Op de cover van de huidige
jaargang een foto van de in
brons gegoten maquette naar
het plan van de Franse
fortificaties van Maaseik
(1672-1675).
Het kunstwerk, vervaardigd
door mevrouw Julia Berger in
opdracht van Kiwanis
Maaseik en gefinancierd door
de opbrengst van het
jaarlijkse ’Hartbufkes Preuve‘,
zal eerstdaags op het
Muntplein bij de
Kloosterbempden geplaatst
worden.
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Woord vooraf
Herman Hendrix
(Toespraak gehouden ter gelegenheid van
de receptie n.a.v. het 40-jarig bestaan van
“De Maaseikenaar”)
Mijnheer de Burgemeester,
Geachte aanwezigen,
Tussen het verschijnen van het eerste
nummer van “De Maaseikenaar” en het
honderd zestigste heeft de redactieraad
zich in alle stilte bij mijn weten slechts
twee dingen afgevraagd: primo,
wanneer nodigen we onze vrienden uit
op een feestelijke receptie, en secundo,
wanneer wordt Brussel-Halle-Vilvoorde
gesplitst?
Wat dit laatste betreft, moet ik helaas het
antwoord schuldig blijven; wat het eerste
aangaat echter, kan ik u zeggen dat toen
dit jaren geleden te berde kwam, we het
met de hele redactieraad na vijf minuten
eens waren dat dit moest gebeuren bij
het veertigjarig bestaan van ons
periodiek, vandaag dus.
We bedanken dan ook het college van
burgemeester en schepenen voor deze
ontvangst ten stadhuize.
Sommigen onder u vragen zich wellicht
af waarom niet na tien, vijfentwintig of
vijftig jaar? Mijn antwoord is dan ook:
omdat veertig zonder meer toch iets

betekent in onze westerse cultuur. Ik zou
haast zeggen dat het een heilig getal is.
Is het soms niet na de 40-daagse vasten
dat in de Bijbel het grootste feest
losbarst? Na 40 dagen van versterving
en ontbering volgt het lang verwachte
paasfeest.
Bij “De Maaseikenaar” zijn het wel geen
40 dagen, maar 40 jaren, beste
vrienden; dat maakt het feest dus 365
keren intenser. Het kan gewoon niet op.
“Veertig” heeft ook iets sprookjesachtigs:
denk even aan het sprookje “Ali Baba en
de 40 rovers”. Ik zie ze nog naar de berg
Sesam trekken, waar Ali Baba dan roept:
”Sesam open u”. Dan opent de berg zich
en worden de grootste schatten die de
wereld te bieden heeft, zichtbaar.
En is Sesam soms niet de afkorting van
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“sublieme eigenheid van het stadje aan
de Maas”? En wanneer Ali Baba, in dit
geval onze voorzitter Tony Van Wijck,
dan zou roepen: ”Sesam, open u!”, dan
vallen er 160 brochures van “De
Maaseikenaar” open en ligt gans
Maaseik, van vroeger tot nu, in al zijn
facetten open en bloot voor u. Is er nog
iets mooiers in deze wereld? Nee, er is
niets mooiers in deze wereld.
Dan wil ik nog zwijgen over het feit dat
mijn enige zoon dit jaar 40 wordt en dat
de redactieleden uit het goede hout
gesneden zijn; immers de meesten zijn
van voor de oorlog, die zoals u weet in
’40 begon.
U ziet het, 40 heeft iets en deze receptie
is dan ook meer dan terecht. Dit is
trouwens ook het geval als er zich in de
gemeente een honderdjarige aanmeldt.
Die wordt dan meestal in een open
wagen gezet en door de straten van de
stad gereden, daarachter de familie,
buren en vrienden, meestal gekleed in
de klederdracht van honderd jaar terug,
en daarachter de harmonie, die er lustig
op los speelt van “Lang zal hij leven, lang
zal hij leven”, waarmee ze dan ook
duidelijk de betrekkelijkheid van het hele
gebeuren illustreert. Een reporter vraagt
dan meestal: “Wat hebt ge gedaan om
de 100 te halen?”
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Deze vraag dient hij dan ook nog eens te
herhalen omdat elke 100-jarige nogal
hardhorig is, maar het antwoord is
doorgaans: ”Niets… alleen blijven
ademen”.
Wanneer die vraag echter aan ons zou
gesteld worden, namelijk: “Wat hebben
jullie gedaan om “De Maaseikenaar” 40
jaar lang uit te geven?” Wel, dan zouden
we simpelweg antwoorden: “We hebben
bibliotheken platgelopen, archieven
geplunderd, documentatiecentra
binnenstebuiten gekeerd, foto’s
genomen van de mooiste Maaseiker
plekjes en ze bezongen in gedichten,
bekende Maaseikenaren aan het woord
gelaten en verdienstelijke leden uit tal
van verenigingen, die ons helaas
122 verlieten, een laatste pluim op hun hoed
gestoken. Nee, ik overdrijf niet als ik zeg
dat we ons 40 jaar lang de naad uit de
broek hebben gewerkt.
Mochten er onder u mensen zijn die
daaraan zouden twijfelen, ik heb de naad
bij en kan hem straks misschien even
doorgeven.
U weet even goed als ik dat “De
Maaseikenaar” om de drie maanden
verschijnt. ”Jullie moeten toch aardig gek
zijn”, denken sommige van mijn
vrienden, “om dat nu al 40 jaar vol te
houden.”
En, beste vrienden, omdat we lange tijd
met elf in de redactie zaten, meenden
sommigen dat wij de raad van elf waren,
dus goed gek.
We hebben er toen onmiddellijk Koen
Smits bij gehaald om die gedachte de
kop in te drukken.
Ook een vraag die veelvuldig gesteld
wordt, is: ”Hoeveel kost nu zo een
brochure?” Daar kan ik kort over zijn,
namelijk 3 euro. Om u nog een beter
inzicht te geven, heb ik een
cryptogramboekje van bij Rooske
meegebracht; dit kost 3,60 euro. En dan
moet ge het ook nog volledig invullen,
dus ge hebt er nog een pak werk aan. In
“De Maaseikenaar” hoef je niets meer in
te vullen; alles is mooi uitgeschreven en
verlucht met foto’s en tekeningen. Maar
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we vragen niet méér omdat het leven al
duur genoeg is. We komen er net aan uit
dankzij een 100-tal abonnees die een
steunabonnement hebben genomen en
25 euro in plaats van 12 euro betalen.
Rekening houdend met de ongeveer 700
abonnees komt dat overeen met 40
eurocent per boekje. Plus de jaarlijkse
subsidie – vorig jaar was dat 114 euro –
die neerkomt op ongeveer 4 eurocent
per boekje; in totaal is dat 3,44 euro.
Gelukkig krijgen we af en toe van de ene
of andere cultuurfanaat een financieel
steuntje in de rug of ontvangen we een
prijs, zoals enkele jaren geleden de
“Pater Sangersprijs”. Er zijn er zelfs
geweest die me vroegen of ik mijn huis
verkocht had om “De Maaseikenaar” te
redden. Kijk, zover zou ik echt niet willen
gaan.
Al moet ik eerlijk toegeven dat het water
ons soms tot aan de lippen staat. Door
de opwarming van de aarde - met het
gevolg dat het niveau van het zeewater
stijgt - , moeten we vaak op onze
achterste poten staan om niet kopjeonder te gaan. Omdat we vandaag 40
jaar bestaan, wil ik eindigen met een kort
gedichtje:
Na die flop van Kopenhagen
hou ik het hier voor gezien;
je hoeft mij niet eens te vragen:
“Wat brengt ons tweeduizendtien?”
Buiten veel naakte ontslagen
en wat politiek blabla,
liggen we hier in de zomer
allen met malaria.
En al zijn, na 13 juni,
wij weer allen de “sigaar”,
toch roep ik met de redactie:
“Leve De Maaseikenaar”.
Ik dank u.

De burcht lag echter binnen de wallen
en de nieuwe verdedigingstoren
(rondeel) lag op de stadswal. Later, in
1752, na de vernietiging van de wallen
in 1675 door de Fransen, bouwde de
prins-bisschop van Luik op de plaats van
de burcht een jachtslot, het ‘Prinsenhof’,
dat al in 1818 werd afgebroken. Alleen
de Prinsenhoflaan herinnert nog aan zijn
bestaan.

De toren aan de
Bospoort
Historie
Bert Mersch & Anja Neskens
‘Die nieuwen thoeren aent huys bongart’,
zo wordt de nieuwe verdedigingstoren in
de stadsrekening van het dienstjaar
1602-1603 genoemd. Hij stond bij de
boomgaard waar vroeger de burcht van
de graven van Loon had gestaan. Deze
burcht werd in 1469 gesloopt op bevel
van Karel de Stoute, hertog van
Bourgondië.

Vanaf de 16de eeuw werden er in plaats
van de hoge verdedigingstorens die
boven de stadsmuur uitstaken, lage
(half)ronde versterkingen gebouwd,
zogenaamde ’rondelen’. Ze waren
uitgevoerd in zwaarder metselwerk dan
de oude muurtorens en ze bevatten
kanonkelders met schietgaten of ze
hadden een open opstelling voor
geschut om de wallen te ‘bestrijken’. Ze
konden dus aan de bovenkant gesloten
of open zijn. Om ze tegen beschieting
van buitenaf te beschermen werd een
dikke laag aarde tegen het rondeel
aangeworpen. Dit paste men ook toe
tegen de stadsmuren, maar het gevaar
bestond dat de muren omvielen door
het gewicht van de opgeworpen aarde.
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Op de kaart kan men duidelijk twee
fasen waarnemen in de
verdedigingsstructuur van de stad
Maaseik. Vóór de Franse bezetting
(1672-1675) bestond de omwalling uit
een rechtlijnige structuur, die
onderbroken werd door poortgebouwen
en op geregelde punten door hoge
muurtorens, die later vervangen werden
door lage rondelen. In 1672 werd door
het Franse bezettingsleger van Lodewijk
XIV (de zonnekoning) besloten om de
bestaande omwalling te behouden, maar
de stad door een nieuwe stervormige
omwalling te versterken volgens de
plannen van Vauban.
Er werd een stervormige aarden wal
opgeworpen waarbinnen zich een
negental bolwerken bevonden. Deze
verdedigingswerken werden in de loop
van 1675 al afgebroken en tegelijk
werden ook de stadsmuren opgeblazen.
In 2005 werd er een restant aangetroffen
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te Maaseik aan Kloosterbempden. Deze
stervormige structuur werd opnieuw
opgebouwd en is zichtbaar gemaakt in
het nieuwe Muntplein.

Ontdekking en bestemming
In 2005 werd er naar aanleiding van de
bouw van een winkelcomplex op het
Kolonel Aertsplein en de Plantage te
Maaseik een archeologisch onderzoek
gestart door de archeologische dienst
van Maaseik. Men startte het onderzoek
met de verwachting restanten aan te
treffen van de tuinen van het Prinsenhof
uit 1752 of overblijfselen van de
omwalling van de stad Maaseik.
Al snel werd er vastgesteld dat het
terrein sterk verstoord werd bij
voorgaande graafwerken, waardoor er
geen opzienbarende ontdekkingen

werden gedaan. Tot slot werden in de
laatste hoek van het terrein, in het
zuidwesten, twee verdedigingsstructuren
aangetroffen, beide uit een verschillende
periode.
Het rondeel op de kruising van de
Boomgaardstraat en de Prinsenhoflaan
dateert uit de 17de eeuw, want hij werd
vermeld in de stadsrekening van 1602,
waar hij als volgt werd omschreven:‘Die
nieuwen thoeren aent huys bongart’.
Een tiental meter verderop vonden we
een toren, mogelijk uit de 16de eeuw.
Vermoedelijk werd de 16de-eeuwse
toren, opgebouwd uit mergel,
beschadigd en in het begin van de 17de
eeuw vervangen door een rondeel aan
de Boomgaardstraat. Het rondeel werd

opgebouwd uit mergelblokken en
baksteen. De mergelblokken zijn
hergebruikt materiaal van oudere torens
uit de omwalling.
Eind 2007 werd er beslist om het rondeel
te reconstrueren in de kelder van het
nieuwe winkelcomplex. Omdat de toren
in het privé-gedeelte van de
parkeergarage ligt, werd er beslist om
het rondeel van de noordwesthoek naar
de zuidwesthoek te verplaatsen.
Het rondeel werd kort na de opgraving
op kosten van de Stad Maaseik
gedemonteerd en genummerd door de
firma Verstraete en Vanhecke. In 2009
werd het rondeel heropgebouwd door
het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik
(AGBM).
125
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De winter in
Maaseik 1822-1823
Tony Van Wijck
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Als we van mening zijn dat we juist een
zeer strenge winter achter de rug
hadden, dan zouden we eens de kroniek
“Op ‘t Endt” moeten nalezen. Christiaan
Op ’t Endt werd geboren in Maaseik op
16 november 1772 en werd in 1800
pastoor te Maaseik en daarna van 1814
tot 1836 pastoor in Ophoven.
Pastoor Op ’t Endt hield zijn leven lang
een soort dagboek bij, de bekende
kroniek “Op ’t Endt”. Een volledige
kopie van zijn dagboek werd omstreeks
1995 uitgegeven door het
Documentatiecentrum van Maaseik.
In verband met vroegere winters
noteerde Op ’t Endt in 1823: “In desen
maand is den seer swaaren winter
begonnen en duurde tot in februarii. De
rivieren waren soo sterk toegevrosen dat
men met de swaarste karre over de Maas
vaarde; scrikkelijk om zien waar de
losbreukinge der Maas, duurde alhier
omtrent ses dagen. Den duijk van den
Spanjaard was tot aan Stevensweert
geheel ontrent weggespoelt, met grote
schade van het veld.”
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Volleybalclub
Noliko Maaseik
vijftig jaar
128 Jos Delahaye

Op 17 maart 2010 vierde Noliko Maaseik
haar vijftigste verjaardag. Een
gebeurtenis die in de nationale en zelfs
in de internationale pers ruime
belangstelling kreeg. Mathi
Raedschelders, tevens 25 jaar voorzitter
van de meest succesvolle Belgische
volleybalclub ooit, werd uitgenodigd in
de “Zevende Dag” op de VRT en de club
mocht zelfs van de Europese
Volleybalfederatie CEV de Final Four
organiseren in de Maaseikse Lotto
Dôme. Het laatste weekend van maart
veroverde Noliko de bronzen medaille
door de Italiaanse landskampioen
Piacenza met 3-1 te kloppen en kreeg
van vriend en tegenstander en zelfs van
CEV-president André Meyers felicitaties
voor de uitstekende organisatie, een

Op de jubileumdag van Noliko Maaseik won Noliko in de Lotto Dôme voor bijna 2 000
toeschouwers zijn competitiewedstrijd in de play-offs met 3-1 van VC Lennik. Onder de
pauze konden we enkele “oude gloriën” van de Maaseiker volleybalclub strikken voor een
groepsfoto:
V.l.n.r.: Michel Van Cauwelaert, Yves Barthels, Fernand en Willy Craeghs, Claes
Haldorsson, Jos Klaps, Eddy Evens, Wim Segers, Firmin Vancleef, René Buyle, Jos Kwaspen,
Guy Voets, Jos Van Erum, Guy Bongaerts, Firmin Ruttens, Charles Fraeys, Eric Van
Cauwelaert, Mathieu Segers, Erik Klaps, André Meewis, Theo Peustjens, Patrick Beenders,
Bart Geebelen, Frans Ruttens, Benno Beenders, Leon Frenzen, Jan Martens, René Corstjens
en Jacky Doumen.
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Als blijk van waardering voor zijn 25-jarig voorzitterschap ontving Mathi Raedschelders
een mooi portret, geschilderd door de Maaseiker kunstenaar Rik Stryckers.
evenement dat in een kleine stad als
Maaseik niet zo evident is.
Maar om deze finales naar Maaseik te
halen, had Noliko zich voor de zesde
keer moeten plaatsen voor een Europese
bekerfinale. De laatste 25 jaar, en zolang
is de firma Scana Noliko ook
hoofdsponsor, werd de Maaseiker
volleybalclub 12 keer landskampioen,
13 keer winnaar van de Beker van België,
11 keer winnaar van de Belgische
Supercup, en behaalde ze vier zilveren
en twee bronzen Europacupmedailles,
een unicum in onze Belgische
sportgeschiedenis.
Komende herfst doet Noliko voor de
tiende opeenvolgende keer mee aan de
Champions League, een prestatie die
enkel geëvenaard wordt door het Duitse
Friedrichshafen.
Heel sportminnend Maaseik kijkt er
alweer naar uit.

Historisch document: de oprichtingsakte
van Mavoc
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Toponymisch
praatje

Het gehele gebied vormde aanvankelijk
een moerassige strook tussen de
gemeenten Maaseik en Neeroeteren en,
iets verder van Maaseik, uitgestrekt
heideland. Eeuwenlang was deze site, die
volgens het toenmalige gewoonterecht
uit ”gemene gronden” bestond, een
voortdurende bron van felle conflicten
tussen de twee gemeenten. Inwoners
van beide gemeenten mochten er
namelijk wel hun vee laten grazen, een
recht dat genoemd werd met de
merkwaardige formule “schellen en
bellen”. “Heyen en meyen“ echter, turf
steken aldaar of graszoden kappen, was
voor beide partijen verboden.

Klein Jagersborg
130 Martin Boonen
Het gebied waar dit kleine boerderijtje
gelegen is, kadastraal “Aan de
Neeroetersebaan”, heet in de volksmond
gewoonweg “Het Jagersborg”. Deze
19de- eeuwse naam is ontleend aan de
afspanning-boerderij “Jagersborg - Repos
des Chasseurs”. Vanwaar die naam?
Tot in de 20ste eeuw was de streek een
ideaal gebied voor de liefhebbers van de
jachtsport op klein wild en dat was ook
de reden dat omstreeks 1752 de prinsbisschop Jan-Theodoor van Beieren zijn
prachtig “Prinsenhof” in Maaseik deed
bouwen en er elk jaar enkele weken
verbleef. Van dit kasteel is er jammer
genoeg niets overgebleven tenzij enkele
plaatsnamen, zoals de Prinsenhoflaan, de
Plantage en de Rozenboomgaard.
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In de loop der jaren is het landschap
door menselijk ingrijpen drastisch
veranderd. Het typische broek aldaar
met zijn elzen- en wilgenbegroeiing
heeft plaatsgemaakt voor weideland met
aanplantingen van populieren, terwijl op
de vroegere heidegronden bossen
werden aangeplant.
Eeuwenlang hebben de conflicten tussen
de gemeenten Neeroeteren en Maaseik
over dit gebied aangehouden. Eerst in
1830 werd, na lange onderhandelingen,
in het stadhuis van Maaseik een
overeenkomst gesloten over deze
gronden. Maaseik kreeg daardoor
ongeveer 260 bunder heide en broek,
maar kort nadien verkocht de stad deze
gronden en kwamen ze in privé-bezit.
Thans is het grootste gedeelte van
Jagersborg het eigendom van het Vlaams
Gewest als natuurreservaat.

Klein Jagersborg
De naam Klein Jagersborg voor het
vroegere boerderijtje, Diestersteenweg
275, vlak naast Jagersborg wordt, voor
zover geweten, slechts éénmaal in een
akte vermeld (Schoolmeesters
21.03.1873). Het huisje is een typische
Maaslandse langgevelboerderij van
bescheiden omvang en daardoor uniek
in bedoelde streek.
Langgevelboerderijen stonden steeds
rechtstandig, dus met de smalle topgevel
naar de straat gericht. De voordeur
bevindt zich in de lange gevel en in dit
geval geeft ze rechtstreeks toegang tot
de woonkamer vermits het huis geen
gang heeft. In dit vertrek bevindt zich de
trap naar de bovenverdieping. Links van
deze woonkamer lag de vroegere “goei
kamer”, vroeger ook wel de winterkamer
genoemd, omdat er daar een kacheltje
stond.
Rechts van de woonkamer was er een
ruimte, in de diepte verdeeld in een
kleine kookplaats en de zogenaamde
melkkamer. Nog meer naar rechts en
onder hetzelfde dak kwam men in de
koestal en daarachter lag de varkensstal,
waarin zich ook het toilet bevond. Uiterst
rechts was er een halfopen afdak,
plaatselijk de “sjob” genoemd.
Op de bovenverdieping, vlak onder de
pannen, waren er twee kleine en uiterst
lage kamertjes en in het verlengde
daarvan boven de stal bevond zich de
hooizolder.

De buitenzijde
De bakstenen buitenmuren van het
boerderijtje waren uiterst sober en
vertoonden geen enkele vorm van
versiering. Natuurstenen elementen
ontbraken volledig en de vensterramen
in eikenhout misten elke profilering.
Aanvankelijk lag er bij de Maaslandse
langgevelboerderijtjes langs de gehele
voorgevel traditioneel een stoepje van
Maaskeien, plaatselijk de “luif”
genoemd, doch hier werden reeds
vroeger de keien vervangen door een
betonnen vloertje.

Langs de straatkant was het gehele
perceel afgesloten door een houten
afrastering, de zogenaamde “luiking”.
De topgevel, parallel met de straat, had
twee vensters die oorspronkelijk zoals de
andere vensters voorzien waren van
houten luikjes. De ijzeren haken waaraan
ze hingen, waren enkele jaren geleden
nog steeds aanwezig. Merkwaardig is
wel dat de vensters ook aan de
binnenzijde van luiken waren voorzien.
Een vluchtige blik op het metselwerk
toont duidelijk aan dat de stal eerst later
tegen het woongedeelte werd
aangebouwd. Raadpleging van de
kadastrale gegevens bood echter geen
informatie hierover.
Typisch was ook de waterput, die zich op 131
enkele meters voor de woning bevond.

Eigenaars en bewoners
Over het bouwjaar van de boerderij
tasten we in het duister. Op de
Kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden van graaf Ferraris (17711778) of op de Tranchot-kaart (ca. 1802)
is er in het bewuste gebied geen enkel
teken van bewoning aanwezig. Toch
worden beide kaarten als uiterst
nauwkeurig beschouwd.
Uit de kadastrale gegevens blijkt echter
dat het boerderijtje reeds in 1844
bestond. Het perceel waarop het lag,
was toen 3 are 20 ca groot. Het huis
werd dus blijkbaar eerder gebouwd dan
het ernaast liggende Jagersborg, want
dit dateert, althans volgens de
gevelsteen boven de poort, uit 1849.
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Omstreeks 1860 behoorde Klein
Jagersborg aan Martinus Hanraths, een
Maaseiker koopman, maar kort daarop
werd het samen met Groot Jagersborg en
de erbij horende percelen bij aankoop
verworven door de Maaseiker notaris
Hubert Thomas Hermans. Al bij al bezat
deze heer er 33 hectare, deels gelegen
onder Maaseik, deels onder Neeroeteren.
De man raakte echter een tiental jaren
later in zware financiële moeilijkheden en
op 28 oktober 1873 werd “het
buitengoed of pachthoeve Jagersborg
samen met 33 hectare, eigendom van den
gewezen notaris Hermans op het
Maeseycker vredegerecht wegens een
faillissement openbaar verkocht” (De
Maas, 04.10.1873, advertentie).
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Door aankoop kwam het gehele gebied,
beide gebouwen Groot en Klein
Jagersborg inbegrepen, in het bezit van
twee Waalse heren, Guillaume Fléchet,
senator en burgemeester van Warsage
en de heer Eugène Claes, burgerlijk
ingenieur, woonachtig in Jambes.
Datzelfde jaar 1873 werd de boerderijherberg Groot Jagersborg verpacht aan
Charles Joosten van Maaseik
(Schoolmeesters 27.11.1873). Het
belendend boerderijtje, in de akte “Petit
Jagersborg” genoemd, bestaande uit
woonhuis, stallen en schuurtje, werd
diezelfde dag samen met 2 ha 90 ca aan
gronden, verpacht aan Antoon
Vandebosch, landbouwer uit
Neeroeteren, en dit tegen een jaarpacht
van 200 fr.
Volgens de overlevering werd het
boerderijtje later bewoond door de
knecht van Groot Jagersborg, maar
daarover werden geen gegevens
gevonden. Wel is gekend dat vanaf het
begin van de 20ste eeuw het boerderijtje
bewoond werd door de familie Berghs.
Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945
woonde er een weduwe Berghs samen
met haar dochter, terwijl haar twee
zonen in Duitsland gevangen zaten.
Toen op 22 augustus 1942 een
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geallieerd vliegtuig in de omgeving van
het Jagersborg neerstortte, slaagden
weduwe Berghs en haar dochter erin de
twee piloten, van wie er één gewond
was, in hun kleine woning te verbergen.
Later konden de mannen via de
toenmalige vluchtorganisatie veilig
Engeland bereiken. Nakomelingen van
de familie Berghs kennen nog steeds de
namen van de twee piloten, de
Engelsman J.T.Bennett en de Australiër
Ronald Pierce.
Over de verdere lotgevallen van het
boerderijtje verzeilen we in de
genealogie van de bezittende familie. In
1888, na het overlijden van haar man,
kwam het als deel van de 33 hectaren
van het gehele goed in het bezit van de
weduwe Fléchet-Defossé en haar
kinderen.
Een volgende eigenaar van geheel het
goed Jagersborg, inclusief de grote en de
kleine boerderij, werd door schenking in
1927 de heer Evrard de Harenne uit
Alleur, waar hij het kasteel van Waraux
bewoonde. Het goed wordt daarop dan
ook in de volksmond “het goed van de
Harenne” genoemd. In 1960 werd het
eigendom van zijn weduwe, die het op
21 december 1977 vermaakte aan haar
schoonzoon Evrard de Harzir en diens
vrouw.
Na de deling van de familiegoederen van
dit echtpaar op 16 mei 1978 werd het
perceel waarop het betreffende
boerderijtje Klein Jagersborg gelegen is,
door aankoop verworven door de heer
en mevrouw André Ost-Rompen. Het
pand was toen niet meer bewoond,
totdat het enkele jaren geleden door de
huidige bewoners gekocht en
gerenoveerd werd.
Niet zozeer om zijn historische of zijn
bouwkundige waarde, maar wel als
landschappelijk element is het huisje als
voorbeeld van een Maaslands
langgevelboerderijtje gelukkig bewaard
gebleven en niet het slachtoffer
geworden van de sloophamer.

In memoriam
kruisheer
Armand Put
(° Paal 19 mei 1920 † Maaseik 23 mei 2010)
Jaak Bergers

hield van literatuur en van film, niet
louter als ontspanning maar als
verrijkende kunst. De laatste jaren was hij
nog altijd een trouwe bezoeker van de
betere-film-voorstellingen “Zebra” in het
cultureel centrum ”Achterolmen”, om
zijn gespecialiseerde filmkennis actueel te
houden. Zijn grootste passie was echter
de filosofie. Zijn leven lang verdiepte hij
zich grondig in de klassieke en moderne
wijsbegeerte. Met zijn scherpe geest, zijn
principiële duidelijkheid en respect voor
ieders eigenheid was hij een man van
nuances, niet van extreme standpunten.
In de weekends was hij jaren een graag
beluisterde predikant in de missen in de
Bosstraatkerk. Hij hoorde jaren bij de
discussiegroep “Geloof en wetenschap”,
met gelovigen en humanisten, onder
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leiding van prior Verhoeven, en vanaf
1983 bleef hij een centrale figuur van de
filosofiegroep “vrije denkers over de
menselijke existentie”, thans onder
leiding van Theo Paumen. Kruisheer Put
had een eigen profiel: zorgzaam,
bescheiden, stipt, wijs. De wereld heeft
niet alleen nood aan doeners, maar ook
aan denkers, mensen bezig met de
onveranderlijke, eeuwige en ware wereld
enerzijds en de vergankelijke,
veranderlijke aardse wereld anderzijds.
Mijnheer Put bleef een (onder)zoeker tot
het einde van zijn leven.

De overledene leek honderd jaar te
zullen worden. Toch is zijn levenskaars
alsnog plots op 90-jarige leeftijd stil
gedoofd. Eens te meer werden wij
geconfronteerd met de waarheid van
onze sterfelijkheid. Hij was een stipte
kloosterling en gedegen leraar Latijn en
Grieks aan het Heilig-Kruiscollege. Hij
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Maaseikenaren
publiceren…
134 Jaak Bergers
Het seizoen 2010 was voor Noliko
Maaseik belangrijk en feestelijk. De club
speelde een succesrijk seizoen en had
een drievoudige viering gepland: het 50jarig bestaan, 25 jaar sponsoring Scana
Noliko en 25 jaar Mathi Raedschelders
als voorzitter. Er werd voor die
gelegenheid een prachtige Jubileumgids
(17 maart 1960- 17 maart 2010)
uitgegeven met een professionele lay-out
in kleuren, vele foto’s over 50 boeiende
volleybalseizoenen uit het grote
fotoarchief van de club, een veelheid aan
veelzijdige, korte informatie en
belangrijke data. Jos De la haye opent
met “ Een persoonlijke terugblik”. Heel
beknopt vertelt hij zijn ervaringen als
Nolikospeler en Nolikosecretaris, een
belangrijk deel van zijn leven. De rest
van de brochure bevat geen ellenlange
teksten over de geschiedenis van de
club, interviews met alle betrokkenen en
statistieken met onnoemlijk veel
gegevens en cijfers. Het was een immens
werk om uit de vele foto’s een
verantwoorde keuze te maken en met
een beperkt aantal toch de volledige
geschiedenis van de club in beeld te
brengen. Jos, wandelend archief van de
club, en een ruime schaar medewerkers
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(redactie, advertenties, concept,
fotografie, René Corstjens en Theo
Goyens, drukkerij Paesen) creëerden een
knap bewaarexemplaar, waarin de
voorbije halve eeuw
volleybalgeschiedenis in Maaseik in korte
bijdragen meesterlijk aan bod komt.
Wim Corstjens vond in de archieven van
de Fraters in Zonhoven de oudste foto
van de volleybalsport in Maaseik,
uiteraard in zwart-wit. Hij werd genomen
op de speelplaats van het
doofstommeninstituut van de Fraters in
de Bleumerstraat. Op dezelfde bladzijde
staan ook de foto’s van stichter-voorzitter
Jef Verbeek en kruisheer Jef Jurgens, die
de volleybalsport op het HeiligKruiscollege introduceerde. De
stichtingsakte en twee zwart-witte
kampioenenfoto’s staan op de volgende
bladzijde als verdere oudste
documenten. Een pittig, kort interview
schetst goed Mathi Raedschelders in zijn
25 jaar als voorzitter. De Belgische en
Europese uitstraling van Noliko als
ambassadeur van de stad Maaseik wordt
duidelijk gemaakt door op een kaart van
Europa de 53 plaatsen aan te duiden
waar Noliko Maaseik ooit in
competitieverband aantrad. Er zijn nog
exemplaren beschikbaar, besteladres
Nolikosecretariaat Maaseik. Prijs 8 euro.

Dènke en veule van
de Maaslenjer zit in
z’n spruuëke en
gezègkdes
7. FLITSE ÓWT E VROUWELIEËVE
(ieërste aaflevering)
Theo Kees
Kómme mansluj aan de kal uuëver
vrouwluj, den kónne ze dao gemeinlik e
ferm buimke uuëver opzètte. Ouch en
vuural vuur dichters en romansjri-jvers is
het ‘Ewigweibliche’ ‘ne brón van
ónówtpötteleke inspirasie. Ganse
beukeri-jje höbbe ze der uuëver vol
gesjrieëve. Mèt rech en raej trouwes. En
den neet allein, wi-j bevuuërbeeld
Goethe, uuëver het zieëlsverhöffende in
de vrouw – de nateur van vrouwluj stuit
kort bi-j kuns, zaet er -, mer ouch uuëver
het karakteristiek vrouweleke det de man
zoe sterk aantrèk. Dèk nateurlek neet
zónger ’n gezón poeërsie ironie (1).
Waat hieëlegans neet hetzelfste is es
ligke sjampe,
bletsje, jense,
maeke, näöle,
sjandale of
jówdasse. Nów,
het ligk neet in
oos ambi-jsie
hi-j ’n eige
karaktersjildering van de Mezeikse of ’n
haorfi-jn teikening van häör ‘psyche’
ónger eur aandach te brènge. Daovuur
li-jj iech ónvoldoonje aan
zelfuuëversjatting.
Waat waal haolbaar en intersant li-jk, is

ins nao te goeën in waat vuur terme we
ós in oos Mezeikers uuëver maesjes en
vrouwluj ówtlaote. Dao-ówt kónt gieë
den zelf eur kónklujsies trèkke, want wi-j
d’n ouge de speegels zeen van d’n zieël,
zoe is de taal nateurlek de speegel van
de volkszieël. Woebi-j we di-j volkszieël
mótte beki-jke es de zieëtel van alles
waat e volk bereurt, van z’n dènke en
veule zègk mer.
Het begint allemaol, es het good is
tenminste, mèt ’n denderende vri-jjpartij, e spetterend veurwerk, ’n mèngeling
van kènjerwèns, leefde en leefdesdrif.
Het kiensje is óngerwieëge. Mer zoe
zègke wieë det neet in
oos Mezeikers.
Nae, Sofie is neet
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in verwachting,
ze haet get
ónger de
sjolk. Of häöre
sjolk is van väör
te kort
gewoeëre. En den
wèt ederein det det
neet aan dae sjolk ligk.
Waat we onneet gebrujke, is het woeërd
zwangersjap. Det is väöl te gewuuën
vuur zoe get spesiaals. Want, gaef tów,
vuur zoe wónjer kóns-te diech toch
bieëter e bitsje geheimzinniger
ówtdrökke. Het vrouwke is dus tieënge
‘nen hook van ’n rón taofel geloupe.
Allein ‘ne platterik zal zègke det z’n
vrouw het zitte haet.
En Evy haet ouch geinen
dikke bówk of zoe. Nae,
Evy geit groeët.
En ederein kan zeen det
Marie het vuur de hoeëze
haet. Want het pekske mót
toch örges zitte nateurlek.
En twi-jfel der mer neet
aan, in pezi-jsie raak ’n vrouw neet van
de wènsj of, pak ins, van te väöl zón.
Dao is vreeswaer vuur nuuëdig. Allein
den lök het. Wieë vertèlle oos vrunj en
oos naobers den ouch det Simone van
het gevräör geraak is. En det Freddy, de
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mins van Simone, dao ouch vuur get
tösse zit, is van gei belang. Dao kalle we
neet uuëver. En terech, want dae z’nen
inbrèng – lèt op het woeërd ‘inbrèng’ waas van weinig tèl. Dae zit zelfs
uuëveral rónd te bazujne det het gaer
gedoeën waas. En det het eindelek raak
waas. En det edere sjuuët gein aenj is
(2). Fój,fój.
Zoe boeleke kri-jgs-te ówteraard neet
vuur niks. Carla is den ouch aan het
spare. En de mós al e kawf van Mozes
zeen óm den dao ówt aaf te leije det
Carla zich nów het ieëte ówt de mónd
spaart. En al daen ti-jd is Lucas, de mins
van Carla, op de mol aan het wachte.
Dao is dus waal degelek get bestèld.
En vuur Fernanda, det heit geval, det alle
136 vi-jf voot ‘nen angere haw, zal het vanaaf
nów aafgeloupe zeen mèt al di-j
affaerkes. Det zal effe wènne zeen nów
ze vas ligk, di-j wölpsige kërnaalie.
Gedoeën mèt det gefladder en gevlinder
nów get op kóms is en ze dus aan de
kètting ligk, det wilsj wi-jf.
Manjefik! ’n Dozi-jn gezègkdes óm het
mysterie van het lieëve in beelde te
vatte. Of óm het ins mèt Huizinga (3)
te zègke ’van het onkenbare wezen der
dingen gezegd, is ieder woord beeld’
(4). Beelde ouch di-j op de lachspieëre
wirke. Dao kóns-te allein mer ówt aafleije
det we zelfs vuur het óngeboeëre lieëve
‘nen humoristisse luiper ówtrolle. Zjus of
wènt we tieënge det leef mujlke det strak
ter waereld geit kómme, alvas wille
zègke det het zónger humor neet geit in
het lieëve.
En op ‘nen daag, Julie waas al ’n ti-jdsje
ówtgetèld, is het zoe wujd. En weer is
het veurwerk.
Nog noeëts
waas ter
zoeväöl leech
oppe waereld.
Veurpi-jle en
vónkerieënges
doon het gemood van Julie en häöre
mins, Lowie, kieër op kieër volsjeete,
uuëverstelp doeër emosie en in de
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zieëvenden hemel van bli-jdsjap. Twieë
awwers belieëve de sjoeënsten daag van
hun lieëve. En twieë bómma’s en twieë
bómpa’s zeen zoe mäögelek nog
gelökkiger. En hoera, ’t is e maesje.
Venus zal het heite, godin van de
sjoeënigheid en de leefde (5). ‘n Sfeer
van genieëgenheid en leefde vuur dit
boeërelingske, dit goddelek wónjer,
vervölt de kamer. Vervölling, det is het
zjuste woeërd. Voller kan e minsehart
neet zeen. En de vraog wi-j het dit
ónbesjrieëve blaad zal vergoeën in het
lieëve, di-j stèlle ze zich nog neet. Det is
vuur later.
We zeen – waat vlujg den ti-jd – twieë
jaor later. De weeg en het park stoeën al
lang oppe zölder. Oze leeve sjörk, Venus,
debbert al rónd wi-j e jónk vuuëleke. Het
is, pa en ma wille het neet geweite
höbbe, waal e bitsje ‘ne sjravelaer, get
ónröstig en dèk zelfs e bitsje opgejaag.
En spuuële? Jao, väöl. Mer neet te lang
mèt hetzelfste. Póppe, baerkes,
spuuëlgoodsjes, mèt of zónger
tössekóms van goodheilig man, het is
haos neet genóg óm oos rebbedepke stil
te hawte. Want jao, het is ouch waal e
sjrieëverke es het ze willeke neet kri-jg. Al
e paar kieëre is het zelfs – ómdet het z’n
lótsj neet dalik
kraeg - bónk
oppe grónd
goeën ligke,
mèt ze
gezichske oppe
kaw stein. En
dao blaef tiech det erm sjäöpke, det erm
dutske, toch waal gemekkelek tieën
menujte ligke. Jao, karakter haet het
waal, oos debberke. Mer het leefste nog
zit oos leeveke oore vuur d’n televi-jzie.
Tante Terry, de Fabeltjeskrant en
Sesamstraat, wèt ge nog. Waat pappa en
mamma neet vermoeëge, det kónne di-j
waal, want det zeen pas helde. ’n
Televi-jzieverslaving in de maak, vraog
gieë? Kóm, begin nów neet oos plezeer
te bederve. Waem maak zich nów zörg
uuëver óngelagde eier?

Vandaag – we zeen weer e paar jaor
wujjer - zeen de groeëtawwers op
bezeuk. Zjef en Mia, en Meri-jke en
Manfred. Dao huuërt gieë nog van.
Venus wuuërt al veer jaor. En weer
wuuërt oos sprèngbóks uuëverstelp mèt
kadookes. ’n Kuuëke, nog ’n póp en nog
e fitske, én nog e spuuëlgoodbieësje, te
väöl óm op te neume. Es di-j minse hun
kleinkènsj, hun leef möske, mer gelökkig
kónne make. Di-j belieëve ech d’n ti-jd
van hun lieëve. En eders kieër es ze hun
prinseske, det leef snoeëterköpke,
tieënge zich aandrökke, sprunk hun
hertsje op van gelök en kóntentemènt.
Noeëts höbbe ze mieë genoeëte. Dit
sjravelkuntsje is hun lös en hun lieëve.
Waat kan het lieëve toch sjoeën zeen.
Ouch tieënge de bówtewaereld is het
niks es geschwärm (6) en gedwieëp. En
bi-j de verjaordaagsgatoo geit het allein
mer uuëver waat dit döpke toch al
allemaol kan. Want het is zoe klaor es
pómpwater, Venus haet talent en nog
gei bitsje. Waat det al vuur e
bidderhensje (7) is!
En jao, oze
kleuter zit al
oppe kaksjoeël,
twieëde kleske.
Mer de juf zaet
det Venuske, det
leef snóbbelke,
waal e bitsje ‘ne
wirvel en ’n
slóknaas is. Want
al dae slók, dij zjupkes,
heitzekskes,
niknekskes en
gimoofkes, det
is neet good
vuur zoe
sjelmke, vunk
ze. Den mós-te diech toch aafvraoge wi-j
det mins zoe get kan zègke van hunne
sjat. Den gieëfs-te d’ne sjattebout get
mèt vuur ónger de spuuëlti-jd en den
geit de juffrouw zich dao effe mèt meuje.
Di-j mót waal aan ‘ne burn-out li-jje. Of,
waat ouch kan, mesji-jn zit ze waal volop

in häöre midlife-crisis (8).
En vuur de zès minse rónd de taofel bli-jf
dit leef en vruntelek ieëpke, hun
groeëtste gelök en passie, tot laat oppen
aovend het óngerwerp van hun gesprek.
Jummich, waat e groeët maesje is miech
Venus toch al gewoeëre. Oos vengnaas
zit den ouch al in de twieëde klas bi-j
meister François. En gistere zeen pa en
ma nao het awwerkóntak gewaes. Haet
miech dae mins, dae meister, dao e
sermoeën aafgestoeëke. En waat ‘ne
zeiver (9). Bewieërt daen hieër det Venus
neet good mètkan. Rieëkene geit nog,
mer taal en lieëze, det is ’n anger paar
mówwe, hilt ter vol. Vraogs-te dae of ter
dao niks aan kan doon, den antwoeërdt
dae botweg det er mieë es z’n bès duit
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mer det ter aan ’n króm vot gein rechde
bóks kan make (10). Zoe’ne kal, det is
toch vuur in di-jne bówk te bi-jte. Den
zits-te diech te spitse op e good woeërd
en den wieërs-te zoe aafgedruuëg.

En den mót het sjoeënste nog kómme.
Hilt dae knuuër onnog vol det Venuske
waal e paar gooj eigensjappe haet mer
det het nogal bemeujzeek is en dèk ouch
ónbelaef, zègk mer e velmujlke is. En det
het zoe wieërs kan zeen es ‘nen ieëzel.
En es-te den opwurps des-te es awwers
neet gaer höbs det d’nen èngel
vergelieëke wieërt mèt ’n bieës en
zieëker neet mèt zoe gedroch mèt
zoe’nen dikke kop en en zoe’n lang
oeëre, den sprik dae in raodsels. De
vungs ouch mènnigen ieëzel mèt twieë
bein, zónger lang oeëre, zaet dae den
namelek. Nów, Julie en Lowie höbbe zich
dao neet laote lómpe doeër dae
grawwelaer. Di-j höbbe bónk dao-op
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gereageerd mèt ‘het geit oos kènsj hi-j
oppe sjoeël wi-j de ieëzels di-j haver
drage en huij ieëte’ (11) en dat waas de
nagel oppe kop. Nów wèt det
opgebloeëze stökske sjoeëlmeister det dij luj mèt zoe’nen ieëzelechtige kal neet
opgezat zeen. Zits-te es moderdeer en
es pa, vanówt de vadergeveul, de bein
ónger den vot ówt te loupe óm de klein
vrouwke e bitsje te verwènne, den kump
zoe’n trenseneerbieës tiech de
moderhart en ouch de leefhöbbend hart
es vader ins effekes oppe proof stèlle.
Dao kri-jgs-te den de krelkespis van. Mer
jéh, eder hart haet z’n smart. Dao
truuësts-te diech den mer mèt.
Jao, det is e gesugkel gewaes in di-j
138 lieëger sjoeël mèt waat sómmige van di-j
meisters en juffrouwe diech dao allemaol
wille wi-js make. Pas op, iech zègk
sómmige, want dao woeëre der ouch bi-j
di-j alti-jd op zeuk woeëre nao het gooje
in e kènsj. En es ze det gevónge hawwe,
den blaeve di-j dao ouch
ónverstoeërbaar in gluive. En zoe huuërt
het, is het neet?

Mer good, oos sjrapnel zit óngertösse
oppe kolmejènsjoeël. En het ieërste
waat Julie en Lowie gedoeën höbbe, det
is de klaslieëraar bi-j hun thóws
ówtnuuëdige. Kwestie van – en ’t is toch
vrieëd des-te zoe get mós doon, totaal
óngebrujkelek - alle vuuroeërdeile vuur
ins en vuur alti-jd van de taofel te vaege.
Jao, het mót gezag zeen, dae meister,
Anton hèt er, nao e glaeske of veer waas
dae hieël gesprieëkelek. En dae lówsterde
ouch. Det waas ech geine mówleman en
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zieëker ouch gein zeiverkónt of ‘ne
kluuënes. Want aan taofel, det is
geblieëke, dae kènt z’ne waereld.
En waat ze
zich
vuurgenómme
hawwe, det
höbbe ze
ouch
gedoeën, Julie
en Lowie. Nów wèt dae meister det
Venus es kènsj alti-jd ‘ne póngel (12),
waat zègk iech, ‘ne maalplak in de was is
gewaes, braaf en gemekkelek. En det het
alti-jd zoe taam is gewaes es e lemke.
Nae, zieëker geine stinkerd of e sji-jterke.
Det zou ouch gein vörf gepak höbbe.
Want zwi-jg stil, dao zeen al genóg van
di-j levekes di-j hun awwers d’n dikke
spuuële. De kóns allewi-jl neet genóg
ówt d’n pupse
ki-jke. Want wi-j men de kènjer trèk, zoe
haet men ze. Det huuërt zich nów
einmaol neet det zoe jónk dènk ómstenj
zit te make en det het thóws oppe taofel
maag sji-jte. Nateurlek, in eder kènsj zit
waal get däögneteri-j of get óndäög.
Mer is det bi-j de groeëte minse mesji-jn
neet zoe? Jéh, den geis-te zoe’ne
kepówn of zoe’n ónkrówd toch neet
dalik de wach
aanzègke. Laot stoeën
des-te op d’ne poeët
zouds goeën ligke
spuuële of zoe’n
döpke vuur de vot
zouds gieëve.
Nów, het mót gezag,
dae sjoeëlmeister,
daen Anton, dae is heivers gerieëje mèt
het beeld van awwers di-j geweldig mèt
hun kènsj begange zeen mer het waal
kort hawte en di-j draan meistere, mèt
de kènmerke van ’n echte moder- en
vaderfiguur, vol leefde, bezörgdheid en
mèt het nuuëdige geveul vuur leijing te
gieëve. Mer terech? Det zal nog allemaol
mótte bli-jke.
Alles is nów en alles geit good. Want di-j

opveujers in d’n ieërste graod, det is
bekènd, di-j zitte dao ech neet vuur de
kènjer te flesse of d’n dujvel aan
te doon. Jao, dao waas waal
ins ein of angere stijfvrieëter of bènnebieër,
dae get te protokolle
haw. Mer jéh, knuuëteraers en
kritikasters vungs-te uuëveral.
Het ergste waat ze van hun
maesje te zègke hawwe, waas det het
‘ne kómplemèntemieëker waas en ouch
e bitsje ‘ne gaaplieëpel en e mooswi-jf.
Mer det hoof neet aan de groeëte klok
gehange. En zègk het mer ins rechówt,
woeërt gieë zelf zoe vuuërbeeld tón gieë
zoe jónk dènk woeërt?
Nae, van tieën kieëre nieëge hawwe Julie
en Lowie mèt de kómmentaar van di-j
lieërkrachte gein meujte. En van
sjoeëlvosseri-j höbbe ze ouch gei klage
gad.
Allein de si-jfers, det waas ’n anger paar
mówwe. Mèt de hekskes uuëver de
sloeët, want lieëre dao haw het e breurke
aan doeëd, oos maesje.
Mer kènjer optrèkke, det wèt gieë ouch,
veróngerstèlt twieë zake : doeërzètting
en gedöld. De mós tiech neet dalik zitte
opdrèjje en der van ówt goeën des-te
mèt ’n doeëd kiensje mèt e laam hensje
(13) te make höbs. En ouch, kènjer make
het tiech neet alti-jd gemekkelek.
‘Kinderen zijn hinderen’ (14) höbt gieë
nog oppe sjoeël gelieërd. Det waas van
vader Cats (15), wèt gieë nog? Zeet mer
zieëker, al det gemaek en det
gesjamfówter hoeële niks ówt.
Leef kènjer, óngertösse is miech oos
juffrouwke al in het veerde jaor van het
middelbaar geraak. ‘nen Aankómmeling
en e ferm maesje zieëker ouch. ’n Aardig
kènsj, ’n bloom van zèstieën lentes.
En waat sómmige zieëker neet hawwe
verwach, Venus haet zich herpak. Het
begint zich ech te sjikke. Al get
verstenjiger gewoeëre en kop gekrieëge
in de lieërstóf. Mer vuur väöle onneet
ech ’n verrassing. Alles is ummers
mäögelek in het lieëve behalve nateurlek

‘ne naakse in z’n
bóksemaal sji-jte. E pak
slammeur minder vuur
mamma Julie en pappa
Lowie. Inins hawwe di-j
dao gei kènsj mieë aan.
Wi-j det z’ne plan trok.
Venus haet ouch ’n anger vrindin, Kiara.
En mer good, want van det Sjoukje, ein
van uuëver de päöl, det al van de lieëger
sjoeël bi-j Venus in de klas zoeët, dao
lieërde het neet väöl goods van. Man,
waas det e spits
spoeëk. Det haw nów
ins gei speer op z’ne
kop det doch. Alles
veróbzakke en alti-jd
ze köpke ówtwirke. En
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wi-j det ze mujlke kos
aafspuuële. En wi-j det
spuuëkske vluuë op
z’ne start haw. Óm
pups van te wieëre en
diech kepot te
sjangerneere.
En wi-j det de meisters
en de juffrouwe vuur
het lepke hoeël. Dao
woeëre den ouch e paar van di-j
óngerwi-jsgieëvende di-j serieus de pik
hawwe op det Sjoukje. En gaef tów, det
kump normaal noeëts vuur. De geis zoe
kènsj toch zieëker neet laote merke deste het neet kóns li-jje. Doeër allerlei
hatelekhede. Want det huuërt zich neet
vuur minse di-j toch allemaol vanówt ’n
innerleke reuping vuur de klas zeen
goeën stoeën. Aan zoe’n belangri-jke
opdrach begins-te ummers neet es-te
diech neet van bènne tot det doeër
ederein hoeëggeach, hoeggeprieëze en
hoeëggewaardeerd amb geroope veuls.
Of dènk gieë van waal? Daen aandrang
is zoe sterk des-te dao neet aan kóns
weerstoeën. Di-j hoeëggekwalifiseerde,
di-j aan zoe’n opdrach beginne, di-j zeen
den ouch nao fieërtig jaor vuur de klas
nog alti-jd stargek op det lèsgieëve en op
di-j kènjer, waat iech nateurlek neet
bewaer zónger ’n uigske te pitse … Nae,
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di-j goeën allein mer mèt pensioeën
ómdet ze neet langer moge bli-jve es 65.
En den dach gieë nog det di-j minse
daovuur koeëze ómwille van de
vekansies en al di-j vri-j daag… Dao mót
iech ins mèt lache. Mer det hieëlegans
terzi-jje.
We zeen tieën jaor later. Wieë sjri-jve
óngertösse 2000. In Julie häör lieëve is
ter in di-j tieën jäörkes hieël get
verangerd. Lowie haet Julie laote zitte.
Vuur ’n jóng vlam. Hae haw Julie in ’96
pertang nog ‘ne zoeën gesjónke,
Matthias. E naokómmerke dus, 18 jaor
nao Venus. Ech eine ówt e spaarpötsje
dus. Mer waal welkóm, twieëhónderd
persent. Julie waas tón 38. Op 19
140 getrouwd. Dus det kos nog.
Waas miech det ’n ströp, det Matthiaske.
Ech ’n tof kieërelke en e leef menke. Waal
e bitsje ’n rów zieël. Mer kóm.
Mer het haet dus neet mooge zeen. Het
haet zich neet mieë gelag tösse Julie en
Lowie, sjoeëns det Julie zich nog de lep
ónger de sjoon haet ówtgeloupe. ‘De
woeërs e sjoeën book, mer iech höb het
ówt’, (16) zag ter tón der vertrok. Jao,
Julie haet ech nog lang geperbeerd de
muuëbels te redde, mer tieënge e paerd
kóns-te neet gape (17). En det paerd,
det waas zoe’n mamzel van 22, Ursula.
Dri-j jaor awwer es Venus tón waas.
Waas miech dae mèt get goeën loupe,
dae Lowie. ’n Echte troela. En ’n gekkin
ouch. Wis dae sugkelaer tón nog neet
des-te bieëter op ‘ne körf vluuë kóns
lètte es op e gek wi-jf.
En opgedirk wi-j ’n paershoeër. Veurroeëj
sjeunkes. Hekskes … hoeëg genóg óm
de nek te brieëke. E blujske zoe op het
oug twieë maote te klein. Jao, det
spande ech vuur kepot. En e rökske …
Gooje nach,
dao waas waal
hiel min stóf
aan gebrujk. En
det vuur ’n
mamzèl mèt
bein tot aan de
vot. En wi-j det

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2010, nr. 3

loeëp, det ‘leeveke’. Es
ze det ‘ne
bessemestieël in z’n vot
hawwe gestoeëke, den
haw det de ganse
straot gekieërd.
En in het köpke neet
väöl. Waal väöl vel óm
het mujlke, väöl dikke kal mein iech. Mer
det waas ouch alles. Kènjerkak verkoupe,
det kós det. Flawwe, lómpe kal, zègk
mer. Eigelek ’n stóm fluit. En uuëver
fluite gesproeëke, di-j flödde diech get
bi-jjein. Waat neet good is, want
fluitende vrouwluj en krèjjende hinne, dij douge neet. Dao hoofs-te geinen
hoondereboor vuur te zeen óm det te
weite. En den vergieët iech het sjoeënste
nog. ‘ne Killo sjmink op het mujlke
nateurlek. ’n Echte sjminkdoeës. Neet
det sómmige mansluj det neet gaer
zoeëge. Mer den dènks-te toch in d’n
eige : ‘Det wi-jfke haet zich de kop
geseerd óm het vötsje te verkoupe. Waat
‘n heite teef. Det mót toch waal ech sji-jt
höbbe aan de luj.’ Mer dae Lowie, daen
erme jóng, dae zoeëg det allemaol neet.
Dae haw het väöl te zwaor te pakke. Dae
waas hieëlegans bekónkeld doeër det
vroumes, beheks zègk mer. Waem haw
det gedach! Mer jéh, det is zoe in het
lieëve, de mörge wèt dèk neet waat d’n
aovend brunk. ‘Life is like a box of
chocolates, you never know what you’re
gonna get’, zègke de Amerikane (18). En
di-j kènne get van sjóklaat. De awweren
ónger ós, di-j weite det. Det woeëre gein
tanks mer sjóklaateri-jje op röpskèttinge
woe di-j in ’44 hi-j de staej mèt
bènnerieëje. Het lieëve kump wi-j het
kump. Laote we het dao mer op hawte.
Nów, dae haet ’n ti-jdsje gebrand van
leefde. En iech zègk het neet gaer, mer
Lowie det waas ouch waal e bitsje ‘ne
sjerpe. Dae waas eigelek vanväör zoe
sjerp es ’n mispel vanachter (19).
Mer het bli-jf allemaol neet doore. Den
dènks-te de leefde bedèk alle dènger,
mer zoe is het neet alti-jd. Vrouweleefde
is sóms wi-j wi-jn dae gemekkelek

verangert in azi-jn, zègke ze. En zoe waas
det ouch mèt det vroumes, di-j
kwispelkónt van ’n Ursula.
En waat ouch waor is, al te wit is gaw
vówl (20). En op ‘ne vi-jze kieër is miech
dae Lowie – dae waas al lieëlek doeër de
tek gegange - mèt e stök in z’ne
kammezaol oppen Hollenjer tieënge
‘nen dikken eik gevlamp. Morsdoeëd. En
nog mer 48. Zelfmoeërd, waas de kal.
Ówt sjegreng. ‘Waem het wi-jf trouwt
óm het sjoeën li-jf, verlujs het li-jf en hilt
het wi-jf’ (21), huuërde iech tón ‘nen
awwe Mezeikenaer zègke. ‘En det haet
h’m in het graaf gebrach’ veugde dae
dao nog aan tów. Mer dae kal haet neet
lang gedoord. Det waas mer kelke, zègke
de meiste. En ouch, gei präötsje zoe
groeët, of het bloojt in ach daag doeëd
(22).
Hieël erg vuur Venus en Matthias
nateurlek. Want den zit zoe jungske det
nog in de kènjerbóks zit, inins zónger
pappa. Stèl diech det ins vuur. Óm van
te dazele. Nów nog trappeer iech m’n
eige drop det iech begin te sjujvere en
det iech verwieër in me gezich es iech
draan trökdènk. Allein al es-te det
verdreet zoeëgs van di-j kènjer. Vuural
vuur Venus waas det neet te verknówze.
Det haet tiech get aafgebuuëk, ech z’n
ouge ówtgejank. Gelökkig is oos maesje
ówt frustrasie neet de straote goeën
aafketse of z’n stujdie goeën
vernaolieësige. Want det haw ouch
gekos. Ouch Julie zelf haet zich det erg
aangetrokke, sjoeëns det er häör haw
laote zitte. Want Lowie, dae wuiles, dae
den toch mèt det heit wi-jf oppe luip
waas gegange, det waas al bi-j al ‘nen
toffe patjakker. Di-j haet di-j kènjer
onneet ligke laammaake mèt waat dae
Lowie allemaol haw ówtgestoeëke. Neet
eine kieër haet di-j det zitte opraochele.
Zwetse of naaswatere, det loeëg trouwes
neet in häören aard. Di-j haet zich sterk
gehawte en allein mer aan het good van
de kènjer gedach. En alles good mèt ze
verordeneerd. Waat ’n vrouw!

Höbt gieë belangstèlling vuur oos Mezeiker
taaleige, oos idioom zègk mer, rónd het
sjoeën geslach, den kónt gieë det wujjer
aantreffe in het volgend nummer van de
Mezeikenaer, in het twieëde deil namelek
van de hówseleke en hówelikse
gebuuërtenisse in ‘Flitse ówt e
vrouwelieëve’.

1.

Zag Goethe nog :’Het ieëwig vrouweleke höft ós
ómhoeëg’, - hae haw het den uuëver de ideaal
leefde - , in het dageleks lieëve van nów wuuërt
uuëver de vrouweleke sjarmes en kwaliteite ouch
waal ins op zoe’n meneer gekald of gesjrieëve det
ederein aanveult det neet alles in al z’n aspekte
serieus hooft te wieëre opgevat. Ouch de hemelse
roeëze wieëre ummers waal ins vertrappeld.

2.

Neet eder vri-jjparti-j leijt tot ’n bevröchting. Det in
tieëngestèlling dus mèt ‘d’n ieërste sjuuët waas
mèdein raak’, waat gezag wieërt es het vrouwke al
rap nao het hówelik in gezieëngenden tówstand is
geraak.

3.

Johannes Huizinga (1872-1945) waas ‘nen
Hollandse geschiedkundige, hoeëglieëraar in de
middelieëwse en moderne geschiedenis. Z’n
meneer van sjri-jve waas hieël bezunjer, woevan d’n
aangehaolde zin al dujdelek bli-jk gieëf. E paar van
z’n bekènde werke zeen ‘Erasmus’ en ‘In de
schaduwen van morgen’.

4.

Kump ówt hoofstök 6 van ‘Herfsttij der
Middeleeuwen’ (1919), ’n historis standaardwerk
van Johannes Huizinga. De kern van waat neet
gekènd kan wieëre, bev. God, make we gaer
verstoeënbaar doeër ’n neet rechstreekse
vuuërstèlling, ’n uuëverdrachteleke aandujjing of ’n
vergeli-jking. Daoróm dus al di-j beelde, ouch in oos
Mezeikers, vuur het wónjer van ’t óngeboeëre lieëve
in de modersjoeët.

5.

Venus waas de aw Italisse godin van de
vröchbaarheid, later vereinzelvig mèt de Griekse
Aphrodite. Venus waas in de Griekse mythologie
ouch de godin van de sjoeënigheid en de leefde. ’n
Venus in figuurleke zin is uuëvrigens ’n beauté, ’n
verleijeleke sjoeën vrouw. In het Lati-jn beteikent
‘venus’ – mèt ’n klein lètter - trouwes neet allein
‘harstocht’ en ‘geneete van de leefde’, ‘mingenot’
in het AN, mer ouch ‘sjoeënigheid’.

6.

Het geschwärm – die Schwärmerei in het Duits –
kump nateurlek van het Hd. ‘schwärmen für’ en
beteikent ‘uuëverdrieëve vuuërleefde of
bewónjering’. Hieël aandoonlek is het wi-j vuural
groeëtawwers – de meiste toch - de vermeinde
kwaliteite van hun kleinkènjer dèk hemelhoeëg prijze en bestujte.

7.

E bidderhensje – het Nederlandse ‘’n bijdehandje’ –
is e kènsj, ouch waal ’n vrouw, det of di-j bi-j de
hand is,mèt anger wäörd henjig en bekwäöm is, en
dus van aanpakke wèt.
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8.

Kri-jge sómmige awwers – dus neet allemaol uuëver hunne sjattebout get óngunstigs te huuëre,
den kónne ze det neet good plaatse, neet billeke of
meujlek goodkäöre. Waem het ónheil kump
aanzègke, wieërt den nogal gaw vuur ‘ne paljas of
nog erger verslieëte. En ‘n hanswoeërs kóns-te toch
neet au sérieux numme.

9.

Kwestie van ‘mi-j kènsj, sjoeën kènsj’. Ederein hilt zijn kènjer vuur de bèste van de waereld. Ederein
meint det zi-jnen ujl ‘ne valk is. Vgl. 8. En gank dao
mer ins tieëngenin.

10. ’t Ónmäögeleke is neet te doon. De kóns gein i-jzer
mèt han brieëke.
11. Di-j het helste wirke, wieëre het minste beloeënd,
of, echte verdeenste bli-jf dèk ónbeloeënd.
12. Wieërt gezag van e kènsj woes-te neet de minste las
of meujte mèt höbs. ‘ne Póngel – sómmige zègke
‘pungel’ -waas e zekske woe-in de wirkluj hunne
móndvuurraod mètpakde nao het werk. ’n Anger
beteikenis van póngel – en di-j haef het hi-j – is ‘get
van weinig waerde of beteikenis’ of ‘get waat neet
het verneume wieërd is’.
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13. Get van niks; woe gein tówkómsmezi-jk in zit; ‘ne
prul; woe niks mèt te beginne vilt.
14. Is ’n bekènde spruuëk van Cats mèt es beteikenis
‘kènjer kónne lestig en ónduuëgentig zeen’. Z’n
spruuëke hawwe ‘ne sterk opveujenden en
belieërenden óngertoeën. ’n Anger bekènde
spruuëk van h’m, ein van de väöle, is ‘eder
vuuëgelke zunk wi-j het gebek is’.
15. Jacob Cats (1577-1660) is ‘nen Hollandse
staotsman en dichter. Z’n ri-jmeleri-jje hawwe neet
zoe’n groeëte kunswaerde, mer hae is waal de meis
populaeren dichter oeëts, in de geschiedenis van de
Nederlandse lèttere den toch. Vuural z’n kènnis van
de samelieëving waas zónger geli-jke. Nao Bredero,
Vondel en Hooft waas ter ein van de belangri-jkste
sjri-jvers van de gouje 17de ieëw. Bi-j de naam Cats
dènk gieë nateurlek aan het Catshóws in Den Haag,
de ambswoeëning van de minister-president.
16. In z’n conference OPA – d’n teks is van Simon
Carmiggelt – zaet Wim Sonnevelt : ‘Mijn vrouw is
een mooi boek, maar ik heb het al uit’.
Kómmentaar uuëverbodig.
17. De mós geine stri-jd, ouch gein wedstri-jd, beginne
es-te van te vuuëre wèts des-te dae of di-j geis
verleeze.
18. Het lieëve zit vol verrassinge. Het gezègkde is ouch
bi-j ós populair gewoeëre doeër de film Forrest
Gump van regisseur Robert Zemeckis, ‘nen
Amerikaan. De film vertèlt het verhaol van ‘ne mins
mèt e lieëg IQ, Forrest Gump.
19. Hae waas ‘nen heite bók. Hae haw dus ’n sterke
geslachsdrif, e sterk seksueel verlange. ’n Mispel is,
det wèt ge, Mezeikers vuur wèsp. En zeet gieë al ins
doeër zoe bieësje gestoeëke, den zult gieë het mèt
het twieëde deil van de vergeli-jking waal eins zeen.
20. Al te innige of te fèl leefde – det is ouch waor vuur
vrunsjap – löp dek ówt op teleurstèlling.
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21. Waem ’n vrouw allein mer trouwt ómdet ze hieël
knap is, vuurzujt de gevolge daovan neet en wieërt
op langeren termi-jn in z’n verwachtinge
bedroeëge. Sjoeënigheid doort namelek mer vi-jf
menujte es dao niks achter zit waat nówsjieërig
maak.
22. Zelfs de groeëtste roddel is nao e paar daag al neet
mieë intersant.

Genk.
Nr. 51 = Guillaume Goedermans. Hij was
bediende op de koolmijn van Zwartberg
en organist in de Sint-Albertuskerk van
Zwartberg. Hij zette zich in voor het
muziekleven in Genk. Hij stierf in 1998.
Voor meer info kan u terecht bij Jef
Muysers tel. 089 35 43 74.

Aandachtige lezers
van ons vorig
nummer schreven
ons:
Tony Van Wijck

4° In “De Maaseikenaar” nr. 2 op pagina
104 staat een foto van de leden van
de konijnenbond. De persoon die naast
Henri Creyns staat (er staat een
vraagteken), is Leo Geraedts (Leo van
Meurkenshof). Momenteel woont hij in
Rotem, Kempenstraat 67, tel. 089 75 23
46.
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn
geweest. Rik Timmermans

1° Paula Raedschelders signaleert een
foutje bij de foto op p. 72. Het moet
CEYSSENS zijn en niet LEYSSENS.
2° Hierbij wil ik u wisselingen melden op
blz. 114-115 van uitgave nr. 2 van “de
Maaseikenaar” bij de foto van de
Maaseiker scouts. Nr. 32 is Lei Dalemans,
nr. 33 is Lei Pieters en nr. 34 is Louis
Raedschelders.
Misschien heeft het te maken met de
totale nummering? Op de foto gaat de
nummering tot 45, bij de namen tot 47.
Op de derde rij staan 7 personen, maar 8
nummers. Leo Pieters
3° Ons bestuurslid Jef Muysers herkende
een tweetal personen op de foto van
‘Het Maaseiker A-Capellakoor in de
dertiger jaren’ (De Maaseikenaar, XXXIX,
nr. 2 – blz. 52-53).
Nr. 44 = Leon Muysers. Hij was
werkzaam in de schrijnwerkerij van de
koolmijn André Dumont van Waterschei.
Na een ongeval werd hij overgeplaatst
naar het magazijn. Hij was ook muzikant
(klarinettist en saxofonist) in de
‘Harmonie van Waterschei’ en in het
orkest ‘Lustige Band’. Hij stierf in 1999.
Zijn zonen Jef en Jean Muysers wonen in
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In memoriam
Gaspard Henckens
(° 3 januari 1941 - † 8 juni 2010)
144 Jaak Bergers
Niemand van ons ontsnapt aan de dood.
Weer was er de waarheid van onze
sterfelijkheid die ons treft, bedroeft en
doet nadenken. Gelukkig is er iets sterker
dan de dood. Het is de herinnering van
de afwezigen in het geheugen van de
levenden. De overledene Gaspard
Henckens was in en voor de
gemeenschap Aldeneik een felle werker.
Hij zong in het kerkkoor en het Harlindisen Relindiskoor, hielp bij de renovatie
van de vergader- en toneelzaal ‘De Ark’,
bouwde mee aan carnaval- en
prinsenwagens voor Aldeneik, aan
praalwagens voor de Harlindis- en
Relindisfeesten, stak de handen uit de
mouwen bij kermissen en
schuttersfeesten, enz. Zijn grootste
passie was echter fotograferen. Samen
met zijn vriend Hein Henckens (geluid en
stem) creëerde hij o.a. de Aldeneiker
Rhapsodie over Aldeneik als bakermat
van Maaseik en een documentaire over
volkskundige thema’s in de vijf
kerkdorpen Kinrooi, Molenbeersel,
Kessenich, Geistingen en Ophoven. Hij
was niet een man van veel woorden,
maar wel een meester in het gebruik van
de beeld(en)taal, waarmee hij de
veelzijdige eigenheid van Aldeneik
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vastlegde en wilde bewaren voor de
toekomst. Nooit meer later, altijd toen.
Wie een boeiend leven heeft gehad en
geluk gaf aan anderen, sterft nooit.
Groot is de leegte, blijvend de mooie
herinneringen.

Iech greujde dus op in het hart van
Mezeik, in den hoeëf van Jan en Hubaer
Van Eyck. Di-j twieë beroemde
stadsgenoeëte stoeën dao in het midde
en ki-jke van op het vootstök van hun
standbeeld nao het stadhóws en nao de
awdste privé-aptieëk van oos land. De
Mèrt waas in veer verdeild en róntelóm
omgieëve doeër ein döbbel ri-j
lènjebuim, mèt dao-achter sjoeën aw
hówzer in maaslanse renaissancesti-jl.

Herinneringe aan
Mezeik
Simone Swartenbroekx
Woe het Maasland en de Kempe zich
tieëgekómme, haw iech – mieë es
tachetich jaor gelieëje – het vuurrech
geboeëre te wieëre in Mezeik, in het
hóws nummero zieëvenentwintig oppe
Mèrt.

In mi-jne jóngen ti-jd woeëre d’r veer
groeëte perke. Het “territorium” van alle
kènjer ówt oos naober waas het perk
tösse het standbeeld, de Hepperstraot,
de Bóngerdstraot en de Bosstraot. Onger
de buimkes stónge twieë benk, ’n aw
pómp – woe de minse lekker fris
145
drènkwater haolde – en kortbi-j de pómp
stóng dao ein awt kenón, det dek van
pas kwaam bi-j ein of anger spuuël. Wieë
koste spule, loupe en fitse zoeväöl es we
wouwe: vuur ederein waas plaats genóg.
We doeëge rónderingske, bergemenke
en naoluiperke, we goeëjde mèt bel, we
sprónge en we zónge! Es het sjoeën waer

Markt in 1958 (Maaseiker Rapsodie)
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waas haolde we al
oos spuuëlgood nao
bówte:
póppevetuurkes en
krówkerkes, fitskes en
trottinette, täöfelkes
en steulkes, reipe, en
in het naojaor
diabolo’s, pópperelle
en marmele…….
In het naojaor kieëre
we mèt oos vaegerkes
de aafgevalle blajer
bi-jein tot sjoeën
aafgeleinde hujskes.
’s Wènters, es het
gesni-jd haw, trokke de groeëtste kènjer
146 de kleine op hun slei of ze dówde ze
vuurówt in den i-jsstool. ’s Zondigs vuur
zi-jne fieëstdaag kwaam Sinterklaos per
boeët uver de Maas en daonao raej den
Heilige Man doeër hieël de stad. Mèt
carneval hawwe we plezeer mèt de
vastelaovesgekke; in mei zónge we op
bieëwieëg nao Slivvevrouw van Rös in
Heppenaert en in juni, de zóndig vuur
Sint-Jan, waas het Mezeiker kèrmis. Daen
daag trok ouch de processie ówt. Den
woeëren alle hówzer bevlag en verseerd
en de straote woeëre bestruid mèt
sjoeën gekleurd, fi-jn gesnipperd pepeer.
’s Zoeëmersaoves zoeëte de naobers
bówte op de stop te uchtere, sajelend
uver het nówts van de leste daag. Iech
höb nog hieël väöl herinneringe aan de
minse di-j dao tón woeënde, mer het
zou miech te ver brènge dao hi-j
allemaol uver te vertèlle.
Mer waem iech toch zieëker neet
vergieëte maag zeen bómma en bómpa,
de awwers van mi-jn ma. Ze woeënde
dri-j hówzer verder es wieë. Bi-j hun zeen
we – me broor Zjozef en iech – eigelek
hawf opgegreujd; we höbbe dao hieël
väöl sjoeën en gelökkige ore
doeërgebrach. In 1931 maakde we same
met hun, in oze goojen awwe Ford (dae
tón nog nów waas) oos ieërste groeëte
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reis…. nao de zieë! Vanväör nieëve pa,
de sjoffäör, zoeët bómpa. Ma en bómma
zoeëte vanachter mèt Zjozef in de midde
en iech zoeët op e vootbenkske ónger
het vinsterke. Van ein ottostrade waas
nateurlek nog gein spraok en den
aafstand Mezeik-Middelkerke lagte we
den ouch aaf in twieë daag! Het jaor
daonao gónge we op dezelfde meneer
nao de Ardenne.
In de bewaarsjoeël (in de Kappecijnestraot) zoeët iech bi-j Zuster Voorstina
en in de ieërste klas van de groeëte sjoeël
(bi-j de Urselinne van het groeët
kloeëster) bi-j juffrouw Claosse
(Claessens).
Tón in september 1933 in de lieëger
aafdeiling van de kolmejjèn vuur den
ieërste kieër maesjes mochte ingesjrieëve
wieëre, bèn iech van sjoeël verangerd,
ómdet m’ne pa dao zelf óngerwi-jzer
waas. Dao höb iech de res van het
lieëger óngerwi-js gevolg en daonao zes
jaor humaniora, want de kolmejjèn
greujde tón verder ówt tot attenee.
Versjillende jaore höb iech in het gebów
tieëgenuver de Blawwe Zaal gezieëte
(hook Halstraot - Kappeci-jnestraot),
daonao in de Lekkerstraot en nog later
in de tón nów gebówde sjoeël op de
Börgemeister Phi-jlipslaan. In de loup van

de jaore höb iech het reile en zeile van
de sjoeël neet allein in de klas
mètgemaak, mer ouch bi-j ós thóws,
woe het lieëve vuur ei groeët stök rond
de sjoeël drèjde. Alle lieëraars kende iech
es collega’s van m’ne pa en sómmige
(same mèt hun femi-jlie) en hieël gooj
vrunj.
Nów mot iech weer effe trök in den ti-jd.
In jannewari 1934 zeen we verhóws van
de Mèrt nao de Kuning Albaerlaan,
nummero 38, woeë we in ein nów
gebówd hóws gónge woeëne. Mi-jn
bómma vóng tón det we toch zoe wujd
‘bówte de port’ (de Bosport) gónge
woeëne!
Aan de Bosport waas de tramstaasie.
Vandao vertrókke , puffend en fluitend,
de stoumtrams nao Tóngere,
Leopolsburg en Wieërt. Iech höb ouch
nog de aw staasie van den ‘i-jzere wieëg’
gekènd, tieëgenuver kaffee Gutshoeëve
(Gutschoven), van woeë de stoumtrein
langs de kaolpötte van Watersjei,
Zwartberg en Wènterslaag nao Hasselt
raej – mein iech – rechstreeks nao
Brussel. Hawverwieëge de jaore dertig
woor ongevieër op dezelfde plaats van
de aw staasie ein nów ingehuldig, mer
di-j is neet lang van deens gewaes ómdet
de treine later vervange zeen gewoeëre
doeër bösse.
Etteleke jaore vúúr den oeërlog woor op
den Diestersteinwieëg de kazern
“Korporaal Theodoor Kubben” gebówd,
geneumd nao eine Mezeikenaer dae
hieël jónk es vri-jwilliger sneuvelde in de
ieërsten oeërlog . Tón di-j kazern klaor
waas, bepaolde de “Grenswachters”
ówteraard ouch het stadsbeeld van
Mezeik mèt. Väöl jong maesjes höbbe
tón bi-j de militaere hunne “waore
Jacob” vuur het lieëve gevónje. In daen
ti-jd zakden ouch hieël get Hollenjers aaf
nao oos stedsje. Hunnen gölje waas tón
twintig frang wieërd en ze woeëre dus
hieël gooj klante in de Mezeiker winkels
en kaffees. Bezunjer de kaffeekes van het
“staasiekwartier”, di-j väöl vrouwelek

sjoeën te beejen hawwe, kende tón hieël
väöl sukses!
Den tieënde mei 1940 woeëre we
smörges al vuur vi-jf ore wakker gemaak
doeër het aanhawwend gerónk van ’n
massa vleegmesji-jne. We wiste ieërs neet
waat gaonje waas, mer rónd zes oor
huurde we einen enorme slaag en
zoeëge we in de verte ’n groeëte
roukwolk: de Maasbrögk waas
gesprónge!! En daomèt waas den
oeërlog begos, hetgeen we intösse ouch
al doeër de radio vernómmen hawwe.
Op hieël korten ti-jd bówde de Duitsers
ein noeëdbrögk en daag nao daag
marsjeerde en raeje ze, ówtgerös mèt
enorm väöl oeërlogsmaterjaol, oos
stedsje en lensdsje b!nne.
147
In de winkels woor alles waat ieëtbaar
waas opgekoch en get later móste we
edere maonsj op ’t stadhóws oos
rantsównzegels aafhoeële, want zónger
zegels kos men niks mieë koupe. In de
sjoeël deilde eine studiemeister elken
daag vitaminen ówt en kraeg edere
lieërling eine pistolee. Nao de sjoeël mos
iech regelmaotig mèt de fits nao ein of
anger beurderi-j in den ómtrèk van
Mezeik ri-jje vuur get melk, boeëtermèlk,
boeëter of angere proviand bi-j te
hoeële. Ouch vuur kni-jnsvoor mos iech
alti-jd zörge. In daen ti-jd haw ederein
dae kos, waal get kni-jn en hoonder vuur
het vleisrantsówn e bitsje aan te völle.
Es ’s nachs alarm waas ómdet Engelse
vlegers mèt bómme óngerwieëge
woeëre, sprónge we ówt oos bèd en
kroeëpe we doeër ei gat in de moor van
den hoeëf (det we daovuur ówtgekap
hawwe) nao Tonnaer (oos naobers), vuur
dao ónger te dujke in hunnen zelf
gebówde sjówlkelder.
Tón iech in me lèste humaniorajaor
zoeët, vloeëge tieëge het einj van het
sjoeëljaor zoeväöl Engelse vlegers uver,
det we mer dri-j naomiddige per wieëk
mieë nao sjoeël mochte goeën. Vuur de
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res móste we oze plan trèkke en zelf oos
eindexames vuurbereide. In ’t begin van
juni 1944 haw de landing van de
gealjeerde in Normandië plats. Ederen
daag volgde we – clandestien, boeëven
op de slaopkamer – de nówtsberichte
van de BBC (den Engelse pos), hetgeen
nateurlek ten strengste verboeëje waas.
De lieërlinge di-j hun volledig
middelbaar óngerwi-js aafhawwe,
mochte neet verder studeere vuurallieër
ze ei jaor arbeidsdeens gedoeën hawwe.
Es men zelf gae werk in eige land zook
riskeerde men vuur verplichden
arbeidsdeens nao Duitsland gesjik te
wieëre. Daovuur bèn iech tón ’n ti-jdsje
aan ’t werk gewaes bi-j de firma Pintelon
148 (groeët- en kleinhandel in mercerieartijkele) in de Bosstraot.
In ’t begin van september huuërde we
doeër de radio det Brussel bevri-jd waas
en det de gealjeerde hieël gaw verder
trokke tot aan het Albaerknaal. Wieë in
Mezeik laefde tón versjillende wieëke
aafgezónderd van de res van het land:
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dao waas gein oeëpenbar verveur, geine
pos, gein gezet ….. we hawwe zelfs gein
nówts mieë van de ómliggende dörpe.
Intöse trokke ganse karavane Duitsers en
collaboratäörs doeër de straote: ze
vlöchden allemaol richting Duitsland. Es
Engelse of Amerikanse vlegers
uvervloeëge en begoste te mitraljeere,
kwoeëme ze allemaol sjówle in hówzer
en kelders.
EINDELEK, den twieëentwintigste
september woor ouch Mezeik bevri-jd!!
Dao waas muzi-jk, dao woor gevlag en
ówtgelaote minse trokke zèngentaere en
sprèngentaere in stoet doeër de stad.
Spi-jtig genóg hawwe we ouch
verjillende groepsgebrafenisse van
Mezeiker partizane, di-j in de bös van
Roeëtem en Opoetere gevalle woeëre en
nów ónger massale belangstèlling
begrave woeëre. We woere nów waal
bevri-jd, mer den oeërlog zou nog
maonje dore. We belaefde nog den ti-jd
van de vlegende bómme, de VI’s en de

VII’s, en rónd de jaorwisseling van het
von Rundstedtoffensief in de Ardenne.
Intösse waas het weer mäögelk
gewoeëre – mèt väöl hindernisse
(gesprónge kenaalbrögk en
gebómbardeerde spoeërwaeg) – in het
bènneland te gerake en waas iech in
Laken verder goeën studeere;
Zoe haw iech vuur den ieërste kieër
aafsjeid genómme van Mezeik. Det
gebuurde nog ins nao mi-jn stujdies, tón
iech aan ’t werk góng in het óngerwi-js
en nog ins tón iech trouwde …. En vuur
good tón m’n ma d’r neet mieë waas…
(m’na pa waas al ieërder gestorve).
In de loup van de jaore höb iech aaf en
tów ’n bi-jdrage gesjrieëve vuur “De
Maaseikenaar”, het gaer gelieëze en
gewaardeerd contacblaad van de
Mezeikenaere. Dao-in höb iech alti-jd
mèt väöl leefde en aanhankelekheid m’n
kènjer- en jeugjaore in me
geboeërtestedsje aan de Maas bezónge.
In deze epistel zou iech nów willen
aafslówte mèt ’n stroof ówt ‘Beelde ówt
m’n kènjerjaore’, e gedich woeë iech e
paar jaor gelieje ins mèt deilgenómmen
höb aan de Veldeke-Literatuurpri-js:

In memoriam Henri
Vankerkom
(° Hasselt 2 juli 1941 † Maaseik 28 mei 2010)
Jaak Bergers
Onafwendbaar, onherstelbaar is het stil
geworden. Als voorbijgangers in dit
leven is sterven een strijd, die niemand
graag verliest. Niemand kan hem
winnen. Voor de een is het een redding,
voor de ander een onrechtvaardig
afscheid. De overledene genoot van het
leven en was erg actief in zijn beroepsen het Maaseiker verenigingsleven,
o.a.het Maaseiker Carnaval (Prins Harry
149
III in 1980), de biljartsport en de
vroegere Hofkapel “De
Knapkookbloeëzers”. Hij was de man van
de vernieuwing, stilstaan was
achteruitgaan. Hij hield van zijn Maaseik
en had altijd grootse plannen. De laatste
jaren sukkelde hij erg met zijn
gezondheid en moest hij gas
terugnemen. Reizen is weggaan en
terugkomen, bij de dood is dat anders.
Zijn begraving vond plaats in beperkte,
intieme familiekring.
Maaseik verloor een zoveelste stuk
eigenheid.

’t Is allemaol hieël lang,
zoe lang gelieëje
en ’t slujmert zaoch
in det ver verlieëje….
Al bèn iech intösse ouch
’n bejaorde vrouw,
Toch vertèl iech uch alles
hieël getrouw
in het zangerig Limburgs,
in de spraok van Mezeik,
di-j in miech is geworteld
zoe vas es eik,
di-j m’n ma miech spontaan
en sumpel haef gelieërd,
di-j iech noeëts bèn vergieëte
en alti-jd höb ge-ieërd.
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Gerardus van
Bemmel
(1874-1954),
kruisheer
150 dr. Roger Janssen

Jeugdjaren
Gerardus van Bemmel werd geboren in
Coothen, provincie Utrecht, op 7
augustus 1874, als zoon van Gerardus
van Bemmel (10 mei 1821 - 7 februari
1900) en Wilhelmina van Bennekom
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(28 augustus 1834 - 27 maart 1917). Hij
had één broer. Het lager onderwijs
volgde hij aan de gemeenteschool in
Coothen. Daarna studeerde hij aan het
kleinseminarie van de jezuïeten in
Culenborg. Hij volgde er de
humaniteiten (studia humanitatis) in vier
klassen van september 1887 tot
september 1891. Hij voltooide de
humaniora door studies aan het HeiligKruiscollege in Uden, in 1891 en 1892.

Noviciaat en opleiding bij de
kruisheren
In de zomer van 1892 trad hij in bij de
kruisheren in Sint Agatha en werd er
ingekleed op 17 september 1892.
Magister Henricus Hollmann berichtte op
27 juli 1893: “Frater van Bemmel is stipt
op zijne religieuze verplichtingen, maar
blijft verlegen van aard en zeer stil. Ook
meen ik, dat hij wat traag van aard is, of
het moet zijn, dat hij niet kan. In den
laatsten tijd heeft hij wat gesukkeld met
zijn maag. Over het algemeen heb ik geen
groote fouten te bemerken.“ Uit een
ongedateerd schrijven van Hollmann
blijkt dat van Bemmel tijdens het
noviciaat lessen kreeg ter aanvulling van
de humaniora. Hij had met name wel de
poësis, maar niet de retorica voltooid.
Omwille van zijn zwakke gezondheid
keerde hij terug naar huis in december
1893. Hij werd opnieuw ingekleed op 3
mei 1895 in Sint Agatha. Op 4 mei 1896
legde hij de tijdelijke geloften af in Sint
Agatha. In het verslag van het noviciaat
kunnen we over hem het volgende
lezen: “De novitius Van Bemmel, wiens
proeftijd mei a.s. eindigt, heeft zich dit jaar
goed gedragen, is deugdzaam en trouw in
het vervullen van zijn plichten, ook is hij
voldoende, wat zijn studievermogen betreft
en ijverig; lichamelijk goed gezond, zodat
hij van zijn vroegere zwakheid in den
maag niets of bijna niets meer gevoelt. “
Na het noviciaat studeerde Gerardus van
Bemmel wijsbegeerte in Diest van
september 1896 tot april 1898. In een

ongedateerd verslag berichtte magister
spiritualis Cornelius Van ‘t Klooster: “Van
Bemmel is een ijverig, deugdzaam en goed
student: ofschoon van eene zwakke
gezondheid, volgt hij, behalve in het
vasten, in alles het gewonen leven.“ Van
Bemmel ontving in Uden op 11 april
1898 de tonsuur en de kleine wijdingen
uit handen van magister-generaal
Martinus Manders. De eeuwige geloften
deed hij op 5 mei 1899 in Sint Agatha.
Van 1898 tot 1900 studeerde hij
theologie in Sint Agatha. Mgr. W. van de
Ven wijdde hem op 27 mei 1899 in
’s-Hertogenbosch tot subdiaken. De
diakenwijding volgde op 20 december
1899 en op 9 juni 1900 werd hij in
’s-Hertogenbosch tot priester gewijd.

Universitaire studies en loopbaan
als leraar
Van Bemmel werd naar Maaseik
gezonden op 1 juli 1900. Op 27
augustus 1900 slaagde hij in zijn
jurisdictie-examen voor het bisdom Luik.
Van september 1900 tot september
1902 was hij ‘surveillant’ op het College
van het H. Kruis in Maaseik. Hij werd
naar Maaseik gestuurd om er Adrianus
Verhofstadt te vervangen, die in 1901 tot
socius van de novicemeester in Sint
Agatha werd benoemd.
In 1899 studeerden aan het college van
Maaseik de eerste kandidaten voor een
universitaire opleiding af. Voortaan
moest in het studieprogramma rekening
worden gehouden met de
homologatiecommissie. Het generaal
kapittel van 1902 trok deze materie naar
zich toe. Twee standpunten stonden op
dit kapittel tegenover elkaar. De
voorstanders van de ascetische traditie
binnen de orde waren gekant tegen een
universitaire vorming voor kruisheren.
Een universitair diploma zou een
schadelijke invloed uitoefenen op de
geest van eenvoud, die als karakteristiek
voor de orde gold. In het andere kamp
trof men de voorstanders van het
wetenschappelijk reveil van de orde aan:

een universitaire vorming was onmisbaar
voor de hogere opleiding in de orde en
voor de onderwijskrachten in de
colleges. De voorstanders van het
wetenschappelijk reveil van de orde
kregen vleugels toen het verslag werd
doorgenomen, dat directeur van Hasselt
op 18 mei 1902 had uitgebracht aan de
magister-generaal, van een onderhoud
met professor Remy, professor in de
klassieke filologie in Leuven. De professor
drong er bij van Hasselt op aan dat de
orde enkele confraters naar Leuven zou
sturen, al was het maar om enkele
colleges te volgen in pedagogiek,
klassieke talen en wiskunde. “(…) Het is
volstrekt niet noodig een verplichte cursus
te volgen of een graad te halen, men kan
er gaan zoover men wil en wanneer men
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wil: een paar jaar universitair onderwijs
zou ten zeerste den bekwaamheid en den
studiegeest bevorderlijk zijn. (…)” De
Leuvense hoogleraar beproefde een
nieuwe onderwijsmethode voor de
klassieke talen, welke sinds 1880 in
Duitsland werd gevolgd en reeds
ingeburgerd was in de bisdommen
Brugge en Doornik.1 Ook de seminaries
van Luik en Sint-Truiden waren er al mee
bezig.
In de besluiten van het generaal kapittel
werden enkele redenen opgesomd om in
1903 twee jonge kruisheren naar de
Leuvense universiteit te sturen. Ten
eerste kreeg de in getal groeiende orde
nieuwe taken. Het intellectueel peil van
de orde moest verbeteren en daartoe
moesten geleerden worden gevormd.
Ten tweede bleken improvisatie en
goede wil op de colleges niet langer te
volstaan. Het tijdperk leek voorbij dat
men met een boek in de hand alle
vakken scheen te kunnen geven. De pas
gewijde priesters Andreas Huvenaars en
Gerardus van Bemmel, die al twee jaar
leraar was in Maaseik, werden naar
Leuven gestuurd om er klassieke filologie
te studeren. Geen van beiden had een
gehomologeerd diploma, waardoor ze
geen graad konden behalen. Van
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Bemmel had in het Frans les gegeven en
kon zich in Leuven behelpen. Huvenaars
daarentegen had in het begin wat
moeite met de taal.2 In juni 1903
schreven beide studenten aan de
magister-generaal dat zij hun examens
zouden spreiden. Een gedeelte van de
vakken wilden zij afleggen met Pasen,
een tweede gedeelte in juli en de rest in
oktober, “omdat wij alzoo kans van slagen
zien wat ons anders echter onmogelijk was
geweest.” Zij bleven twee jaar in Leuven.
Daarna werd van Bemmel leraar Latijn en
Grieks aan het college van Hannut,
terwijl Huvenaars Latijn, samen met nog
een aantal andere vakken, ging doceren
in Maaseik.3
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Van Bemmel was leraar aan het college
van Hannut van oktober 1904 tot mei
1908. Vanaf 1907 wenste hij verplaatst
te worden. Hij leefde immers in onmin
met prior Mathieu Konings en had te
weinig om handen. Naar hij zelf
beweerde, was hij enkel goed om op zijn
kamer te zitten. Van mei tot september
1908 was hij bibliothecaris in Sint
Agatha. Daarna was hij tot september
1912 leraar van de poësis in Uden. In
september 1912 keerde hij terug naar
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Maaseik en was er tot 1919 leraar van de
poësis en de retorica. Hij hielp tevens in
de parochiale zielzorg. Hij was deservitor
in Tongerloo in 1915, in Heppeneert in
1916 en in Kessenich in 1917. In 1915
werd hij tot prior gekozen in Hannut. Dit
ambt weigerde hij echter te aanvaarden.

Zorg voor de kruisherenmissie in
Congo
Vanaf 1920 missioneerden de kruisheren
in Belgisch-Congo. Om de missie vanuit
Europa beter te kunnen ondersteunen
werden twee missieprocuratoren
aangesteld, Hubertus Jacobus Goumans
uit Sint Agatha voor Nederland en
Cornelius Van ‘t Klooster uit Maaseik
voor België. In 1921 verscheen de eerste
jaargang van twee missietijdschriften: De
Zegepraal des Kruises, vanaf oktober
uitgegeven in Diest, en Kruistriomf, vanaf
augustus uitgegeven in Sint Agatha. Van
’t Klooster, die sedert 1899 als
conventualis in Maaseik resideerde, was
voor België missieprocurator, maar de
missieprocuur werd in Diest gevestigd en
van Bemmel nam de initiatieven. Op
aanraden van kruisheer Frans Uten en
met behulp van diens moeder richtte
van Bemmel een missiekring op die
jaarlijks een tentoonstelling van
gemaakte misgewaden wilde houden,
waarbij dan een tentoonstelling van
voorwerpen uit de missie kon
aansluiten.4
Van 29 september 1919 tot 1926 was
van Bemmel professor in de filosofie in
Diest. Van 1919 tot 1923 fungeerde hij
als dienstdoende priester op het kasteel
van Looi. In 1924 was hij deservitor in
Viversel en van 1925 tot 1936 in
Linkhout. Hij was kapelaan in
Tessenderlo van 1936 tot 1945.
Van ’t Klooster bleef missieprocurator tot
aan zijn dood op 20 juli 1943. Hij werd
opgevolgd door van Bemmel, die
missieprocurator was vanaf 14 augustus
1943 tot 31 oktober 1949. In 1946
veranderde de Zegepraal des Kruises van

naam en werd Kruis en Wereld. Van
Bemmel verzorgde vanaf dan enkel nog
de Kroniek van de Missieprokuur. Op vele
plaatsen sprak hij over de missie. Zelf
had hij de missie nooit bezocht. Hij sprak
er echter met zoveel enthousiasme over
dat de toehoorders in de waan
verkeerden dat hij er jarenlang had
verbleven. Ooit vroeg iemand hoelang
hij als missionaris had gewerkt. Zonder
verpinken antwoordde hij: “Vijftien jaar is
een lange tijd.”, waarna hij rustig verder
ging met zijn betoog. En als de
missionarissen met verlof naar België
terugkeerden, werden ze door hem gul
onthaald. Diezelfde hartelijkheid
betoonde hij tegenover de kruisheren in
opleiding in Diest. Hij was jarenlang
biechtvader van de fraters. Eén van zijn
legendarische uitspraken na het biechten
luidde: “Doet een sigaar”. Hij rookte dan
met de biechteling een lekker sigaartje.
Vanaf 1948 kreeg hij Albert Lantin als
helper op de missieprocuur. Lantin
volgde van Bemmel in 1949 als
missieprocurator op.
Van Bemmel vierde op 4 mei 1945 zijn
gouden kloosterjubileum. Hij overleed in
Diest op 22 augustus 1954.5

1

2
3
4
5

Van Hasselt correspondeerde op 14 augustus en 24
september 1902 met P. Féron uit Doornik over de
nieuwe methode van het vak Latijn. Féron was de
schrijver van de Méthodologie du Latin, die in 1910
in Doornik werd uitgegeven. R. Janssen, Onze
School Toen …(34). In: De Schakel, Tijdschrift voor de
ouders van leerlingen van het H. – Kruiscollege te
Maaseik – Neeroeteren, jg. 10, 1991-1992, afl. 2, pp.
9-13.
A. Ramaekers (+) & R. Janssen, De Kruisheren en
de Leuvense Universiteit naar de Franse Revolutie. In:
Clairlieu, jg. 50, 1992, pp. 40 e.v.
R. Janssen, De identiteit van de Orde van het H. Kruis
in het eerste kwart van de twintigste eeuw, pp.156 –
158.
R. Janssen, De Kruisheren en de overzeese
missionering tijdens het generalaat van Henricus
Hollmann, 1899-1927, pp. 48-49.
R. Janssen & P. Winkelmolen, Repertorium
Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis
1840-1996, pp. 45-46; N., Onze oudmissieprocurator is heengegaan. in: Kruis en Wereld,
jg. 33, 1953-1954, pp. 253-254.

Wist ge?
Dat onze avontuurlijke kanovaarders
Hugo Hoedemakers en Willy Borkelmans
op 28 mei in het Franse Vicq
(departement Haute Marne in het
arrondissement Langres op vijf km van
de bron) een lezing gaven over hun 860
km lange roeitocht in de Maas, van
oorsprong tot monding. De opbrengst
van de collecte daar ging naar blinde en
slechtziende kinderen.

Mededeling
Bij boekhandel De Sleghte is de
publicatie van Prof. Dr. Frans
DEBRABANDERE, Woordenboek van de
familienamen in België en NoordFrankrijk, grondig herziene en
vermeerderde uitgave, uitgeverij
L.J.Veen, Amsterdam/Antwerpen 2003
nu te koop voor amper € 27,50 (i.p.v.
€ 70). Een echt buitenkansje!
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behandeling van de muren,
verbouwingen van het meubilair,
beperkte reorganisatie en vooral een
nieuwe frisse kleur.
Dankzij de keuze voor een modern
kleurenpallet werd er een volledig
nieuwe sfeer gecreëerd, aangepast aan
de kleuren in de textilia en de Codex
Eyckensis. Het prachtige werelderfgoed
dat tentoongesteld wordt in onze
kerkschatten in de Sint-Catharinakerk, is
uw bezoek waard.

Onze Kerkschatten
154 Francine Beirnaert, Bert Mersch en
Anja Neskens
In maart 2010 werden de Kerkschatten
van Sint-Catharina gesloten voor een
opfrisbeurt. De opstelling was sterk
verouderd en was dus dringend aan
vernieuwing toe. Met een beperkt
budget werden heel wat werken
uitgevoerd zoals nieuwe bijteksten,
nieuwe steunen voor de voorwerpen,
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Daarnaast schonk mevr. T. HendrickxGodelaine uit Maaseik twee prachtige
archiefdozen van de heer Frederik
Malders aan de Musea Maaseik, die in de
nieuwe opstelling van de Kerkschatten
worden tentoongesteld.
Op het deksel van de grote doos staat
het woord BRIEVEN en op het deksel van
de kleine doos staat de datum 1602 en
de volgende tekst:
ANNO 1602
HIJR IN LIGHT DEN BESIEGELDEN BRIJEFF
VAN MEISTER GOERDT NESSEL HOOFTS
SOM 600 GLD BRABANTS WAARAF

JAERLICKS DEN ARMEN COMPT 36 GLD
DIE IN 3 SONDAGHEN ALTOES IN DEN
MAENT JUNI IN DER KYACKEN AEN
BOTTER UITGEDELT MOETTEN WERDEN
OFFTE IN 4 SONDAGHEN DAERNA DAT
DZE COUP VAN DER BOTTEREN IS.

Frederik Malders (1593-1662)
Frederik Malders werd geboren op 27
oktober 1593 als zoon van Steven
Malders en Hilleken Rijckarts. Malders
was een familie van schrijnwerkers en
kastenmakers. De grootvader van
Frederik Malders aan moederszijde was
goudsmid.
Hij leerde het beroep van edelsmid bij
zijn oom Geraard Rijckarts en beschikte
over een eigen meesterteken: een
M(alders), waarboven een F(redericus)
en een M(aaseik), waarboven een
rechtopstaande eikel.
Meesterwerken van zijn hand in deze
kerkschat van Maaseik:
• een zilveren processiekruis uit 1624
• een zilveren processiekruis uit 1641
• een ciborie van verguld zilver uit
1641
• 2 archiefdoosjes uit hout
Hij vervaardigde ook zilveren
voorwerpen voor verscheidene
schutterijen.
Naast scheppend kunstenaar was
Frederik Malders ook handelaar in
juwelen, niet alleen siervoorwerpen
(kettingen, medaillons) maar ook
gebruiksvoorwerpen zoals bekers,
vingerhoedjes, meshechten en
kaarsenhouders.
Na zijn dood zette zijn weduwe de zaak
verder, maar er werd geen
edelsmeedkunst meer uitgevoerd. Die
werd in hun opdracht uitgevoerd door
een Luikse zilversmid Henry de Flémalle.
Uit deze periode bezit de kerkschat nog
het zilveren Sint-Catharinabeeld (1675).
Tijdens zijn leven was Frederik Malders
vijf maal medeburgemeester van de stad
Maaseik.

KINDERHEIL of
KIND en GEZIN of
KIND en PREVENTIE:
75 jaar actief in
Maaseik
Josette Clijsters
Er heerst nogal wat verwarring over de
juiste benaming, maar hoe men het ook
noemt, de preventieve zorg voor baby’s
en peuters, wegen en meten, vaccineren
en raad geven over voeding en nog veel
meer… In Maaseik gebeurt het nu al 75
jaar.
Eerst iets over de naamgeving:
• in 1919 werd het ‘Nationaal Werk
voor Kinderwelzijn’ opgericht,
afgekort het NWK.
• Op aandringen van mej. Driessen senator en Maaseikenaar - begon in
1933 een groepje vrouwen met een
‘Raadpleging voor Zuigelingen’ te
Maaseik.
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•

•

De officiële start was er pas in 1935,
met als voortrekker de moeder van
dokter Hendrix, die haar zoon ertoe
aanzette om deze raadplegingen te
organiseren.
De allereerste locatie - er zouden er
nog véél volgen - was “de Oude
Dekenij” in de Bleumerstraat (de
huidige elektrozaak Winckels) en daar
werd ook de eerste officiële foto
gemaakt in 1939. Deze foto
verscheen onlangs nog in de INFO
Maaseik. De comitédames van toen,
allen vrijwilligers, kwamen
hoofdzakelijk uit de kringen van KAV.

In 1985 werd het gouden jubileum van
het toen zg. “Kinderheil” gevierd.
156 Tientallen mensen, samen gedurende 50
jaar ’in dienst van moeder en kind’,
werden in de bloemetjes gezet; enkele
comitédames hadden er toen 40, 35 of
30 jaar dienst op zitten!
In de geest van de tijd was het een

grootse viering. Er verscheen toen ook
een lijvige brochure, waaruit wij nu
dankbaar hebben geput om dit overzicht
te schrijven.
De viering startte met een plechtige
eucharistieviering, gevolgd door een
grote receptie.
In 1996 werd dat scenario nog eens
overgedaan voor het diamanten 60-jarig
bestaan, maar:
• intussen waren er ingrijpende
veranderingen gebeurd: door de
communautaire opdeling van de
Belgische Staat, werd het NWK als
dusdanig gesplitst in een Waalse en
een Vlaamse tak.
• voor Vlaanderen wordt KIND en
GEZIN in het leven geroepen, met
bevoegdheid over alle gebieden van
de samenleving die met het welzijn
van kinderen te maken hebben.
• de verschillende bureaus van
“Kinderheil”, tot dan nog per wijk,

Vlnr.: Els Slangen, Jeanne Pouls, Emily Hertogs, Emmy Demandt, Greta Raedschelders,
Ghislaine Paumen, Nelly Abbate, Marie-Louise Vancleef, Petra Kollee, Magda Slangen,
Christiane Hermans, Conny Spreeuwers, Mia Bloemen, Mieke Leysen, Irene Fraussen,
Narda Hermans, Ida Schouteden, Erika Smits, José Vancleef, Anny Berghs, Josette Clijsters,
Sonja Michiels.
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worden vervangen door één
“CONSULTATIEBUREAU voor het
JONGE KIND “ per gemeente en de
praktische organisatie ervan wordt
overgedragen aan vzw KIND en
PREVENTIE, gesubsidieerd en onder
toezicht van KIND en GEZIN.
En nu in 2010 viert ons
consultatiebureau te Maaseik zijn 75jarig bestaan!
Is dat dan een briljanten jubileum?
• Het bestuursteam heeft eraan
gehouden om in deze viering vooral
het briljante werk van de mensen op
het terrein in de verf te zetten. We
hebben de vroegere en de huidige
vrijwilligers, de verpleegkundigen en
de artsen figuurlijk en letterlijk in de
bloemetjes gezet, want, en ik citeer
de voorzitter in haar toespraak: ”Zij
zijn het visitekaartje van het
consultatiebureau, het kloppend hart,
de onmisbare schakel in de werking
van Kind en Preventie, oog, oor en
hart voor elke moeder die bezorgd is
om haar kind.”
• Van de “comitédames” van vóór
1985 konden we er nog enkele
samenbrengen , anderen waren om
gezondheidsredenen niet erbij, maar
ook dr. Kenis was van de partij!
• Op woensdag 19 mei werd het een
gezellige namiddag in de
Vossenbergstraat 12, waar ons lokaal
gelegen is in dezelfde ruimte als het
CLB. Bij lekkere koffie, taart en
pralines werd er heel veel gebabbeld
en vooral werden veel herinneringen
opgehaald. Een roosje voor elk, met
een hartelijk dankwoord voor de
jaren inzet, maakte de dag af. .
• Voor de “jongeren” bedachten we
een toffe uitstap, tussen de bloemen
en de kruiden, op vrijdag 28 mei, in
de Kruidentuin Stukkenheidehof te
Opitter.
Een glaasje op voorhand maakt de
tongen los, dachten we, en dat lukte
wonderwel. Daarna volgde een flinke
wandeling met heel interessante

uitleg over alle mogelijke
toepassingen van citroenmelisse over
papaver tot zwarte bessen, spijtig
genoeg veel te veel om te
onthouden. Zelfs onze dokter was
geboeid!
Ten slotte werden de taarten
aangesneden en ook de koffie met
kruidenkoek smaakte heerlijk.
Een fijne dankbrief aan iedereen, van
voorzitter Irène, maakte de namiddag
rond:
“De werking van ons consultatiebureau
loopt als een trein, vrijwilligers gaan en
komen, zijn altijd op post, paraat, nooit
te laat, blij gezind, altijd bereid om van
zitting te wisselen, waar nodig te
vervangen, te helpen waar het kan, soms
zelfs te poetsen als het moet.
157
Samen vormen wij een sterk team! En
vooral dank voor de onbetaalbare,
enorme, ongelooflijk vrijwillige inzet, die
jullie geven voor onze kinderen, onze
toekomst.
Daarom bieden we jullie een roosje aan!
En applaus voor elkaar en voor onszelf!”
En, over 25 jaar, wie van ons zal er dan
nog bij zijn om herinneringen op te
halen? Wij vullen alvast het archief aan.
Het Bestuursteam:
Irène Fraussen – voorzitter
Josette Clijsters – secretaris
Ria Slangen – Conny Spreeuwers – Petra
Kollée – Erika Smits
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beeld geven van de recente
wereldgeschiedenis. Vanaf de uitvinding
van de fotografie in de 19de eeuw tot
aan de start van het digitale tijdperk.
http://www.spaarnestadphoto.nl/.

Merkwaardige
vondst in een
Nederlandse
beeldbank

Het invoeren van de zoekterm ‘Maaseik’
leverde drie beeldbankfiches op. Wie
over deze foto’s meer kan vertellen mag
de redactie verwittigen.

158 Wim Corstjens
Heel wat erfgoedverenigingen en
erfgoedvrijwilligers zijn geïnteresseerd in
digitalisering van hun documentaire
collectie. Steeds meer steden zoals
Brugge, Gent, Kortrijk en Mechelen
werken samen aan een digitale
beeldbank. Ze hopen hun archief van
digitale foto’s, filmopnames, plannen en
geluidsfragmenten beter te kunnen
bewaren en beheren. Inwoners van
Lommel kunnen zelfs een virtueel bezoek
brengen aan de begraafplaatsen in hun
stad. Het systeem is gebaseerd op het
Geografisch Informatie Systeem (GIS),
http://geoweb.lommel.be/webgis/begraaf
plaatsenonline/INDEX.CFM.
Tijdens onze zoektocht om voor het
Maaseiker Documentatiecentrum een
gestructureerde beeldbank op te zetten,
vonden wij hiervan een mooi voorbeeld
in Haarlem. Deze stad en gemeente in
Nederland en de hoofdstad van de
provincie Noord-Holland, ligt aan de
rivier “het Spaarne” en heeft de stad de
bijnaam ‘Spaarnestad’ opgeleverd.
Spaarnestad Photo is met twaalf
miljoen foto’s het grootste fotoarchief
van Nederland op het gebied van persen documentaire fotografie. Een
schatkamer vol foto’s die een breed
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Het koebeest als trekdier vervangt in
Maeseijk het trekpaard. België, 27 maart
1931.

Aflaatbrief (ingelijst op houten paneel) van
Paus Benedictus XII, aan de parochie van
Maaseik, België, 1965. Deze aflaatbrief
van Avignon bevindt zich in de kluis van de
kerkschatten van Sint-Catharina. Hij zit
niet meer in het houten paneel, wel in de
lade onder de reliekschrijnen (info Musea
Maaseik).
De derde foto is hier niet afgedrukt. Er
staat een kruisheer op die op het bord
schrijft. Hij staat met de rug naar de klas.
Volgens de beeldbankbeschrijving is zij in
Nederland gemaakt door een Maaseiker
fotograaf.

Maaseiker
spreekwoorden,
zegswijzen en
gezegden
Tony Van Wijck
Dialects do not belong to a language,
they ‘are’ a language
Giuseppe Francescato (°1922)
1. Hi-j wieër-se vlok zónger vaere.
(= Zegt men als men van een koude
plaats in een warmere binnenkomt.)
2. Hae luut zich opdrèjjje wi-j eine
wèkker (of: eine pópperel) (= Hij is
zeer lichtgelovig)
3. Höbs-te diech ouch get in di-jn han
laote dówwe? (= Heb je weer een
onnodige of onjuiste aankoop
gedaan?)

4. Mesjujn is oze waereld waal de hèl
van ein anger planeet. (= Niets is
zeker, behalve het onzekere.)
5. Hae haef get aan zi-jne wèkker. (= Hij
sukkelt met zijn hart.)
6. Hae haef e gezich wi-j ei sauspenke.
(= Hij ziet er echt onnozel uit.)
7. Pestoeër duit gein twieë mèsse vuur
ei gelsj. (= Niets voor niets doen.)
8. Den hawven ti-jd haef hae neet väöl
ti-jd. (= Hij leidt een druk leven.)
9. Dae kump nog op zi-jn zök trögk.
(= Hij verandert nog wel van mening.)
10. De kóns miech de rögk op. (= Loop
naar de duivel!)
11. Det zeen gemaakde menkes. (= Dat
zijn maar smoesjes.)
12. De stuis in mi-j vaarwater. (= Je staat
me in de weg.)
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13. Laot de boel mer wèjje. (= Laat maar
betijen.)
14. En dao mót de sjouw van bli-jve
rouke! (= Van dat klein inkomen
moet ik leven!)
15. Get aan de weit kómme. (= Iets te
weten komen.)
16. Hae luug det-er het zelf geluif. (= Hij
liegt of het gedrukt staat.)
17. Hae haet ze weer achterein gezat.
(= Hij heeft ze weer tegen elkaar in
het harnas gelaagd.)
18. Het waer is good, mer de luj douge
neet. (= De waarheid onder ogen
zien.)
19. Twieë luj kènne ei geheim beware es
eine doeëd is. (= Het is zeer moeilijk
om een geheim te bewaren.)
20. Zi-j haef broeëd op de plank. (= Zij
heeft zware borsten.)
21. Det kri-jg miech ónger. (= Dat
verzwakt mijn gezondheid.)
22. Iech bèn hieël van de bein aaf. (= Ik
ben totaal verzwakt.)
23. Dae guuf wi-j ‘nen os zi-jn melk.
(= Die geeft niets.)
24. Mi-jne fits stuit op zi-jn zök. (= De
band isplat.)
25. De mós dao geinen heiligendaag van
make. (= Je moet niet al te nauw
kijken.)
26. Dao geit diech het leech van ówt.
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(= Dat is me al te gortig.)
27. Dae kan nog al ein zaeg spanne!
(= Dat is een echte zagevent!)
28. Den dómp intrèkke tot aan zi-jn
tieëne. (= Bij het roken zeer diep
inhaleren.)
29. Wi-j awt bes-tiech? Ieëve awt es mi-jn
han en e bietsje awwer es mi-jn tan.
(= Ontwijkend antwoord op de vraag
naar iemands ouderdom.)
30. Dao wil iech neet gesjilderd hange.
(= Daar zou ik niet willen wonen.)
31. Det haef draod gekós. (= Dat heeft
veel inspanning gevergd.)
32. Dae haef het vet van bènne wi-j de
geite. (= Hij is graatmager.)
33. Bieëter kleine baas es groeëte knech.
(= Leve de onafhankelijkheid.)
160 34. Ein hin pikt tot ze genóg haef, eine
polletieker bli-jf pikke ………..
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De mode in 1872
Marcel Cuyx
“Eerlang zal het coiffuur der dames eene
merkelijke verandering ondergaan. De
chignons zullen geheel verdwijnen en de
haarkam, die men vroeger gebruikte, zal
weer de plaats vinden op het hoofd van de
lieve gezichtjes ten einde de haarbos vast
te houden, die men nu van boven op het
hoofd gaat dragen, langs weerskanten
eene tresse latende afdalen langs den hals,
om ze zo te leiden op de borst. In dit
vooruitzicht hebben ook de zonschermen
lange stokken gekregen, ten einde de
dames te vrijwaren tegen hunnen met haar
versierden bloemkorf, daar zij met de
gewone zonschermen gevaar liepen van in
de war te geraken.”
De Maas, I, 10, 21/09/1872

