-j op de bestoeëlene väöl
deeper in- en naowirke es bezitsverlees.
Luuëts-te zoe’n mèngelmoos van
geveules lang genóg doeërkoeëke op e
veurke van sjegréng, den hoof het neet
te verwónjere det d’nen dèksel ‘ne kieër
van de kieëtel vlujg.
2. Väöl minse zouwe zich ‘nen aap sjrikke
es ze zouwe weite waat vuur ‘ne
geweldenaer in hun bènneste slujmert.
Mesji-jn höbt gieë ‘Moordenaars en hun
motieven’ van Jef Varmassen gelieëze.
Den wèt gieë det eder van ós tot het
ergste in staot is. Vanówt det standpunt
is emes ins ówtkaffere nateurlek mer
klein beer.
3. Het woeërd ‘kloeëte’ gebrujke we in oos
dialec óm ’n negatief gemoodsbewaeging aan te dujje : aafkäöring,
ónversjilligheid, beleidiging, enz … .
Gebrujke we der in oos volkstaal e gelijkbeteikenend woeërd vuur wi-j ‘klitse’,
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‘lómmele of ‘dénges’, den klink det
ieëvemin positief. Sómmige zulle
daoróm ieërder keeze vuur ómsjri-jvinge
wi-j ‘edel deile’ of ‘kroeënzjewieële’,
nateurlek neet zónger geveul vuur
ironie. Mer woeëróm haet het woeërd
kloeëte zoe’ne platte bi-jklank? Ligk het
mesji-jn aan de ‘etymologie’ van het
woeerd? Nae, ‘kloot’ kump gewuuën
van het middelnederlandse ‘cloot’, waat
klómp, klujt, bol, bal of koeëgel
beteikent, en det later tot ‘klot’
evolueerde. Ein van de beteikenisse van
klot waas teelbal. Dao kan dae bijklank dus niks mèt te make höbbe.
Kan het den aan de beteikenisinhoud
van het woeërd ligke? Vuur het feit dat
mooder nateur de man in staot stèlt via
z’n teelballe ederen daag zoe’n 70
miljoeën zaodcelle te produseere, kónste allein mer deepe bewónjering en
respec höbbe. Zieëker es-te wèts det
èlke zaodcel ze volledig DNA bezit en
det ter dus op èlk van de kromosome
dówzende gene zitte. Det is het dus
onneet.
Is het den mesji-jn oos hawwing
tieëngenuuëver het geslachteleke?
Daovuur mótte we e stökske trök in d’n
ti-jd. In de Middelieëwe waas seks
doeëdgewuuën. De kènjer stónge derbi-j
óngerwi-jl tot de awwers ‘het’ doêge.
Vanaaf de 17de ieëw woeër
geslachteleke gemeinsjap hieël get
minder nateurlek. Gemeinsjap waas
trouwes neet het zjuste woeërd, want
seks det waas get van de mansluj. De
vrouw haw zoegezag gein geveules op
det vlak. Seks woeër in breij kringe
vuurgestèld es get vi-js en get smieërigs.
Vanaaf de seksueel revolujsie, zègk mer
de twieëde hölf van de 20ste ieëw, haet
oos geslachslieëve weer ’n normaler, ’n
verhöffende en verminselekende
dimensie aangenómme.
Mer sjoeëns di-j óntwikkeling – de
gemiddelde westerling haef, zègke ós de
seksuologe en de sociologe, in ze lieëve
trouwes ach seksueel relasies – is in de
oeëre van nogal get luj e stök van dae
negatieve bi-jklank ówt het verlieëje bli-

jve hange. En daodoeër zou het kónne
det de seksuele moraal vandaag neet
vuur ederein hetzelfste gezich haet,
zieëker neet es het geit uuëver
‘pieëpjanknór goeën’ (*)
En det zou waal ins de raej kónne zeen
woeróm sómmige nog alti-jd de naas
ophoeële vuur ‘ne woeërdesjat dae te
ówtdrökkelek nao het lichameleke en
het geslachslieëve verwi-js. Dènk gieë
nów in eur eige: ‘waat dae mins miech
dao nów vertèlt, det is kloeëte van de
bók’, den is het miech ouch good. Dae
lèste zin waas mer óm nog e stäölke te
gieëve van de vermaledi-jjde
woeërdkäös.
* ‘Piepjanknór goeën’ of ‘van de
piepjanknór zeen’, waat
‘geslachsgemeinsjap höbbe’ beteikent,
is vuur eine kieër gei Mezeikers. Det óm
ins te kónne benaodrökke det anger
streektale ouch boeërdevol manjefikke
spruuëke en gezègkdes zitte. Mer, óm
het ins in beerterme te zègke, es we de
Vlaomse dialecte zouwe vergeli-jke mèt
de hónderde beerzjewieëlkes di-j we bi-j
ós brówwe, den is het Mezeikers
nateurlek waal de Westvletere ónger de
dialecte…
Waal Mezeikers zeen o.a. het
verzaochtende en verhöllende ‘e
nummerke make, nao bèd goeën, de
koffer indujke, nao boeëve goeën, mèt
emes slaope, vri-jje, het doon, van
dattum (gieëve)’ en nateurlek het platte
en volkse ‘nèjje, nuuëke en póppe’.

óngereef kan zelfs leije tot ’n
zenuwzeekde en det zieëker bi-j minse
di-j e bitsje zenuwzwaak zeen. In het
AN neume we det flatneurose.
7. ‘Der Himmel auf Erden’ is e book van
Christian Gotthilf Salzmann (17441811), ‘nen Duitser. Salzmann waas
evangelis, geisteleke en opveujer. De
gróndgedachte in ze werk is det de
minse, doeër de nateur geweld aan te
doon, zelf verantwoeërdelek zeen vuur
hunnen ieëlenj. Hieël zjus, of neet?
Dènk mer aan waat geit kómme doeër
de opwerming. In verband mèt
opveujing bewieërt er det opveujers bi-j
óngewèns gedraag van hun kènjer, ieërs
nao hun eige mótte ki-jke. Ouch hieël
‘up-to-date’ zou iech zègke.
8. ‘Der Himmel auf Erden’ is ouch bekènd
es titel van ‘ne roman van de Zweed
Ake Edwardson, es e gedich van Karl
May en es film, namelek ’n Heinz
Rühmann-produksie nao het toneelstök
van Julius Horst.
9. Bi-j ’n ówthówszètting van ‘nen heurder
verwittig het gerech ieërs het OCMW,
det den z’n hölp aanbuuëjt. ‘ne Maonsj
nao het bekènd make van de
beteikening van het vónnis aan d’n
heurder – de gerechsduuërwaarder duit
det – kan de ówthówszètting wieëre
ówtgeveurd.

4. Nae dus, gieë gaot geinen aap zeen
nuuëke. Mer gieë gaot waal get
mètmake, in oos geval mèt väöl
spektakel. Gieë zult emes huuëre
ówtvlege, vlooke en sjelje.
5. De bóks geit dus neet ówt. Mer gieë laot
h’m waal e figuur sloeën. Gieë zèt h’m
vuur sjöt. Gieë maak h’m besjaemp.
6. Is ’n appartemènt te gehuuërig of veult
de bewoeëner zich opgesloeëte, den kan
der zich dao hieël slech bi-j veule. Het
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Alles in de wereld is ongelijk verdeeld:
aanleg, bezit, gezondheid, leeftijd, geluk.
De welvaartsmaatschappij beloofde na
WO II de grote gelijkheid, maar schiet
tekort en nu is de financiële crisis de
oorzaak dat nog meer mensen in
moeilijkheden en de armoe geraken.

Sint-Vincentius
opent 5 februari
2010 nieuwe
lokalen Sportlaan
14 Maaseik
Jaak Bergers

De overheid doet inspanningen, doch
kan niet iedereen depanneren. Gelukkig
zijn er ook vrijwilligersverenigingen die
de ergste gevallen willen bijstaan.
Armoede is nog lang niet uitgeroeid. De
mensen van Sint-Vincentius Maaseik zijn
wat blij met de nieuwe lokalen: ruimer,
praktischer, alle activiteiten onder één
dak, goed bereikbaar met het openbaar
vervoer en met de nodige discretie. De
officiële opening - de inzegening had
reeds eerder plaats - werd een geslaagd
gebeuren met meer dan 150

Vlnr: Willy Gregoor, Mia Cillen, Minister Jo Vandeurzen, Jan Exelmans, Tony Van Wijck en
Jaak Bergers.
Foto: Roger Maes
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genodigden: overheden en parochies
van Maaseik en Kinrooi, respectieve
OCMW’s, sponsors, serviceclubs,
onderwijsinstellingen, sociale en
aanverwante organisaties en
sympathisanten. Voorzitter Jan Exelmans
verwelkomde allen en gaf het woord aan
Mia Cillen, die kort aan de hand van
beslissende data en gebeurtenissen de
geschiedenis schetste van de SintVincentiusbeweging “Harlindis-en
Relindisconferentie “ in Maaseik.
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Heropgericht in 1994 onder leiding van
Tony Van Wijck, met als eerste
voorzitster Mia Cillen, werd de eerste
jaren gestudeerd op en zich
geïnformeerd over het complexe
probleem van de (verborgen) armoede
in onze regio. In 1996 werd een eigen
lokaal geopend Heppersteenweg 40b en
in 1999 vierde Sint-Vincentius Maaseik
zijn 5-jarig bestaan in aanwezigheid van
gouverneur mevr. Hilde HoubenBertrand. Maaseik hielp in 1996 de
nieuwe afdeling Dilsen-Stokkem stichten,
later volgden nog afdelingen in Peer en
Bree.
Februari 2005 zet Mia Cillen een stap
terug in de armoebestrijding en wordt zij
opgevolgd door een duo, nl. Jan
Exelmans en Martin Boonen. De
werking werd verbreed en er drong zich
een grotere locatie op, die op 5 februari
2010 plechtig werd ingehuldigd. Mia
Cillen rondde piëteitsvol af met één
minuut stilte voor de drie overleden
medewerkers: Ludo Droushoudt (2004),
Jef Aerts (2006) en Vital Goessens (2008).
Namens de nationale en provinciale
overheid van de Belgische SintVincentiusbeweging sprak dan de
Limburgse voorzitter Willy Gregoor
woorden van dank aan het adres van de
Maaseiker vrijwilligersgroep, die niet
alleen de ingebruikneming van hun
nieuwe locatie vierden doch ook het feit
dat Sint-Vincentius Maaseik 15 jaar
bestaat.
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Als derde spreker was burgemeester Jan
Creemers blij dat de Stad Maaseik SintVincentius dit ruime pand kon laten
gebruiken voor zijn dienstverlening.
Armoede en uitsluiting zijn een
schending van de mensenrechten en de
1 500 voedselpakketten die vorig jaar de
deur uitgingen, hebben de honger wel
deels gestild doch niet direct alle pijn en
onvrede weggenomen.
Gastspreker Jo Vandeurzen, minister van
Welzijn, was trots op de vele vrijwilligers,
vooral senioren, die zich belangeloos
inzetten met grote gedrevenheid en
discretie voor hun medemensen in nood,
mensen die het moeilijk hebben en
amper rondkomen. Tegenslagen
allerhande stapelden zich vaak op:
relatieproblemen, werkeloosheid,
sluitingen, ziekte(s), energierekeningen,
verkeerd ingeschatte investeringen,
opvoedingsproblemen en noem maar
op, vooral in combinatie onoverbrugbaar
soms. In onze ik-maatschappij regeert
egoïsme eerder dan solidariteit. Toch
willen velen bouwen aan een wereld
waar iedereen aan bod komt en een
menselijk bestaan kan leiden.
Er werd nog lang en gezellig nagepraat
en bijgebabbeld bij een natje en een
droogje door de velen die de werking
van Sint-Vincentius genegen zijn.
Niet hard voor de anderen maar met een
hart voor de anderen een helpende hand
zijn: kom eens praten, neem contact op
met ons centrum, Sportlaan 14, tel. 089572.5410.
Help ons helpen,
banknummer 235-0428416-76
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volgde schilderles gedurende
verscheidene jaren bij de Maaseikse
kunstenaar Jan Peeters in “De Verkeerde
Wereld”, tot in 1976. Daarna namen
andere prioriteiten de bovenhand en
bleven penseel en schildersezel
onaangeroerd tot bij haar verhuis naar
China in 1998.

Maaseikenaren
in de wereld:
Charlotte Gerards
Tony Van Wijck

Charlotte werkte gedurende een jaar bij
IBM in Stockholm (Zweden) in de
periode 1986-1987. Daarna trok ze met
de rugzak op wereldreis, waarbij ze
rondreisde in Thailand, Singapore, Hong
Kong, China, Australië, Nieuw-Zeeland,
Fiji, Hawaii en de Verenigde Staten. Eind
1988 keerde ze dan terug naar Maaseik.
.
Tijdens die reis raakte ze gefascineerd
door China en besloot ze er terug te
keren met haar gezin, van begin 1998
tot eind 1999. Het leven in China
inspireerde haar om weer te beginnen
schilderen.

Charlotte werd geboren te Maaseik op 5
januari 1961 en woonde gedurende haar
jeugdjaren in het ouderlijke huis op de
Markt. Zij studeerde af als
handelsingenieur aan het LUC te
Diepenbeek in 1984 en vervolgens, in
1986, als actuaris aan de Katholieke
Universiteit te Leuven.
Als 12-jarige begon ze te schilderen op
school en tijdens haar vrije tijd. Ze
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Terug in Maaseik volgde ze schilderles te
Neeroeteren van 2000 tot 2002. Het lot
besliste dat ze in maart 2002 zou kunnen
verhuizen naar Shanghai. Daar volgde ze
nog ettelijke jaren les bij een Chinese
artiest. Na bijna 8 jaar in het bruisende
Shanghai te hebben gewoond, trok ze
ten slotte in 2009 naar Cairo (Egypte).
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Haar schilderijen werden voor het eerst
tentoongesteld in het Cultureel Centrum
van Neeroeteren. Sinds haar verhuis naar
Shanghai in 2002 kan men haar werk
terugvinden in Canada, de Verenigde
Staten, India, Duitsland, Nederland,
Zweden, Italië, Frankrijk en Australië. In
Shanghai werden haar kunstwerken ook
gretig gekocht door Chinese
kunstliefhebbers. Een bepaald echtpaar
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uit Qingdao, een stad 1 000 km ten
noorden van Shanghai, kwam, enkele
maanden nadat ze een schilderij gekocht
hadden, speciaal terug naar Shanghai
om Charlotte te bedanken voor de rust
die hun overkwam telkens ze haar
schilderij samen bewonderden. In 2008
organiseerde Art@Arch een
tenstoonstelling met uitsluitend haar
kunstwerken.
Charlotte houdt van felle kleuren en
tracht deze in haar eigen stijl te
combineren. Haar werk maakt het leven
kleurrijker. Ze wilt dat haar werk een
“When East meets West…” impressie
uitstraalt. Ze schildert voornamelijk
Chinese jongens en meisjes in typisch
Chinese klederdracht, gebruikmakend
van felle, eerder westerse kleuren. Ze
combineert in haar kunstwerken haar
impressies en visies ten gevolge van
ervaringen met zowel oosterse als
westerse omgevingen.
Je kunt voorbeelden van haar
kunstwerken bekijken op de volgende
website:
www.charlottespaintings.com
Zij is te bereiken via e-mail:
charlotte888888@yahoo.com

Onderscheiding
Dr. Roger Janssen
“doctor humoris
causa”

een lezing over Pater Sangers zaliger.
Roger Janssen gaf een lange opsomming
van zijn verdiensten en activiteiten en
vertelde daarbij allerlei anekdoten en
moppen van deze bekende kruisheer.
De plechtigheid vond plaats onder de
leiding van de Magnifieke Rector Piet
Niessen in het Fort Sint-Pieter te
Maastricht.
De redactie van ‘De Maaseikenaar’
feliciteert Dr. Roger Janssen met zijn
prachtige nieuwe onderscheiding.

Tony Van Wijck
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Op woensdag 27 januari is E.H. Dr. Roger
Janssen gepromoveerd tot Doctor
Humoris Causa aan de N.U.L. (Narren
Universiteit Limburg).
Roger Janssen hield, op verzoek van de
Vieze Magnifieke Rector Pierre Cnoops,
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Het dertiendeeeuwse begijnhof
van Maaseik lag
aan de grondslag
van de stichting
van het
Agnetenklooster in
de 15de eeuw(1)
100 Thérèse Hendrickx-Godelaine
Nog voor de stichting van de stad
Maaseik, gelegen tussen de kloosters van
Aldeneik en Sint-Jansberg, woonden hier
al een aantal godvruchtige vrouwen naar
de regels die gangbaar waren voor
begijnen: kuis en streng en levend van
hun handarbeid. De vrouwenkloosters en
stiften waren meestal voorbehouden
voor adellijke dames en sloten hun
poorten voor een te grote toeloop.

Altaarsteen, gevonden tijdens de bouw van
de lagere school van de kruisheren,
tegenover de Houtstraat (Musea Maaseik)
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Wanneer precies er al begijnen in ‘Eycke’
woonden, weten we niet. Wel weten we
dat graaf Arnold IV van Loon en zijn
vrouw rond de stichtingstijd van de
‘Nova Villa de Eycke’ (vóór 1244) aan de
begijnen een stuk grond schonken
buiten de stad, tussen de Hepperpoort
en de Bleumerpoort, om er een
begijnhof te bouwen. Door toedoen van
de graaf kregen ze in 1265 van de
bisschop een schriftelijke erkenning. De
begijnen beschikten toen al over een
eigen kapel, een eigen priester en een
kerkhof. Van deze kapel is enkel de
altaarsteen teruggevonden tijdens de
bouw van de lagere school van de
Fraters, tegenover de Houtstraat. De
steen wordt nu bewaard in het
Archeologisch Museum van Maaseik.
Het begijnhof telde in zijn bloeiperiode
ongeveer 70 begijnen. Maar niet allen
leidden een even stichtelijk leven.
Uiteindelijk gingen twee begijnen niet
langer akkoord met dit gemakkelijke
leven. Ze scheidden zich af van de
anderen en gingen binnen de stad
teruggetrokken leven om God oprecht te
dienen.
In 1429 hadden zich al twintig meisjes
bij hen gevoegd. De pastoor van het
begijnhof maakte zich echter ongerust
over de twee groepen zusters, de ene in
en de andere buiten de stad. Hij riep de
hulp in van de bisschop.
Deze keurde de beslissing van de twee
zusters goed, zodat ze konden overgaan
naar de orde van de reguliere
kanunnikessen naar het voorbeeld van
het klooster van Venlo. Hij bepaalde wel
dat ze niet in de stad konden blijven
wonen maar terug buiten de
Hepperpoort in een deel van het
begijnhof een klooster mochten bouwen
van hun goederen en van aalmoezen.
De zusters mochten een ‘pater’ kiezen en
een visitator uit een klooster van
augustijnen-kanunniken. Zo ontstond
het klooster van de zusters Agneten, wel
nog buiten de wallen. Vier
kanunnikessen uit Venlo kwamen de
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nieuwe kloosterlingen bijstaan. De
Agneten wensten echter een pauselijke
goedkeuring en die verleende hun paus
Eugenius IV(2) bij bulle van 9 februari
1431. De Agneten beleefden niet enkel
vreugde in hun klooster buiten de
wallen. Toch zouden ze er nog 52 jaar
blijven. In 1466 moesten ze vluchten
voor de hertog van Bourgondië en zijn
leger en zochten ze een tijdelijk
onderkomen in Roermond en in Venlo.
Teruggekomen in Maaseik, maakten ze
in 1482 een tweede ramp mee toen het
klooster in brand werd gestoken en
volledig werd vernield. Van het begijnhof
noch van het Agnetenklooster werd iets
bewaard. Enkel de huisnaam
“Kloosterbempd” herinnert er nog aan.
Vanaf 1483 verblijven een aantal
Agneten in gewone huizen in de stad. Ze
willen nu een veilig klooster bouwen en
kopen in 1484 de boomgaard van Jan
Collen, vicaris van de parochiekerk; pas
een jaar later beginnen de
bouwactiviteiten om vanaf de kerk langs
de hele Sionstraat niet alleen klooster en
kerk te bouwen maar ook spin- en

weefhuis, tiendschuur, brouwerij,
koetshuis, ziekenhuis, enz.
Dit geraakte pas echt voltooid in het
begin van de 16de eeuw. Hier zullen de
zusters Agneten ijverig werken en zeer
veel presteren tot aan de sluiting van de
kloosters door de Franse Revolutie. Ook
hier zullen de meeste gebouwen worden
afgebroken. De mooie tuin met het
ziekenhuis en verder in de straat de
tiendschuur en een stuk
omheiningsmuur in mergelblokken
trachten de herinnering te bewaren aan
‘het Groot Klooster‘ dat op een bepaald
ogenblik tot 125 zusters telde.

1

2

Marcel Hendrickx: “Enkele gegevens over het
Maaseiker begijnhof sinds de stichting in 1265”,
Uitgave Culturele, Geschied- en Oudheidkundige
Kring, Maaseik 1970.
Van deze paus Eugenius IV werd in 2006, in de
gracht van het Agnetenklooster buiten de
Hepperpoort, het Agnus Dei teruggevonden dat nu
bewaard wordt in het Archeologisch Museum.
Waarschijnlijk hoorde het toe aan Jan Van Eyck en
later aan diens dochter Livina, die in het
Agnetenklooster intrad enkele jaren na de dood van
haar vader in 1441.
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verdieping en een zolder onder
lessenaarsdak. Op de begane grond was
het perceel bezwaard door een
vermeende “servitude” die toebehoorde
aan de rechterbuur.

Aan den ouwe put
102 Werner Cornips, architect
Foto’s Rik Nulens

Gezien de ligging van het te verbouwen
pand binnen de wallen van Maaseik
werd door de ontwerper een
verbouwing met behoud van de
bestaande houten kern voorgesteld, mits
het aanpassen van de voorgevel op het
gelijkvloers, het herstellen in
oorspronkelijke toestand van de ramen
in de voorgevel op de eerste verdieping
en het aanbrengen van het onderste
trapgedeelte, alsook het afschaffen van
de doorgang op het gelijkvloers. De heer
Jos Gyselinck van Monumenten en
Landschappen Limburg kon akkoord
gaan met de gekozen ontwerpoptie.

In oktober 2002 werd door de heer Karel
Vanwijck opdracht gegeven aan het
sinds 1993 in Maaseik gevestigde
Architectenbureau Werner Cornips
B.V.B.A. om een woning te verbouwen in
de Munnikenstraat.
Het betrof een klein vergeten pandje met
een totale oppervlakte van 34,34m2, een
gevelbreedte van 6,12m en een
perceeldiepte van 5,61m. Het huisje met
slechts één gevel was aan drie zijden
ingesloten door aanpalende woningen
en bestond uit een gelijkvloers, één
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De oude pomp

103

Oude toestand

Nieuwe toestand

Teneinde de plannen te kunnen
uitwerken, werd de grondoppervlakte
van de doorgang door de bouwheer
aangekocht en een gerechtelijke
procedure gestart om de servitude op te
heffen; deze procedure zou tot begin
2008 aanslepen. De verdere
aanvraagprocedure verliep vrij vlot met
als resultaat een bouwvergunning op 17
november 2008.
Vlak na het bouwverlof van 2009 werd
begonnen met de verbouwing. Al
spoedig werd een gewelfde kelder
gevonden en kort daarna een gewelfde
beerput onder de kelder; de beslissing
werd genomen de kelder in de
verbouwing te integreren.

naer de Minderbroeders bij den pomp
omtrent de Hepperstraet.”
Door de aanduiding van de plaats van de
vroegere put in de bestrating dicht bij
het huisje was de naamkeuze vrij snel
gemaakt: “Aan den ouwe put”.
Daar de naam Munnikenstraat de
schrijfwijze was/is voor de Maaseikenaar
voor de Monnikenstraat, - notaris J.
Leenders en notaris J.A. Prinssen
schreven rond 1775 respectievelijk: “In
het straetje loopende van de
Hepperstraet naer de Minderbroeders.”
en “In het straetje gaende van de
Minderbroeders naer de Hepperstraet.” leek een knipoog naar het
Minderbroedersklooster door het
aanbrengen van neogotische
ornamentiek een leuk idee.

De heer Vanwijck opperde in de
tussentijd de vraag naar het plaatsen van
een gevelsteen en een gepaste naam. In
de licentiaatsverhandeling “Toponymie
van de gemeente Maaseik” van de heer
Gaspard Cornips (september 1957) lezen
we op p. 45 van het aanhangsel:
Munnikenstraat: … In 1750 schrijft
notaris J.H. van Rey: “In de straet gaene

Het ontwerp van de architect werd in
samenspraak met de heer Daniël Ferron
uit Luik verder uitgewerkt en nu prijkt
deze hardstenen gevelsteen met het
opschrift “Aan den ouwe put” in het
parament boven de voordeur, verwijzend
naar het Maaseiker verleden.
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die een grote bloei heeft gekend. Er
werden vergaderingen belegd,
keuringen gehouden, tentoonstellingen
ingericht en noem maar op. Ja, Maaseik
nam zelfs deel aan tentoonstellingen in
Brussel en Gent.
Hoofddoel was te komen tot de kweek
van een goed ras. Raskonijnen vroegen
niet méér verzorging en eten dan
‘gewone’ konijnen.

Konijnenbond
“Ras Ter Eycke”
104 Martin Boonen
Op onze oproep voor informatie over de
vroegere Maaseiker Konijnenbond
ontving de redactie de kopie van het
hiernavolgend artikel, met dank aan de
heer Henri Voorpijl, die ons dit artikel
bezorgde.
In 1939 werd te Maaseik een
konijnenbond “Ras Ter Eycke” gesticht,
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Buitenstaanders zouden niet vermoeden
dat men zich op zoveel rassen toelegde:
de Vlaamse reus (wit, grijs en
ijzerkleurig), het Haarkonijn, de
Lotharinger, het Franse Langoorkonijn,
de Chinchilla (groot en klein), de Blauwe
Van Beveren, Black and ???tart (zwart en
bruin), de Witte Wener, het
Angorakonijn…
Maaseik zelf nam deel aan de
tentoonstellingen in de achterliggende
dorpen, maar organiseerde zelf ook
grote tentoonstellingen o.m. bij de
Fraters en in de lokalen van het
Kruisherencollege.

Nam men deel aan een Brusselse
tentoonstelling, dan werden de dieren
opgestuurd per trein. Onder de oorlog
trok de konijnenbond eens met de
‘camion‘ van Charles Gelissen naar
Brussel. In Diest werd het hele
gezelschap aangehouden door een
Duitse patrouille. Elkeen moest met de
handen omhoog tegen de muur gaan
staan. Voorzitter Jo Op de Kamp, die
goed Duits sprak, legde de Duitse
commandant toen uit dat er helemaal
geen ‘onderduikers‘ in het spel waren
doch gewone lieden, onder wie een
frater (frater Florent van de SintJozefsschool), die in Brussel naar de
Konijnententoonstelling gingen. Na de
tentoonstelling trok het gezelschap, om
van de emotie te bekomen, naar
Bosvoorde, waar men naar de
paardenrennen ging kijken.

Aw Mezeiker
leedsjes en
gedichsjes
Tony Van Wijck

Bijgaande foto toont ons de Maaseiker
Konijnenbond voor het lokaal Schulpen
in de wijk Het Bad.

Kènjerleedsje

Vooraan van links naar rechts: Bèr Cox, Jan
Corstjens, Gerard Schulpen, Jo Op de
Kamp (voorzitter), Jan Stroek, Mejus Neel,
Nic Hamers.

Ketsje doeër het rèngske

Rónde rónde rèngske

Hunsje doeër het koeëre
en de pastoeër haef z’n bóks verloeëre.

Staande van links naar rechts: Theo
Hinoul, Henri Voorpijl, Henri Creyns, ?,
Leon Schulpen, Door Wetzels, Pierre
Franssen, M. Stockbroekx, Winand
Gommers en Pierre Leyen.

Gedichsje vuur het slaope goeën
Sint Micheel

Momenteel komt de konijnenkweek
weer meer en meer in voege. Er is sprake
van om opnieuw een konijnenbond (zeg
maar kleinveebond) op te richten in
Maaseik.

trèk miech aan mi-jne keel

Tekst en foto Piet HENKENS

(ingezonden door Josée Latour)

neet te vreug en neet te laat
es de klok zès ore slaat

De Maaseikenaar, jaargang XLI, 2010, nr. 2

105

Architect Gessler,
een man met
culturele relaties
106 Martin Boonen

wat waardevolle Maaslandse gevels
bewaard zijn gebleven, gerestaureerd
werden en niet de plaats hebben moeten
ruimen voor waardeloze modernistische
nieuwbouw. Heel wat 17de-eeuwse
panden die onze Markt en sommige
straten sieren, hebben aan Gessler hun
behoud te danken en zorgen er nog
steeds voor dat toeristen in de
zomermaanden onze stad bezoeken. Een
uitvoerige biografie van de man en zijn
betekenis voor Maaseik zou zeker
moeten geschreven worden.
Gessler was echter niet alleen een
bekwaam architect, hij was ook een
erudiet man met een brede interesse
voor alle cultuur en met een speciale
belangstelling voor literatuur en poëzie.
Onder zijn vrienden en kennissen waren
er dan ook verscheidene Vlaamse
schrijvers met wie hij nauwe contacten
had. Zo was er de toen populaire
Antwerpse dichteres Alice Nahon. Haar
verzen, zoals “’ t is goed in ‘t eigen hert te
kijken, nog even voor het slapen gaan”,
hebben mensen van onze generatie op
school nog moeten van buiten leren.
Alice Nahon was in huize Gessler aan de
Grote Kerkstraat een trouwe bezoekster.
Maar ook met andere bekende schrijvers,
zoals de romanschrijver Gerard Walschap
of Marnix Gijsen, onderhield Gessler
regelmatig contacten.
In de publicatie “Gerard Walschap.
Brieven 1921-1950” uitgegeven bij Nijgh
en Ditmar, Amsterdam, worden er
verscheidene brieven vermeld van de
schrijver aan Karel Gessler. Wij citeren
een brief van 4.1.1933.

Architect Karel Gessler (1887-1937) was
niet alleen een bekwaam architect, maar
ook een kunstzinnig man aan wie onze
stad Maaseik veel te danken heeft. Hij
was het die al in de jaren ‘20 van de
vorige eeuw de Maaseikenaar bewust
maakte van ons plaatselijk bouwkundig
erfgoed. Hij was de man door wie heel
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Beste Maria en Karel.
Dank voor uw schrijven en wensen. Niet
minder hartelijk wensen we u beiden alle
goeds dat een gelukkig en welvarend
echtpaar nog zou kunnen wensen. Ook
aan Mama van ons allen een gelukkig
Nieuwjaar.
Met veel genoegen zie ik dat Karel
enigszins twijfelt aan ons voornemen nog

dit jaar te bouwen. Ik zat de laatste jaren
met een ei, want ik vrees en verafschuw
alle misverstand onder vrienden en ik
schreef u niet graag dat we nog een jaar
zouden willen wachten. Nu ge er u
enigszins (telepathisch?) schijnt aan te
verwachten, valt mij dat lichter en vooral
daar wij u kortelings zelf mogen
verwachten, zullen wij de gelegenheid
hebben u alles in den brede te vertellen. De
oorzaak is dat de zaak van “Hoger leven”
juist drie dagen voor de geboorte van het
kindje een geheel andere oplossing heeft
gekregen, dan we redelijkerwijze konden
verwachten. Financieel is dat verschil zo
groot niet dat het onze bouwplannen in
zulke mate kan beïnvloeden, maar indien
de oplossing gekomen ware zoals ze
redelijkerwijze te verwachten was, zou ik
zo goed als zeker voorgoed Antwerpenaar
gebleven zijn en uitgever van een blad dat
mij geheel en al opeiste, met geen andere
mogelijkheid dan geringe familiale
verplaatsingen naar Schotenhof. Dat is nu
allemaal weer anders. Ik ben weer zo los
als voor enkele jaren, heb veel meer vrije
tijd, geen materiële zorgen voor het blad
meer, geen financiële verantwoordelijkheid.
Ik zou als bijverdienste een plaats kunnen
aannemen, b.v. van de staat, als het maar
geen vast bureelwerk is.
Mondelings en vertrouwelijk deel ik u alles
heel precies mee en ge zult het er met ons
over eens zijn dat dit jaar bouwen “haast
en spoed“ zou zijn, die zelden goed is. Als
deze brief u maar bereikt dat ge ervan
overtuigd zijt dat onze beweegreden
volkomen objectief en geen foefje
tegenover u zijn, is voorlopig het
voornaamste in orde. Wij verliezen alleen
de intrest voor de grond voor een jaar.
Tegen einde dit jaar zullen we al veel meer
weten en moeten we dan, hetgeen ik niet
denk, de grond verkopen, tot daar. Het zou
in alle geval veel minder erg zijn dan een
huis te hebben gebouwd waarvan we niet
kunnen genieten en dat we moeilijk
zouden kunnen verhuren.
Maar nu stop ik deze orakeltaal. Wanneer
mogen we u verwachten? Ge weet dat
onze vriend Bert Goris geheel werkeloos is.

Hij behoudt natuurlijk zijn graad en
wedde. Tot voor enkele dagen wist hij nog
niet wat de heren van de politieke
smeerlapperij met hem voor hebben. Hij
zal natuurlijk de ex-Burger volgen naar
Brussel. Maar voorlopig marcheert die niet
en is er dus geen volgen aan. Vervelende
situatie voor hem, die houdt van activiteit.
En nu tot ziens en komt eens kennis maken
met nummer vier die verontrustend op
haar peter lijkt. Ik tracht mij al te troosten
met de overweging dat de natuur door
kruising het selectiefste ras bekomt.
Nogmaals hartelijkste wensen van ons
allen.
Uw toegenegen Ninette en Gerard
107

Een andere belangrijke Vlaamse schrijver
met wie Gessler contacten onderhield,
was doctor Jan Albert Goris, bij
boekenliefhebbers beter bekend onder
zijn schrijversnaam Marnix Gijsen, en in
zijn jongere jaren samen met Wies
Moens en Paul Van Ostaijen de
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expressionistische vernieuwer van de
poëzie in Vlaanderen en later één van de
grote romanschrijvers, met onder andere
meesterwerken als “Joachim in Babylon”
en “Klaaglied om Agnes”. Oudere lezers
herinneren zich hem nog als de “Stem uit
Amerika” die elke zaterdagavond via de
radio de luisteraars op de hoogte bracht
van het politieke reilen en zeilen in de
Verenigde Staten. Ook deze Marnix
Gijsen bezocht huize Gessler zoals blijkt
uit deze brief van 8.9.1931, waarin hij
zijn gastheer prees over zijn kennis en
zijn geestdrift over onze stad:
“Ik houd eraan U en Mevrouw van harte te
danken voor de zoo gulle en zoo delicate
gastvrijheid die ik bij U genieten mocht. Op
mijn verre reizen heb ik nooit een beter
108 gids ontmoet dan U. Bijzonder dankbaar
ben ik U voor al het schoone dat ge mij op
korten tijd hebt getoond en waarvan ik
geen vermoeden had. Wees zoo goed ook
mijn dank aan Mevrouw Gessler over te
maken.
Ik veronderstel niet dat ik U in deze stad
iets leeren kan maar doe mij het genoegen
bij Uw eerste bezoek bij mij aan te
kloppen. U zijt hier beiden van harte
welkom.
Met uwe mooie foto’s heb ik daarstraks
Zielens beschaamd. Hij toont een zeker
berouw.
Mijn eerbied aan Mevrouw en met
genegen achting. Goris.”
Lode Zielens is de bekende Vlaamse
schrijver van de sociaal bewogen roman
“Moeder waarom leven wij?”
En dan is er nog een derde tekst, een
briefkaart geschreven op 25.7.1916 door
een zekere Gielkens uit Hasselt, wonende
Leopoldslaan nr. 8 en gericht aan “Den
Heer Karel Gessler, Bouwmeester,
Maeseyck”. Als adres schijnt dit voor de
postbode van toen te hebben volstaan,
hoewel straatnaam en huisnummer
ontbraken. Wel goed leesbaar op de
voorkant van de briefkaart is het stempel
van de Duitse censuur “Geprüft
Postüberwachungsstelle. Hasselt”.
We laten hier de “poëtische” tekst op de
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achterzijde van de kaart volgen, in de
hoop dat iemand weet waarover de
inhoud handelt, want persoonlijk is ons
dat niet gelukt. De kopie waarover wij
beschikken, is trouwens niet gemakkelijk
leesbaar.
Aan den Heer Karel Gessler
Voor ’t Museum wat gift gij mij toezendt!
Uw prenten moeten hoogst altijd behagen,
want drie jonkvrouwen zijn, in eener stand
vol schoonheid, komen mij bij dit opdagen.
De eene zei: ”De Kunst breng ik, die geest
die hart bij klein en groot steeds moet
verheffen,
die prenten gaan hiertoe meewerken meest
en ons verheven doel volkomen treffen.”
De tweede sprak: “O! die geschiedenis
door alle tijden, kerk en plaatsen wijzend.
Het schoone wat U kwam, zal zij gewis
doen zien van iedereen en hoog doen
prijzen.”
Dan kwam de derde voor: “’t Is vooruitgang
die alles in ’t heelal meest komt doen rijpen!
Voor ’t goed en voor het schoon verhef den
zang
en dank wie allerkant dit kan begrijpen.”
Wij persoonlijk begrijpen er zo goed als
niets van. Waarschijnlijk heeft Gessler de
schrijver van het poëtisch kaartje iets
opgestuurd, een voorwerp of eerder
enkele prenten, voor een museum
waarmee men in Hasselt wilde starten.
Rest er nog een vierde klein dossier,
bestaande uit drie documenten in
verband met de oprichting van het
bekende geschied- en heemkundig
tijdschrift “Limburg”.
Op 14.7.1917 ontving Gessler een brief
van E.H. Oswald Robijns, pastoor in
Millen. Robijns, samen met enkele
Limburgse geestesgenoten, waren van
plan een tijdschrift uit te geven dat
volledig zou gewijd zijn aan de
geschiedenis en de cultuur van onze

provincie. In zijn brief aan Gessler vroeg
de man of Gessler een “voorlopige
schets” wilde ontwerpen voor het
titelblad. Bij wijze van inspiratie
omschreef Robijns het voorgenomen
programma van het maandblad aan de
hand van enkele trefwoorden. Bedoeling
was een publicatie over godsdienst,
voornamelijk apologetiek, letterkunde,
wetenschappen, vooral natuurlijke
wetenschappen en landbouw,
geschiedenis van ons gewest en
uiteraard kunst met de klemtoon op
schilderkunst en muziek. In één woord,
de bedoeling was een alomvattend
programma met uitsluiting van politiek.
Verder bevatte de brief enkele praktische
gegevens. De grootte van de publicatie
zou 26 op 17 cm bedragen en midden
op het ontwerp van het titelblad moest
enige ruimte worden voorbehouden
voor gegevens zoals jaargang, nummer
en naam van de “bestuurder”, de
hoofdredacteur. Onderaan het blad
diende er plaats te zijn voor de naam van
de drukker.

aan mevrouw Teuwen-Daniëls, in de
hoop dat deze tekst een kleine bijdrage
levert aan de toekomstige biograaf van
architect Gessler.
Ongeveer honderd jaar geleden stond in
het “Maeseycker Weekblad”
(15 jan. 1910)

109

Architect Gessler kweet zich van deze
opdracht en zond kort daarop zijn
ontwerp naar pastoor Robijns. Op
8.8.1917 ontving hij een briefkaart van
Robijns met gelukwensen om het
ontwerp en met woorden van dank,
maar eveneens met de bedenking dat
om een cliché ervan te laten maken het
geheel erg “veel beladen” was. En verder
beloofde Robijns de heer Gessler op te
zoeken zodra “het geschikte ogenblik zal
aangebroken zijn” om dan de gewenste
wijzigingen te bespreken.
Het eerste nummer van het tijdschrift
“Limburg” zou eerst na de oorlog
verschijnen in juni 1919 en telde 20
bladzijden, maar de titelpagina van
Gessler werd niet aanvaard. Blijkbaar was
de uitvoering ervan te duur.
Met dank aan oud-Maaseikenaar de heer
Jos Daniëls, die ons uit Leuven de nodige
gegevens voor dit artikel bezorgde en

De Maaseikenaar, jaargang XLI, 2010, nr. 2

Maaseiker
spreekwoorden,
zegswijzen en
gezegden
110 Tony Van Wijck
Dialects do not belong to a language,
they ‘are’ a language
Giuseppe Francescato (°1922)
1. Iech höb sji-jt aan de luj. (= Ik trek
me niets iets aan van de mensen of
van wat de mensen zeggen.)
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2. Iech bèn tów tot aan mi-jne nak. (= Ik
ben vol gegeten.)
3. Hae is zoe lómp es het paerd van
Kristes. (= Zo lomp als een ezel.)
4. Hae haet de ków mèt het kawf
gekoch. (= Hij heeft een vrouw
getrouwd die al in verwachting was.)
5. Vleege mèt Kieërsmis de mögke
rónd, den lik mèt Paose nog väöl i-js
op de grónd. (= Weerspreuk.)
6. De kènjer van vandaag zeen neet van
gister. (= De kinderen worden hoe
langer hoe slimmer.)
7. Ki-jk mer good ówt des-te mèt gei
pekske eivers kums! (= Kijk uit dat je
niet in verwachting raakt.)
8. Wi-j de wènd wejt, wejt ouch ze
jeske. (= Hij is een opportunist.)
9 Hae guuëf wi-j ein ków. (= Hij is zeer
vrijgevig.)
10. Eine man is zoe awt es er zich veult,
ein vrouw zoe awt es ze ter ówt zujt.
(= Geen commentaar.)
11. Iech gaon mi-jn sjoon eivers brènge.
(= Ik ga naar huis.)
12. De kuns neet kakke zónger kujme. (=
Je krijgt niets zonder inspanning.)
13. Van bówte blinke en van bènne

stinke. (= Schone schijn bedriegt.)
14. Dao veel get te rape. (= Daar was iets
te verdienen.)
15. Hae maakde van zi-jnen tak. (= Hij
maakte van zijn neus!)
16. Dae het langst laef haet de bujjel en
het gelsj. ;... en het snoor. (=
Verontschuldiging bij vrijgevigheid.)
17. De kèns neet de klokke lójje en in de
percessie goeën. (= Je kan geen twee
zaken tegelijk doen.)
18. Dae is nogal doeër de tek gegange.
(= Hij ziet zeer slecht uit.)
19. Iech waas gelaaje wi-j ‘ne
mówlieëzel. (= Ik was zeer zwaar
beladen.)
20. Vrouwluj en li-jvend mos-te neet bi-j
de lamp koupe. (= Bij huwen en
handelen moet je uitkijken.)
21. ’t Köpke mót het vötsje verkoupe. (=
Een meisje moet haar hoofd goed
verzorgen om aandacht te trekken.)
22. Hae veug zich van geins kante. (= Hij
ligt helemaal dwars.)
23. Hae haet zi-jn patsj op hawfzieëve
stoeën. (= Hij is niet goed gezind.)
24. Hae baet zich in z’nne bówk van de
guf. (= Hij is razend kwaad.)
25. De ein krej pik de anger gein oug
ówt. (= Familie ondersteunt elkaar.)
26. Mèt ein woeërs nao de sjónk goeëje.
(= Met een rijke vrouw willen
trouwen.)
27. Dae labboeëne wilt ieëte mót mieërt
neet vergieëte. (= Tuinbonen moeten
half maart gepoot worden.)
28. Iech gieëf het lever mèt ein werm
hand es mèt ein kaw. (= Liever gul
met erfgenamen terwijl ik nog leef.)
29. Paose vreug of Paose laat, Paose haet
de zoeëmer in ze gaat. (=
Weerspreuk)
30. Diech bes miech get sjoeëns. (= Jij
bent me er eentje!)

Ereambassadeur
Louis Jaspers
schreef het tweede
deel van zijn
koloniale memoires
Jaak Hoedemakers

Louis Jaspers met zijn zus Tilly (op rust
gesteld huisarts te Geel) tijdens een recent
bezoek aan hun geboortestad.
Louis Jaspers, oud-schoolmakker tijdens
Wereldoorlog II aan het Koninklijk
Atheneum, stuurde mij het tweede en
voorlaatste deel van zijn koloniale
memoires als gewestbeheerder in
Ruanda.
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Bezoek van wijlen
gouverneur Louis
Roppe aan Ruanda
in november 1957
v.l.n.r.: Willy
Bakkers,
politiecommissaris
uit
Geistingen, Clara
Smeulders, zijn
echtgenote, uit
Maaseik,
gouverneur Louis
Roppe, Clara
Jaspers, Grégoire,
agronoom uit SintTruiden, Louis
Jaspers
112
RUANDA II
1956-1960
Progrès, démocratisation, justice
Révolution
La marche douloureuse vers
L’Indépendance
Het is een lijvig boekwerk van ruim
vierhonderd pagina’s in vloeiend Frans
geschreven, waarin hij op een
minutieuze en overzichtelijke wijze
terugblikt op die bewogen jaren in
Rwanda voor de onafhankelijkheid van
Congo in 1960.
Vanaf dat jaar verhuisde hij naar Kampala
(Uganda) waar hij koloniaal attaché werd
voor Brits Oost-Afrika, dat drie landen
omvatte: Uganda was toen een
protectoraat, Kenia een kroonkolonie en
Tanganyika een mandaatgebied.
Laatstgenoemd land maakt thans samen
met Zanzibar het huidige Tanzania uit.
Maar ook in Uganda hadden de
troebelen zich inmiddels verspreid tussen
de talrijke vluchtelingen, opposanten en
Rwandese residenten zodat na
strubbelingen met activisten van de Unar
(Union Nationale Rwandaise) zijn “hoofd
op prijs werd gesteld”.
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Op 22.10.1961 muteerde hij naar Kitega
in Burundi, eerst als adjunct-resident en
daarna als adjunct van de hoge Belgische
vertegenwoordiger. Op 10 april 1962
kwam een einde aan zijn derde termijn
en mede hierdoor aan zijn territoriale en
koloniale loopbaan.
Hij schreef dit boek als reactie op de
onjuiste aantijgingen waarvan het
Belgisch werk in Afrika en zijn
uitvoerders, de oud-kolonialen, het
voorwerp zijn geworden, deels uit
onwetendheid en onbegrip van
sommigen maar inzonderheid door
politieke overwegingen en om een
zondebok te vinden voor de
tekortkomingen en het wanbeheer dat er
op is gevolgd.
Hij wenst met zijn verhalen, verslagen en
anekdotes getuigenis af te leggen van
hun werk en hun engagement dat
volledig gericht was op het welzijn van
de bevolking die hen was toevertrouwd.
Het werk is gebaseerd op zijn persoonlijk
bijgehouden geschriften en zijn
broussedagboeken en is uitgebreid van
foto’s en interessante documenten
voorzien. Zoals ook in het eerste deel
bevat het werk een schat aan

merkwaardige en buitenissige feiten en
toestanden, waarbij hij naar het einde
toe, samen met zijn collega’s aan
hachelijke gebeurtenissen het hoofd
moest bieden.
Zijn werk draagt in grote mate bij tot
een inzicht in de oorzaken van de nadien
zo tragische genocide tussen de Hutu’s
en de Tutsi’s.
Een hoogtepunt tijdens zijn koloniale
periode was het bezoek aan Ruanda van
een Limburgse delegatie van de
Provincieraad met wijlen gouverneur
Louis Roppe ter gelegenheid van een
studiereis in november 1957. Louis
Jaspers heeft hem door het hele gebied
begeleid bij bezoeken aan de nederigste
hutten van de inlandse boeren en hun
velden tot bij de eerst- gewijde bisschop
mgr. Bigirumwami in Nyundo, plaats van
de bisschoppelijke zetel. Ten titel van
humanitaire hulp had de Provincieraad
van Limburg een belangrijke dotatie
gestemd voor werken in het bisdom
Nyundo.
Louis Jaspers heeft ook nadien nog een
bijzondere band met de gouverneur
bewaard. Tijdens zijn verlof in 1958 viel
hem samen met zijn vrouw een warm
onthaal te beurt in het Provinciehuis in
Hasselt.
Ter plaatse had Louis ook een bijzondere
band met streekgenoot Willy Bakkers uit
Geistingen, die er de functie van
politiecommissaris uitoefende. Hij is
gehuwd met Clara Smeulders uit
Aldeneik; beiden zijn thans woonachtig
in Keerbergen.
Met dit imposante boek heeft Louis
Jaspers, een nederige bakkerszoon uit
Maaseik, alweer getuigenis afgelegd van
het enorme werk dat hij in zijn koloniale
periode heeft verricht.
Het aanzien dat hij nadien heeft
verworven door de schitterende en
veelzijdige carrière die hij in zijn
postkoloniale periode heeft uitgebouwd,
dwingt de grootste bewondering af.

Na zijn terugkeer in België werd hij van
01.09.1962 tot 01.09.1963
trainingmanager bij de pas opgerichte
Fordfabrieken in Genk. Hij was bij de
eerste aangeworven leden van het
personeelskader, zodat hij mede aan de
wieg stond van dit belangrijke Limburgse
bedrijf.
Van 30.11.1963 tot 31.07.1967 vervulde
hij de functie van adjunctadministrateur-generaal van Lovanium,
de universiteitscampus van Kinshasa.
Van 01.08.1967 tot 01.12.1969 was hij
sectordirecteur van de Mission Belge de
Coopération te Kinshasa.
Na het slagen in zijn examen van
diplomaat in 1969 en een stage op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in
113
1970 werd hij vanaf 07.01.1971
economisch raadgever op de Belgische
ambassade in Parijs.
28.08.1974: politiek raadgever op de
Belgische ambassade in Kinshasa
05.11.1976: consul-generaal in
Straatsburg
22.10.1980: ambassadeur in Dar-essalaam (voor Tanzania, Madagascar en
Mauritius)
05.11.1985: ambassadeur in Islamabad
(Pakistan)
16.10.1989: Ministerie Buitenlandse
Zaken in Brussel, in de functie van
president van de Task Force van de
Uruguay Round in het kader van GATT
Op 16.11.1991 werd hij op rust gesteld
en bij koninklijk besluit benoemd tot
ereambassadeur.
Van 1991 tot 2004 was hij ereconsul in
Perpignan. Hij is daar in die streek met
zijn echtgenote woonachtig op het
buitengoed Mas de la Segnore in
Glorianes.
Net zoals het eerste gedeelte van zijn
memoires wordt ook dit pas verschenen
werk geschonken aan het
Documentatiecentrum van Maaseik,
waar het door belangstellenden kan
geraadpleegd worden.
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Maaseiker scouts 1940 of 1941.
Foto genomen op de speelplaats van de kruisheren
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Onderste rij vlnr.: 1. onbekend, 2. Lode Germeau, 3. Rik Hendrix, 4. Jean Vancleef, 5. Jo
Brouns, 6. Frans Brouns, 7. Josée Schaeken, 8. Pierre Polfliet, 9. Thieu Deluyker, 10. Jan
Raets, 11. François Smeets, 12. onbekend.
Tweede rij: 13. Mathieu Kraewinkels, 14. Chris Brouns, 15. Theo Kessels, 16. Jaak
Cremers, 17. kruisheer Van den Elzen, 18. Jo Vanderdonck, 19. Magriet Corstjens, 20.
Louis Raedschelders, 21. Mia Plaghki, 22. Hypoliet Daemen, 23. Michel Gutschoven, 24.
Roger Custers (master), 25. onbekend, 26 kruisheer Lambert Dieben, 27. Henri Creyns,
28. Nestor Wouters, 29. Jean Wijnen, 30. Eugène Cleeren.
Derde rij: 31. onbekend, 32. Kraewinkels, 33. Lei Dalemans, 34. Lei Pieters, 35. Louis
Raedschelders, 36. Pierre Vandesande, 37. Hector Buyle, 38. Hubert Kraewinkels.
Vierde rij: 39. Cyriel Colemont, 40. Willy Schroé, 41. Riech Raedschelders, 42. Nand
Dalemans, 43. Theo Raets, de vlag, 44. Modest Colemont, 45. onbekend, 46. Schroé,
47. Désiré Dubois.
Ingezonden door François Smeets

De Maaseikenaar, jaargang XLI, 2010, nr. 2

Een Maaseikenaar
publiceerde…
116 lic. Jan Gerits
In de reeks biografische brochures over
Limburgse letterkundigen, die in 1990
onder de naam “Cahiers van de K.V.L.S.”
werd gesticht, maar thans als “Limburgse
Monografieën” wordt uitgegeven, is
kruisheer Dr. Roger Janssen geen
onbekende. Hij publiceerde reeds drie
literaire monografieën, telkens gewijd
aan confraters die als publicisten
verdienstelijk werk leverden voor hun
kloosterorde en voor de streek waar ze
leefden en werkten. In 2006 wijdde hij
reeds een brochure aan de
geschiedschrijver Willem Sangers
(Stevensweert, 1915 - Maaseik,1987).
Die publicatie verscheen als nr. 66 in de
reeks “Limburgse Monografieën”. De
jongste tijd liet de bedrijvige Maaseikse
historicus eveneens biografische
brochures verschijnen over de kruisheren
Marcel Colson (Maaseik, 1914 - Leuven,
1972) en Donaat Snijders (Geistingen,
1919 - Maaseik, 1992). De geboren en
getogen Maaseikenaar Marcel Colson,
zoon van apotheker Louis Colson en
Catharina Scheijmans, onderhield zijn
hele leven een nauwe band met zijn
geboortestad. De noodwendigheden van
het kloosterleven, waarvoor hij had
gekozen, brachten hem voornamelijk in
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de kruisherenkloosters van Diest, Hannuit
en Leuven. Hij bouwde echter vooral een
faam op als geschiedschrijver van de
kruisherenorde en van de Franse tijd in
het Maasland. Hoewel hij al vroegtijdig
een belangstelling toonde voor het
historisch verleden van de kruisheren,
was de oprichting van de
geschiedkundige kring “Clairlieu”, met
de uitgave van het gelijknamige
tijdschrift “Clairlieu” (I, 1942-), toch
grotendeels bepalend voor zijn historisch
onderzoek. Kruisheer Marcel Colson
ontpopte zich als de stuwende kracht
achter die periodieke publicatie. Zelf liet
hij in dat tijdschrift verscheidene goed
onderbouwde bijdragen verschijnen. Zijn
grote verdienste bestond er echter in dat
hij anderen stimuleerde om over de
kruisheren te schrijven. Van blijvende
waarde zijn de historische publicaties die
hij wijdde aan de Franse tijd in Maaseik
en omgeving. Kruisheer Roger Janssen
heeft op een treffende wijze het
veelzijdige leven belicht van zijn
confrater als priester-kloosterling, als
sociaal-culturele organisator, als
secretaris-archivaris van de Belgische
provincie der kruisheren en als
verdienstelijke geschiedschrijver. Dat
portret verscheen in maart 2008 in de
reeks “Limburgse Monografieën” (nr. 74).
Hoewel reeds heel wat over het leven en
het werk van kruisheer Donaat Snijders
werd geschreven, vond de redactie van
de “Limburgse Monografieën” het
passend dat ook die verdienstelijke
publicist een plaats moest krijgen in de
biografische brochurereeks van
Limburgse letterkundigen. Kruisheer
Roger Janssen werd weeral bereid
gevonden het rijk gevulde leven en de
veelzijdige bezigheden van zijn confrater
als een “Odysseus van de Maaskant” te
belichten. Zijn religieus engagement en
zijn academische vorming als germanist
brachten Donaat Snijders in twee
kruisherencolleges, namelijk in
Denderleeuw (1948-1964), waar hij ook
geboeid was door de scouting, en in
Neeroeteren (1964-1980), waar hij een

prominente rol vervulde in de plaatselijke
sociaal-culturele en heemkundige
activiteiten. Als collegedirecteur in
Neeroeteren en ook na zijn pensionering
was Donaat Snijders lid van de
kruisherengemeenschap van Maaseik.
Overal waar kruisheer Donaat Snijders
verbleef en werkte, liet hij een
omvangrijke reeks publicaties na. Zijn
literaire bedrijvigheid was gericht op
diverse aandachtspunten: het historisch
verleden van de kruisheren, de Vlaamse
emancipatiestrijd, plaatselijke
geschiedenis, oorlogsgebeurtenissen,
volksdevotionele gebruiken, streektaal,
volksverhalen, toerisme enz.. De sterke
verbondenheid met zijn geboortedorp,
die zijn leven kenmerkte, kwam tot
uiting in o.a. de monografie die hij
samen met Jan Geerkens (1902-1971)
aan Ophoven-Geistingen wijdde. Donaat
Snijders was ook een zeer gevoelig mens,
hetgeen hij vaak liet doorschemeren in
zijn gedichten. Kruisheer Roger Janssen
heeft in zijn “Limburgse Monografie” (nr.
81), die in december 2009 verscheen,
een mooie profieltekening gemaakt van
zijn verdienstelijke confrater, de grote
Maaslander Donaat Snijders.

Het verhaal van
‘De Zwieëpert‘
van Aldeneik
Hubert Aendekerk

De Zwiëpert (Theodoor Brentjens), geboren
te Kessenich op 03 januari 1847 en
overleden te Aldeneik 23 november 1935,
voor de boerderij van Jaak Paumen.
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Theodoor Brentjens, alias ”De Zwieëpert”,
werd geboren te Kessenich op 03 januari
1847, zoals blijkt uit het bijhorend
bidprentje, en overleed te Aldeneik op
23 november 1935. Hij huwde twee
keer, de eerste maal met Elisabeth
Thewissen, daarna met Hubertina
Leenders. Uit de genealogie van de
familie Thewissen blijkt dat de
echtgenote van “De Zwieëpert” een
groottante was van mijn vader, Jean
Aendekerk, die vele jaren onderwijzer
was aan de St.-Jozefschool, alias de
Fratersschool, te Maaseik. Zodoende was
dus “De Zwieëpert” ook grootoom van
mijn vader en spraken wij hem aan als
“Nonk”. De moeder van mijn vader was
een dochter van een broer van Brentjens
118 zijn vrouw. Hij heette Pieter Thewissen
en woonde in Duitsland. Hij was gehuwd
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met Johanna Schneidermann
De schrijfwijze van de familienaam
(Thewissen, Tewessen of Thevissen) heeft
altijd voor problemen gezorgd bij de
ambtenaren van de burgerlijke stand.
Mijn overgrootouders brachten 10
kinderen op de wereld, wat voor die
periode een relatief normaal aantal was
in een modaal gezin. Ze heetten allemaal
Aandekerk, met twee a’s, hoewel mijn
overgrootvader op officiële documenten
de naam Aendekerk, met “ae”, benutte.
Mijn grootvader daarentegen
onderschreef alle officiële stukken met
Aandekerk hoewel hij officieel als
Aendekerk stond geregistreerd.
”De Zwieëpert”, of eigenlijk Theodoor
Brentjens, was een echte volkse figuur.
Van beroep was hij veekoopman, maar
hij was eveneens actief in de fruitsector.
Daardoor liep hij, zoals de mensen dat
toen zeiden “mèt de male vol geld.”
Fietsen waren in die tijd een rariteit en
dus gebeurden alle verplaatsingen te
voet. Om zichzelf, maar vooral zijn dikke
portefeuille, te beschermen, was hij
gewapend met een zweep, in het dialect
“een zwieëp“, waardoor hij de bijnaam
”De Zwieëpert” kreeg. Bovendien bezat
hij een wandelstok, zowat 1,20 m lang,
die gemaakt was van bewerkte
stierenpenis. Bovendien baatte Theodoor
Brentjens anno 1882 een herberg uit.
Voor een klein dorp als Aldeneik was er
een overgroot aanbod aan herbergen.
Eén van de sterke verhalen uit die tijd
van ”De Zwieëpert” is zonder twijfel het
volgende:
Op een late zomeravond ontving hij een
bezoekje van de buren. Er was
ondertussen een ongenadig onweer
losgebarsten. De donderslagen
denderden over de daken. In een plotse
ingeving nam hij het kruisbeeld van de
muur, schoof een dakpan opzij en stak
dat door de pannen naar buiten en riep:
“God, höbste al ins good gekieëke waas
te boeëte d’r van aan het make bès?!
Als fruithandelaar kocht hij fruit op om
stroop te vervaardigen samen met zijn
neef, mijn grootvader, Jan Aendekerk. De

stroopfabriek lag op de Aldeneikerweg
rechts naast het café van Louis Damen te
Aldeneik. Daarachter lag nog een
beugelbaan, die van mijn grootvader
was. Op 06 mei 1935 werd alles door
mijn grootvader verkocht aan Louis
Damen. Nu is deze oude stroopstokerij
enkel nog te herkennen aan de
bewaarde ronde vensteropeningen van
de recent vernieuwde woning. “De
Zwieëpert” dronk, zoals alle zich
respecterende koopmannen, met de
regelmaat van de klok zijn ”witteke”.
Mijn moeder vertelde vroeger dikwijls
over de tijd dat ze pas gehuwd was en
bij hem inwoonde. “Als hij in bed lag”,
verhaalde ze,“kon hij vanuit het ledikant
de sterren zien tussen de reten van de
pannen door. Gelukkig had hij in de
winter een deken van aaneengerijgde
konijnenvellen om zich warm te houden.
Als er fijne sneeuw viel werd hij ‘s
morgens wakker met een dun laagje op
zijn bedbedekking.”
Nadat mijn ouders het huis van hem
hadden overgenomen, lieten ze er een
verdieping bovenop bouwen. Onze
“nonk Door”, alias “De Zwieëpert”, was
een graag geziene gast bij ons thuis
maar dat was wederkerig. Op het
ogenblik dat de geboorte van het eerste
kindje thuis werd aangekondigd, was
Door in de wolken. Spijtig genoeg was
hij er niet meer op 09 januari 1936, toen
mijn oudste broer Jean, later alias
“Kansas Billy”, het levenslicht zag.
Amper een maand voordien, op 23

november 1935, verwisselde hij het
tijdelijke voor het eeuwige. Hij werd 89
jaar en overleed bij mijn ouders. Mijzelf
noemde men in mijn jonge jaren ofwel
“Bèr van de Meister”, “De
Sjroeëplekker”, “De Zwieëpert” of “De
Prittel”. Soms klonk dit nogal
oneerbiedig, maar gelukkig heb ik er
geen trauma aan overgehouden. Op dit
ogenblik woon ik te Hasselt.
In het Maaseiker Weekblad van
18 oktober 1890 verschenen volgende
advertenties:
“Allerlei soorten van goede appelen zijn
verkrijgbaar bij Th. Brentjes, siroopstoker
te Aldeneyck.”
****
“Herbegonnen: Th. Brentjes te
Aldeneyck bericht zijn talrijke
begunstigers dat hij zijn siroopfabriek
heropend heeft en alle soorten van
siroop tegen de billijkste prijzen
verkoopt. Hij fabrikeert ook voor hen die
zelf de noodige stoffen willen leveren.”
In de Maas- en Kempenbode van
16 september 1933 stond deze
advertentie:
“Stroopfabriek Aldeneyck.
Ondergetekende maakt zijn talrijke
klanten bekend, dat het siroopfabriek
geopend is vanaf den 20ste september“

Het Documentatiecentrum Maaseik dankt alle schenkers
Martin Boonen
De Werkgroep Documentatie Maaseik ontving de laatste maanden heel wat interessante
documenten. Zo kregen wij foto’s uit de nalatenschap van de heer Henri Theeuwissen. Het
betreft foto’s over het Maaseiker toneel en over de scoutsgroep “De Kruisridders”. De heer
Jean Denis bezorgde ons interessante kasboeken met de inkomsten en uitgaven van Zaal
Van Eyck voor de jaren 1935-1939. Op elk “Wauweleurke” zijn er enkele stadsgenoten die
een oude foto of een leuk documentje meebrengen.
Onze dank gaat uit naar alle schenkers!
Bezoek eens onze website: http://sites.google.com/site/dcmaaseik
En denk eraan, de werkgroep kan alles over Maaseik gebruiken: foto’s, brochures,
gedachtenisprentjes, rouwbrieven, krantenknipsels en noem maar op.
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Wist ge?
120 Wim Corstjens

Dat in 2014 het standbeeld van de
gebroeders Van Eyck 150 jaar bestaat?
Dat al op 30 mei 2008 vijf Maaseiker
culturele verenigingen een
persconferentie hebben gegeven om dit
Van Eyck-jaar 2014 aan te kondigen?
Tijdens deze persconferentie is een
schriftelijk engagement van toenmalig
gouverneur Steve Stevaert uitgedeeld
waarin hij zich engageert om het Van
Eyck-jaar te steunen. Sindsdien zijn er, in
aanloop naar 2014, regelmatig
initiatieven genomen rond Van Eyck met
medewerking van het stadsbestuur en
haar diensten: de publicatie “Ego sum
Maeseyckanis“ door het
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documentatiecentrum; de uitgave het
“nieuwe Postuurke“ van de gebroeders
Van Eyck; het nog lopende onderzoek
naar “Bartholomeus Van Eyck“;
voordrachten over de band tussen de
gebroeders van Eyck en de Maaseiker
mentaliteit; het bezoek professor Peter
Schmidt aan de Van Eycktentoonstelling;
een overleg van de vijf verenigingen over
het Van Eyck-jaar 2014 met
gedeputeerde Sylvain Sleypen in juni
2009; de aanstaande publicatie van het
essay “Triomf der Kleinburgerlijkheid:
een geschiedenis van de Rechtvaardige
Rechters“ door het Davidsfonds Leuven
en last but not least, het midden vorig
jaar opgerichte
“Cultureel Platform 2014”. Daarin
bereiden o.a. deze verenigingen samen
het Van Eyck-jaar voor: het Davidsfonds
Maaseik, de Pater Sangerskring,
Maasketen Jan Van Eyck, Wotra,
Utersjank, de Gidsenbond, het
Documentatiecentrum, Speelgroep Van
Eyck, Ars Eyckensis en het Van
Eyckensemble. Aan het “platform”
nemen ook deskundigen, historici en
adviseurs deel. Men wil in de nabije
toekomst ook andere verenigingen,
kunstenaars, scholen en
sportverenigingen bij het project
betrekken.
Sinds februari heeft ook het stadsbestuur
een ambtelijke werkgroep opgericht,
bestaande uit verschillende stadsdiensten
waaronder de “Musea Maaseik”. Deze
groep werkt nauw samen met het
‘platform’. Het stadsbestuur stelde
daarenboven een curator aan, die de
tentoonstelling over de gebroeders van
Eyck in goede banen zal leiden.

