
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, 
werd onlangs geplaatst 
op het Muntplein bij de 
Kloosterbempden. 
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Een hartelijk proficiat aan José Raets die
op 17 september zijn lijvig boek (160
pagina's) "Triomf der kleinburgerlijkheid"
aan de openbaarheid prijsgaf. Bestellen
kan bij de Davidsfonds Uitgeverij (prijs:
29,95 euro).
Na de feestelijke receptie ten stadhuize
en de Maaseiker vlaai in “De Beurs”
(waarvoor nogmaals dank) bij ons 40-
jarig jubileum kunnen wij ons toch maar
gelukkig prijzen als de eerste
steunabonnementen (25 euro of meer
i.pl.v.12 euro) zullen binnenlopen en
wanneer op onze website een extra
brokje geschiedenis van ons periodiek zal
te zien zijn.
Dan, en dan alleen, hebben wij, net zoals
herder Johan Schouteden, onze
schaapjes voor volgend jaar op het
droge.
Vul daarom vandaag nog het
overschrijvingsformulier in.
"Dank u" zegt met mij de hele redactie.

161Herman Hendrix

Woord vooraf
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Op 31 augustus zijn ze naar Brussel
vertrokken, zeshonderd schapen.
Niet dat ik ze geteld heb, dat laat ik over
aan de herders; dat is tenslotte hun
werk.
Het waren er trouwens geen
zeshonderd; die uit het buitenland
zouden komen, mochten de brug niet
over. En al vallen ze onder de rubriek
"lopende zaken", zowel de Nederlandse
als de Belgische demissionaire regering
stond erbij en keek ernaar.
Op 16 september hadden de paarden
het hier weer voor het zeggen. Met
prachtige koetsen uit de vorige eeuw
waren ze op hun beurt de
blikvangers, echt de moeite waard!
Terwijl de Dienst Toerisme al luidop
droomt van een onderkomen in het
Minderbroedersklooster in 2016, zijn wij,
met de redactie van "De Maaseikenaar",
aan de 41ste jaargang begonnen van
ons periodiekske.
Positief is dat in de Bleumerstraat
eindelijk een aanvang werd gemaakt met
het aanpassen van de stoepen ten
voordele van de rolstoel- en
rollatorgebruikers.
Nu nog een "promenade" onder de
lindebomen van de Markt...



ein zieël kump. (= Het is
onbegrijpelijk dat die persoon dat in
zijn bezit heeft.)

11.Get is bieëter es niks. (= Iets is beter
dan niets.)

12. Eige stoef stink! (= Aan eigen roem is
steeds een reukje. Eigen lof stinkt.)

13.Woe is niks? (= Waar is er niets aan
de hand?)

14.Den eine sjieërt de sjäöp, den angere
de verkes. (= De ene krijgt veel, de
andere niets (bijv. bij een erfenis))

15.Gaap mer tieëge ‘ne bakoeëve. (=
Tegen absolute overmacht richt je
niets uit.)

16.Gegieëve bli-jf gegieëve,
trökgenómme is gestoeële. (= Een
gift mag niet meer teruggeëist
worden.)

17. Es het neet geit, den bók het zich
mer. (= Woordspel met de woorden
geit (geit, gaat) en bók (bok, bukt).)

18. E kort gebed en e lank stök woeërs.
(= Wordt gezegd als iemand gaat
bidden voor het eten. Ook: Veel
voordeel willen hebben voor weinig
moeite.)

19.Gooj geiste kómme trök. (= Mensen
die het goed met je voor hebben,
komen graag terug.)

20.Men wieërt neet gek es men wilt. (=
Je ontloopt de problemen niet door
je als gek voor te doen.)

21.Waem de gek trouwt óm den drek,
verlujs den drek en hilt de gek. (=
Wie trouwt om het geld, komt
dikwijls bedroegen uit.)

22.Gek zeen is lestig. (= Men kan
moeilijk samenwerken met iemand
die onberekenbaar is.)

23.Van gieëve stoeën de geite druug. (=
Je kunt niet blijven geven, daar word
je arm van.)

24.Geli-jk höbs-te, zwi-jge mós-te. (= Je
bent de mindere, dus moet je
zwijgen.)

25. Ieërste gewèn is kattegespèn! (= De
eerste winst geeft geen garantie op
een goede afloop.)

26.Ne goojen haan maag neet vet zeen.
(= Wordt letterlijk gebruikt, maar ook

Tony Van Wijck162

Maaseiker
spreekwoorden,
zegswijzen en
gezegden
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Dialects do not belong to a language,
they ‘are’ a language

Giuseppe Francescato (°1922)

1. Dae haet zi-jn ouge neet in zi-jn
maal. (= Hij is slimmer dan je denkt.
Hij kijkt wel uit.)

2. Emes aan den drèj hawte. (= Iemand
zijn tijd laten verliezen door
onnozelheden.)

3. Emes op ‘ne stómp zette. (= Iemand
onverwacht in moeilijkheden
brengen.)

4. Det geit diech spaans vuurkómme. (=
Dat gaat je niet meevallen.)

5. Den doeëd mót ein oeërzaak höbbe.
(= Mensen gaan soms door de meest
onwaarschijnlijke oorzaken dood.)

6. Laot mich neet lache! (= Je bent aan
’t fantaseren of aan ’t liegen!)

7. Det haolt tiech den dujvel. (= Wat je
zegt, heeft meer consequenties dan
je denkt.)

8. Es drek mèst wieërt wilt er gerieëje
wieëre. (= Als iemand die niets
voorstelt een positie verwerft, wil hij
geëerd worden.)

9. Al geit den óngerste stein boeëve. (=
Het zal gebeuren ondanks alles.)

10.Men wèt noeëjt wi-j den dujvel aan



om aan te geven dat viriele mannen
niet dik mogen zijn.)

27.Tösse twelf en ein is alle gespuis oppe
bein. (= Ga niet in het holst van de
nacht op stap. Ook: Wordt soms als
grapje gebruikt bij late binnenkomst
van iemand.).

28.Good gesjieër is ‘t hawf werk. (=
Goed gereedschap is het halve werk.)

29.Tösse ‘t hange en ‘t wörge. (=
Ternauwernood)

30.Hol vater klinken het helst. (=
Dommeriken praten het meest en het
hardst.)

31. Strang hieëre regeere neet lang. (=
Een strak regime houdt niet lang
stand.)

32.Nen heilige wieërt in z-jn eige dörp
neet verieërd. (= Iemand met
kwaliteiten wordt in zijn eigen
omgeving niet gewaardeerd.
Niemand is sant in eigen land.)

33.De höbs ‘m te väöl eier ónger gelag.
(= Je hebt hem te zeer verwend.)

34.Rap mèt de tan is rap mèt de han. (=
Iemand die niet te veel tijd verliest
met eten is voor de baas een goede
werkman.)

35.Woe kump daen heiligendaag
vanaaf? (= Gezegd als iemand
onverwachts iets positiefs doet.)
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in de verschillende Limburgse dialecten,
zowel in Vlaanderen als in Nederland.
In samenwerking met TV-Limburg
maakte het gedicht deze zomer (2010)
een “reis” doorheen de 44 Limburgse
gemeenten. Het werd “omgezet” in tal
van dialecten en in juli en augustus werd
dagelijks één van de “vertalers”
uitgenodigd om zijn of haar versie ervan
te komen voordragen in Hasselt, tijdens
het namiddagprogramma van TVL.
Het gedicht beschrijft, op een zeer
gebalde wijze, een ontmoeting tussen
mensen, die openbloeit tot een
“versmelten” en daarna weer
afstandelijker wordt, een ontmoeting
met “ups en downs”. In figuurlijke
voorstelling gebracht, is het de
bedoeling het te DELEN met VELEN. Aan
de lezers werd dan ook gevraagd er
ACTIEF aan DEEL TE NEMEN het te
hertalen en vertalen naar het dialect van
hun gemeente en het beschikbaar te
stellen aan allen van wie de
belangstelling verder reikt dan de
plaatselijke kerktoren en die het boeiend
vinden om ook over de muurtjes van
hun eigen territorium heen te kijken.

Op die manier kan een waarachtige
COMMUNICATIE tot stand worden
gebracht, een zich INLEVEN in ANDEREN
om hun houding en reacties te begrijpen
en hun opvattingen te eerbiedigen.
Op 18 augustus had ik een afspraak met
TVL om het gedicht in het “Mezeikers”
te komen voordragen.

Simone Swartenbroekx164

De “ronde van
Limburg”

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2010, nr. 4

In december 2009 zijn Herman Fabre en
Herman Rohaert begonnen aan een
Europees Project “Ontmoeting”. Naar
aanleiding van het in kracht treden van
het Verdrag van Lissabon schreef
Herman Rohaert, leraar Germaanse talen
aan het college te Sint-Truiden, het
gedicht “Ontmoeting”.
Via verscheidene websites werd een
oproep gedaan om het te vertalen in een
maximum aantal officiële talen van de
Europese Unie, in de talen van een aantal
minderheden en in een aantal
Nederlandse en Limburgse dialecten.
Opvallend hierbij was dat er heel veel
belangstelling uitging naar de vertaling



ONTMOETNG
(originele AN moederversie)

Je treedt de ruimte
en mijn ogenblik binnen
kijkt niet op, laat niets merken je
draagt je wereld mee in
kielzog, sluier, sleep en
geurenkolk
We ontmoeten en ontbinden
alles mag nu, alles versmelt.
Je vertrekt, laat bellen
achter je glinsteren
tot ze openspatten, een na
een, kaal en leeggewaaid mijn strand
Herman Rohaert

ZICH TREFFE

De kumps de waereld
en mi-jnen ti-jd bènne
de kiks neet op,
de luuets dich niks aangoeën,
de druugs di-jne waereld mèt in
de spoeër, d’n vwal, d’ne sleip en
in enne boekee vol bedwelmende ruuk.
We treffen ós en we goeën ówtein
alles maag nów, alles versmulsj
De vertruks, luuëts bläöskes
achter, ze fónkele
tot ze oeëpespatte, ein
vuur ein, kaal en laeggewejd
me strand
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Gedicht omgezet in het Maaseikers door Simone Swartenbroekx
NB. Het gedicht, vertaald in alle Limburgse dialecten, vindt men op
www.tvl.be/nl/doe-mee/dialecten

Kerstmis 2010 – Nieuwjaar 2011

Ben je voor een vriend, familielid of uitgeweken
Maaseikenaar op zoek naar een origineel en
zeer gewaardeerd geschenk voor Kerstmis of
Nieuwjaar?

Wat dacht je van een
jaarabonnement 2011 op “De Maaseikenaar”?

Info: zie de laatste pagina (binnenzijde omslag).



1987 stond dit voorwerp te boek als
“een oude gevelsteen die daar terug
werd geplaatst” hetgeen destijds, zoals
nu blijkt, een foutieve interpretatie is
geweest. Wanneer we goed kijken, zien
we dat het een plaatje betreft dat met
vier schroeven is bevestigd.

We hadden nu al drie plaatjes en de
zoektocht ging verder. Een vierde,
overschilderd plaatje vonden we bij het
huis op de Markt nr. 4. Een andere gids
maakte er ons nog op attent dat bij het
huis “Den Swerten Adelaar”, gelegen in
de Bosstraat, een soortgelijk
overschilderd plaatje tegen de voorgevel
is bevestigd.
Het voorlopig zesde en laatste plaatje
fotografeerden we bij het huis nummer
44 in de Bosstraat.

Na enig opzoekingswerk werd al snel
duidelijk dat het hier om de zg.
“brandverzekeringsplaatjes” of kortweg
“brandplaatjes” ging.

Brandverzekeringsplaatjes
Brandverzekeringsplaatjes stammen uit
de eerste helft van de 19de eeuw. Het zijn
schildjes vervaardigd uit lood, plaat, zink
of blik (vertind plaatijzer) en zijn zo’n 20-
25 cm groot. In Maaseik treffen we
plaatjes aan van drie verschillende
maatschappijen. Ze werden na het
afsluiten van een “assurantie”
(verzekering) door de assuradeuren
tegen de muur van de woning of de
schuur bevestigd.

Het waren met name de grote
stadsbranden die de basis vormden voor
het oprichten van de
brandverzekeringen.

Stadsbranden
In vroegere tijden werden huizen
meestal opgetrokken in vakwerk met
strooien daken, waarbij grote
hoeveelheden brandbaar materiaal, zoals
hout en stro, werden gebruikt. Het is dan
ook vanzelfsprekend dat de kleinste

Rik Nulens166

Maaseiker curiosa:
Brandplaatjes
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Tijdens een avondwandeling met een
Maaseiker gids viel ons oog op een
merkwaardig plaatje dat boven de deur
van het huis nummer 31-33 in de Grote
Kerkstraat was bevestigd. We zagen wel
dat er iets op vermeld stond, maar het
was niet goed zichtbaar. De wandeling
ging verder door de Sionstraat en we
namen de doorsteek bij het
Rijksadministratief Centrum om zo de
Bleumerstraat en het huis “De Dry
Marien” te bereiken. Ook hier was er,
toevallig of niet, een plaatje tegen de
voorgevel bevestigd. Nu werd onze
nieuwsgierigheid toch wel erg vaak
geprikkeld en we besloten het dus maar
eens te gaan uitzoeken…

Inventarisatie
Meteen de volgende ochtend gingen we
op pad om deze voorwerpen op de
gevoelige plaat vast te leggen.
Bij het maken van de foto in de Grote
Kerkstraat viel op dat we een soortgelijk
figuurtje al eens eerder hadden gezien
bij het vakwerkhuis in de Vullerstraat. Het
figuurtje stelt de aartsengel Michael
voor, die de satan overwint. In de
publicatie “Stijlvol Maaseik –
Monumenten binnen de wallen”1 uit



brandhaard een ware ramp tot gevolg
kon hebben. Binnen enkele uren kon een
groot gedeelte van de stad in as worden
gelegd.

Zo ontstond er op 16 april 1635 een
brand bij de Bospoort.2 Volgens de
Magistrale Rollen zou het maar om drie
huizen en één stal gaan. Door de

maatregelen die door de magistraat
getroffen werden, mogen we er echter
van uitgaan dat de schade veel groter
moet zijn geweest. De eerstvolgende
twee maanden na de brand mochten de
getroffen burgers vreemde arbeiders van
buiten de stad aantrekken voor de
heropbouw van hun huizen zonder
enige verplichting aan de ambachten
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Vullerstraat 37
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De brand van 1684 - het lichtgekleurd gebied werd in de as gelegd.



van de stad. Hieruit kunnen we
concluderen dat er toentertijd binnen de
stad een groot gebrek was aan eigen
vaklui. Nog een maand later werd door
de Raad aan de burgemeesters van de
stad Maastricht gevraagd om de
schepen met bouwmaterialen die nodig
waren voor de heropbouw van de
afgebrande huizen, vrij over de Maas te
laten passeren.3 Heel wat afgebrande
huizen werden toen vervangen door
stenen nieuwbouw wat het brandgevaar
aanzienlijk reduceerde.

De brand die op Mattheusdag 16514

woedde, was veel ernstiger. Hij ontstond
op de Bosstraat in het achterhuis van
Lambert Schutgens, waar de meid
Neelken Claessens een vuur van
“soutsen”5 had aangelegd om
perensiroop te stoken. Het vuur sloeg
alras over op het dak van het huis “De
Windmolen” en in een mum van tijd
lagen een honderdtal huizen in de as.
Volgens het handschrift van Caris, de
zogenaamde kroniek, bleven enkel de
Eikerstraat en enkele zijstraten van deze
vuurzee gespaard.6,7 Wolters, die de
meeste gegevens van Caris overnam,
meende te kunnen constateren dat deze
gespaarde wijk veel onregelmatiger is
bebouwd dan de rest van de stad.8 Caris
vermeldt ook nog dat in 1651, toen de
stad heropgebouwd werd, het verbod

gegeven werd om nog houten huizen,
strooien daken of oversteken te maken.
Ook werd het verboden om nog schuren
te bouwen in de hoofdstraten. De
ordonnanties die Caris in zijn kroniek
vermeldt, stammen uit de Statuten van
de Stad Maaseik 17de eeuw.9

In die statuten uit 1651 vonden we nog
dat de stad materieel tegemoet kwam:
“Dat oock die gene die tot alsullicken
voorgeschreven bouagie sijn gesint, sullen
schuldigh wesen hunne bouhuys recht opte
leyden sonder oversteeck ende het dack te
decken met leyen ofte pannen waer toe de
stadt sal vereeren de derde leye ofte
panne.” 10

De hevigste brand die de stad in de loop
van haar geschiedenis teisterde, was
deze van 1684.11
Op 6 mei van dat jaar ontstond er brand
in de smederij van Maurits Carpentier
gelegen bij de wal aan de Hepperpoort.
Toen de smid een geweer, dat hij moest
herstellen, in het vuur stak, ontplofte dit
door de hitte... het geweer was nog
geladen.
Binnen enkele tellen stond de smisse in
lichterlaaie. De brand12 woedde zeer
hevig, breidde zich zeer snel uit en
verwoestte alle huizen van de
Hepperstraat, een aanzienlijk deel van de
Everstraat, de Boomgaardstraat tot aan
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Brandhaak en 2 lederen emmers (Musea Maaseik).



de kerk van de Minderbroeders, de helft
van de Markt, de Hoogstraat, de
Bosstraat tot aan de Halstraat en links tot
en met het huis “De Regenboog”. Ook
de Pelserstraat werd in de as gelegd tot
aan het klooster van de kruisheren en de
Capucienenstraat tot aan het huis “De
Eikel”. Op de Markt kon het vuur
overmeesterd worden bij het huis “De
Spiegel”. Dokter Michiel Korsten13

spreekt in zijn dagboek over 180
afgebrande huizen. Bij Caris14 kunnen we
nog lezen dat “alle borgers hadden sig
met hunne huysmeubels , welke sy nog
hadde konnen redden, gevlugt op den
merkt, en tegen de grote kerk. De stad
wiert hierdoor seer verarmt, veele
huysplaetsen werden niet meer
opgebouwt, onder andere de geheele
streek, waer op nu de stadsschool, en hal
staet...”
De ramp inspireerde de toenmalige
stadssecretaris tot het volgende
chronogram:
Ut faber explodit, Masecae exoritur ignis.
Indoluit fervens Maseca Exuritur igne15
[Toen de smid(se) ontplofte, ontstond er
te Maaseik vuur,
Het vurige Maaseik werd bedroefd, het
verbrandde door vuur.]

Dat de gevolgen van deze enorme
catastrofe zich nog jaren nadien voelen
lieten, hoeven we hier niet uit te leggen.
Zo lagen er in 1707 nog menige
percelen in puin omdat de eigenaars de
huizen niet konden of wilden
heropbouwen en dit ondanks het feit dat
zij door de Luikse Codex Edificiis Privatis
tot één der beide alternatieven verplicht
waren.

Het was natuurlijk niet alleen de stad
Maaseik die door brand werd getroffen.
Hier volgen nog enkele voorbeelden van
grote branden:

1605 Stokkem (5 november)
Een grote brand verwoestte 350 huizen,
inclusief het stadhuis en de kerk. Slechts
70 huizen bleven gespaard.

1656 Aachen (2 mei)
De brand begon op de Jacobsstrasse.
Van de 5 300 huizen bleven er amper
650 over.

1665 Roermond (31 mei)
Gedurende de processie ontstond er
brand waarbij de gehele stad, op een
honderdtal huizen na, in de as werd
gelegd. Deze catastrofe gaf aanleiding
tot het opstellen van een
chronogramvers:16
VRBS RVREMVNDANA CONFLAGRAT
[De stad Roermond ging in vlammen
op]. Het chronogram levert het jaartal
1665 op.

1666 Londen (2 september)
Deze brand die in de vroege ochtend
ontstond in een bakkerij in Pudding
Lane, dichtbij Fish Street, duurde
verschillende dagen.”The Great Fire of
London” verwoestte niet minder dan 87
kerken en 13 200 huizen.

1677 Tongeren (nacht van 28 op 29
augustus)
Deze brand werd aangestoken door het
Franse leger.17 Hij legde bijna de hele
stad in de as. Meer dan 515 huizen,
negen van de twaalf kanunnikenhuizen,
de kloosters van de jezuïeten en de
celestijnen, de Sint-Niklaaskerk, de toren
en het dak van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, het stadhuis, de Heilige-
Geestkamer, de hallen, de kamers van de
ambachten en deze van de schutterijen,
gingen in de vlammen op. Het
begijnhof, eigenlijk een stadje binnen de
stad, werd gespaard.18

1697 Bree
Ook de stad Bree werd verscheidene
malen geteisterd door branden. Een
brand in 1601 vernielde een 72-tal
huizen. In 1616 was er weer sprake van
een “miserabelen brant”.
Het meest tot de verbeelding sprekende
brand was de brand van 1697 waarbij
een zeventigtal huizen in de as werden
gelegd. De brand woedde over het
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zuidelijke gedeelte van de stad en
vernielde hierbij het refugiehuis van de
abdij van Postel, het Capucienenhuis, de
Opitterstraat en een groot gedeelte van
de Hoogstraat. Volgens mondelinge
overleveringen zou het vuur gestopt zijn
toen pastoor Smeyers met het H.
Sacrament vooraan in de Hoogstraat
aankwam. Later werd dit feit gebeiteld in
steen: “Gheloefd zij het allerheyly(g)
sacrament des autaers waerdoor den
brandt is opgehoyden aen dit huys end syn
verbrant 70 huysen A° 1697”.
In een zijgevel van huis nr. 12 werd
destijds een gevelsteen geplaatst die aan
de brand van 1697 herinnert:

ME DENUO EXTRUXIT
JOES JANSEN A° 1698 10 JUNY

DOMINUS PAUPERES
FACIT ET DIDAT

[Johannes Jansen heeft mij
heropgebouwd in het jaar 1698, 10 juni.
De Heer maakt arm en maakt rijk]19
Op 25 maart 1699 trof het noodlot de
Gerdingerstraat. Zo werd op twee jaar
tijd een groot gedeelte van de stad Bree
verwoest.20

Eén ding was inmiddels duidelijk
geworden, er moest iets gebeuren om
grote branden als deze zoveel mogelijk
te voorkomen en de getroffen burgers te
helpen bij de wederopbouw.

Het is ook vanzelfsprekend dat de
overheid in dit verband de nodige
wetten en ordonnanties zou
uitvaardigen.

Verbeterde brandbestrijding
Zo moest bijvoorbeeld in Londen elk
kwartier van de stad beschikken over
minstens 800 lederen emmers, 50
ladders en het nodige
brandbestrijdingsmateriaal. Men
bewaarde het materiaal in de
zogenaamde brandspuithuisjes. Beslist
zullen er in Maaseik ook wel enkele van
deze huisjes bestaan hebben.
Daarenboven moest iedere bewoner
enkele lederen blusemmers in huis

hebben en iedereen werd gevraagd om,
indien nodig, mee te helpen bij de
“hand-to-hand bucket brigade”, het van
hand tot hand doorgeven van emmers
water. Op veel plaatsen was het
gebruikelijk dat men leren emmers
moest schenken in ruil voor het
bekomen van het burgerschap.

Het was evident dat men met deze
primitieve middelen, zoals lederen
emmers en brandhaken, de branden niet
echt efficiënt te lijf kon gaan. Maar er
waren mensen bezig met het verbeteren
van bestaande en het uitvinden van
nieuwe hulpmiddelen om grote branden
te bestrijden.

Iemand die zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt was de Nederlander Jan van der
Heiden (1637-1712) die in 1690 zijn
boek “Beschryving der nieuwelyx
uitgevonde slang-brand-spuiten en manier
van blussen daar op gepast, en
tegenswoordig binnen Amsterdam in
gebruik”21 uitgaf.
Op één van de platen (plaat 1) schetst
van der Heiden het verschil tussen de
oude en nieuwe middelen. Links staat de
oude brandspuitpomp die continu met
emmers water moest worden gevuld en
waarbij slechts een zeer korte brandspuit
voorhanden was, rechts de nieuwe
pomp die zelf het water kon opzuigen en
een veel langere brandslang had,
waardoor men veel dichter bij de
brandhaard kon geraken en bijgevolg
veel efficiënter kon blussen.
Ph. Vander Maelen22 beschrijft in 1835
de stad “Maeseyck ou Mazeyck” en
vermeldt in zijn artikel dat de stad op dat
moment beschikt over “une pompe à
incendie”.

Brandverzekeringen
Een andere wet die na de grote brand in
Londen werd goedgekeurd, stond het
oprichten toe van organisaties die
burgers wilden verzekeren tegen de
verliezen die ze zouden lijden bij brand.23
Dit was dus de oorsprong der
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verzekeringen tegen brandschade.
Andere, gewone soorten van
verzekeringen bestonden natuurlijk al
vele eeuwen. De allereerste maatschappij
die expliciet tegen brand verzekerde,
werd in 1667, één jaar na de brand, in
Engeland opgericht.
Dr. Nicholas Barbon stichtte in Londen
“The Insurance Office”, een
maatschappij die in 1680 de naam “The
Phoenix Fire Office” kreeg, naar de
Griekse mythologische vogelfiguur die
steeds weer uit zijn eigen as herboren
werd.
Ook stichtte Barbon in 1680 zijn eigen
brandweerkorps. Dit voorbeeld werd
door tal van maatschappijen gevolgd. De
verzekeringsmaatschappijen hadden er
natuurlijk alle belang bij dat de brand zo
snel mogelijk werd gedoofd. Zij hadden
dan ook steeds een brandspuitpomp en
paarden ter beschikking om onmiddellijk
te kunnen uitrukken. Maar hun
activiteiten beperkten zich niet alleen tot

het blussen van huizen die ‘hun’
verzekeringsplaatje droegen. Het korps
rukte uit naar elke brand, want er was
een premie voorzien voor degene die als
eerste bij de brand aankwam.24 Nadien
sloegen de verzekeraars de handen in
elkaar voor het onderhoud van hun
materiaal.
Dan volgen de maatschappijen “Friendly
Society” (1683), de “Hand-in-Hand”
(1696), de “Sun Fire Office” (1710) en
de “Royal Exchange Assurance” (1720).

In de Nederlanden ontstonden de eerste
maatschappijen in het midden van de
18e eeuw. Dit blijkt uit een Amsterdamse
ordonnantie uit 1744, die bepaalde dat
de brandpolis voor maximaal één jaar
mocht lopen.25

Intussen waren in Frankrijk alle
brandverzekeringmaatschappijen van
vóór 1789 in de stormen der
omwenteling ten onder gegaan. Nieuwe
maatschappijen werden begin 19e eeuw
opgericht, ook in ons huidige België.

In Heuschling en Vandermaelen26 vinden
we menige Belgische
assurantiemaatschappijen uit de
beginperiode terug.
Compagnie Securitas, Anvers, 1819
Compagnie Mutuelle, Bruxelles, 1819
Compagnie de l’Escaut, Anvers, 1821
Compagnie à Primes, Bruxelles, 1821
Compagnie des Propriétaires réunis,
Bruxelles, 1821
Compagnie de l’Union Belge et
étrangère, Bruxelles, 1825
Compagnie d’Assurances réunies,
Bruxelles, 1830
Compagnie d’Assurances commerciales,
Anvers, 1836
Compagnie du Lion belge, Liège, …

Brandverzekeringsplaatjes in
Maaseik
Zoals reeds bij het begin van dit artikel
vermeld, bezit Maaseik, voorzover we
konden achterhalen, zes
brandverzekeringsplaatjes.
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De plaatjes zijn versierd met de initialen
en/of het symbool van de betreffende
compagnie. Het werd goed zichtbaar
tegen de gevel geplaatst en was zo
meteen ook een soort publiciteit voor de
maatschappij. Een plaatje aan de muur
was echter geen garantie. De huurder
moest natuurlijk wel zijn premie hebben
betaald. Ook gebeurde het soms dat
meer begoede eigenaars probeerden
meer dan één pand te verzekeren terwijl
ze maar één plaatje hadden. Sommige
maatschappijen sprongen daarop in en
vermeldden eveneens het polisnummer
op de plaatjes. Anderzijds was het
natuurlijk ook zo dat het plaatje enige
bescherming gaf tegen kwaad opzet. In
1866 kostte zo’n plaatje 1,50 frank.27,28

Cie du Soleil
De Compagnie du Soleil – Assurance en
Participation contre l’Incendie - werd op
25 februari 1829 als S.A. (Société
Anonyme) opgericht door de heer

Charles Xavier Thomas de Colmar (1785-
1870) en op 3 maart daaropvolgend
geregistreerd. De officiële goedkeuring
bij Koninklijk Besluit kwam er op 16
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december 1829. De maatschappij had
een fonds van 6 000 000 frank, verdeeld
in 1 000 actiën van 6 000 frank, elk
verdeelbaar in coupures aan toonder van
1 000 frank.29
De compagnie had een stralend zonnetje
als symbool gekozen met daarboven de
tekst: CIE DU SOLEIL.

De oorspronkelijke compagnie, die haar
zetel in Parijs had, werd opgericht voor
de duur van 90 jaar, ingaande 16
december 1829, maar deze periode
werd nadien verlengd.
In 1929 werd de 100ste verjaardag
feestelijk gevierd met de uitgave van een
jubileumboek. Volgens de Franse wet nr.
46-835 van 25 april 1946 werd de
maatschappij, samen met vele andere,
genationaliseerd.

Onderlinge Brand Waarborg
Maatschappij – Pro Patria
Deze maatschappij werd in 1841 in ’s-
Hertogenbosch opgericht.
Als symbool heeft de maatschappij een
aartsengel Michaël, met zwaard en
schild, die de satan verslaat en hem met

één voet vertrapt. Daaronder staat de
afkorting O:B:W:M. in een wimpel. De
maatschappij vierde in 1941 haar 100e
verjaardag. Van deze maatschappij
bezitten we in Maaseik vier exemplaren
van brandplaatjes. Het plaatje van het
huis Vullerstraat 37, dat bij het begin van
deze bijdrage is afgedrukt, behoort
eveneens tot deze maatschappij.

Het plaatje op de Markt nr. 4 is een
beetje een bizarre combinatie. Alles wijst
erop dat het zich hier om een
origineel plaatje van de O:B:W:M
handelt. De ondertiteling, de voet op de
satan, het schild en de resten van de
vleugel onder de arm… Het figuurtje is
evenwel niet meer de oorspronkelijke
Aartsengel Michaël. Misschien is hier
iemand letterlijk “aan de slag” geweest
met dit plaatje en heeft de voorstelling
om een of andere reden gewijzigd. Met
dit relatief zachte materiaal is dat echt
geen kunst.

Primes – Bruxelles
Dit is een “Compagnie d’assurance à
primes contre l’incendie” waarvan de
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statuten bij Koninklijk Besluit werden
goedgekeurd op 15 maart 1821. Deze
maatschappij – ook wel “Compagnie de
Saint-Michel” genoemd - verzekerde
enkel tegen brand en blikseminslag.
Net zoals bij de vorige maatschappij
treffen we ook hier weer een
gevleugelde aartsengel Michaël aan die
de satan overwint. Michaël houdt een

zwaard en een schild vast en staat met
één voet op de satan.
Bovenaan op het plaatje staat PRIMES en
onderaan BRUXELLES. Tot de “Conseil
d’Administration” van deze maatschappij
behoorden de senatoren Engler J., Baron
Vanderlinden-d’Hoogvorst J., graaf Vilain
XIIII, en graaf De Bailliet.30
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Slotwoord
Vermoedelijk is het huidige aantal
aanwezige verzekeringsplaatjes slechts
een fractie van wat het eens is geweest.
Mogelijk zijn veel van deze kleinoden
door onachtzaamheid verdwenen bij
restauraties of wederopbouw. Het was
tenslotte maar een stukje blik.

Gelukkig zijn enkele exemplaren, zoals
hier beschreven, voor het nageslacht
bewaard gebleven. Samen met de
talrijke gevelstenen die onze stad rijk is,
vormt dit een uniek geheel.

Wie meer van deze plaatjes wil
ontdekken, raden we aan eens in
Maastricht te gaan rondwandelen. Naast
de vele gevelstenen is men er in
Maastricht trots op nog een vijftigtal van
deze plaatjes aan de gevels bevestigd te
zien.
Elf verschillende maatschappijen zijn er
nog met een plaatje vertegenwoordigd,
terwijl van een drietal maatschappijen
geen plaatje meer voorhanden is.

Tot zover onze bijdrage over deze
merkwaardige kleinoden, die elk hun
eigen verhaal uit het verleden hebben…

1 Francot H., Vancleef J., Stijlvol Maaseik –
Monumenten binnen de Wallen, Maaseik, 1987, p.
112

2 Boonen, M., Huisnamen te Maaseik – een historisch
- naamkundige studie, Maaseik, 1980, blz. 16. Zie
ook M. Boonen, De 17e en de 18e eeuw: Van
oorlogh ende swaricheden… in: Maaseik – ontstaan
en groei van een grensstad, Maaseik, 1994, blz.
208-210.

3 Boonen, M., Huisnamen te Maaseik, blz. 17
4 Zowel Caris in zijn dagboekje (fol. 45) als Wolters,

M.J., Notice historique sur la ville de Maeseyck,
1855, blz. 34, melden dat de brand in 1650 is
ontstaan.

5 souts = dialect voor boomstronk of kop van
knotwilg

6 Kroniek Caris, folio 45, 1650: “had alhier een
hevigen brand plaats, hetwelk een groot gedeelte
van de Stad in asschen legde men houd selfs dat
niets dan de Eykerstraat, en eenige er op
uytschietende straten overbleef…”

7 Wolters, M.J., p. 34, « …Un autre fléau, l’incendie,
arrivé en 1650, réduisait une grande partie de la
ville en cendres. On prétend que seul le quartier, dit
Eiker kwartier, avec quelques rues y aboutissantes,
resta debout… »

8 Wolters, M.J., p. 34, « … jusqu’à présent même, on
observe que ce quartier est beaucoup plus

irrégulièrement bâti que le reste de la ville… »
9 Boonen, M., Huisnamen te Maaseik, blz. 22 e.v.
10 Boonen, M., Huisnamen te Maaseik, blz. 24
11 Zowel Caris (fol. 49) als Wolters (blz. 37) melden

deze brand in 1683.
12 Boonen, M., Huisnamen te Maaseik, blz. 19
13 Korsten, M., kroniek, blz. 213: “…Het jaer 1684

den 6 Mey naermiddagh ontrent vijf uren sijn tot
Maeseijck 180 huysen afgebrant door een geladen
loop die eenen smit onvoorsichtigh in ’t vier
stack…”

14 Kroniek Caris, fol. 50
15 Daris, J., Inventaire des archives de la ville de

Maeseyck in: Bulletin de l’Institut Archéologique
Liégeois, tome VII, 1865, blz. 361

16 In: Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, tome IX, blz.
57

17 “…Op desen saeterdagh tusschen elff en twelff uren
snachts quamp het Frans garnisoen van Maestricht
om Tongeren te branden. Die soldaten sijn als
raesende honden ingekoemen, alles opslaende en
plunderde. Omtrent 2 uren smoergens hebben sij
met flambouwen het vier in allen huijsen gestecken,
welck sulcken roock ende damp gecauseert heefft
dat de menschen meijnden te versticken. Die stadt
is ten leesten in vollen brandt geraekt als oock den
thoern ende kercke… in: Severijns, P. & V. Ruwet,
Kroniek van Tongeren, 1985, blz. 73

18 Elsen, J. et al., 2000 Jaar Tongeren, Hasselt, 1988,
blz. 47

19 Bijbel, 1e boek der koningen, 1e boek van Samuël,
hoofdstuk 2, Hanna bidt

20 Maes, S.F. O.Praem, Dreesen, J. pr., De strijd tegen
het brandgevaar in: De geschiedenis van Bree – 2de
bijdrage, 1952, blz. 132 e.v.

21 Van der Heide, J., Beschryving der nieuwelyx
uitgevonde slang-brand-spuiten en manier van
blussen daar op gepast, en tegenswoordig binnen
Amsterdam in gebruik, Amsterdam, 1690, een 2e
druk verscheen in 1735.

22 Vander Maelen, Ph., Dictionaire Géographique du
Limbourg, Bruxelles, 1835, blz. 62

23 Bron: IRMI, International Risk Management Institute
Inc., Dallas, USA

24 « …La circonstance que la pompe arrivée la
première a droit à une prime plus élevée que la
pompe arrivant en second, et ainsi descendant... »
in : L’Angleterre comparée à la France sous les
rapports constitutionnels, légaux, judiciaires,
religieux, commerciaux, industriels etc., Paris, 1851,
blz. 225

25 Bleekrode, S. et al., De volksvlijt – Tijdschrift voor
nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart,
Amsterdam, 1854, blz.194

26 Heuschling, X., Vandermaelen, Ph., Essai sur la
statistique générale de la Belgique, 2e Ed.,
Bruxelles, 1844, blz. 244

27 Les propriétaires Réunis – Compagnie Anonyme
d’Assurance à Primes Fixes, Bruxelles, 1866, blz. 37

28 Sageret, P.F., Almanach et annuaire des bâtiments
des travaux publics et de l’industrie, Paris, 1841,
blz. 330 e.v.

29 Ibidem, blz. 331
30 Indicateur Belge pour l’an 1840, blz. 354
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boven het linker zijaltaar.
Maar enkele bezoekers hebben ook de
drie vrouwenbeelden opgemerkt die de
rechtergevel van het koor sieren en
enkelen onder de velen hebben zich de
vraag gesteld welke exemplaren van de
heilig verklaarde scharen het hier betreft.

In de christelijke hagiografie wordt dit
drietal de Drie Heilige Zusters genoemd,
een vreemde benaming als men weet
dat het drietal helemaal geen
familiebanden had en zelfs geen
tijdgenoten waren. Het enige
gemeenschappelijke was dat zij alle drie
in Frankrijk hebben geleefd. Het woord
“zusters” zal waarschijnlijk verwijzen naar
het feit dat zij kloosterzusters waren.
De eerste is Eutropia, in de 5de eeuw
geboren in Reims en zuster van de
toenmalige bisschop Nicasius aldaar.
Beiden werden vermoord bij de inval der
Vandalen.
De tweede is Genoveva, geboren in 422
in de omgeving van Parijs, waar zij op
jonge leeftijd in het klooster trad. Zij
stichtte er de kerk Saint-Denis en
overleed omstreeks 500.
De derde draagt de naam Bertilia. Zij
leefde ruim een eeuw later en werd abdis
in Chelles in de omgeving van Parijs,
waar zij omstreeks 705 overleed.

Bij de 19de-eeuwse beelden van de Drie
Heilige Zusters in de kerk van
Heppeneert wordt Eutropia afgebeeld
met een abdissenstaf en een gesloten
boek. Bertilia draagt een brandende
kaars en een open boek, terwijl
Genoveva wordt voorgesteld als lezend
in een boek bij het licht van een toorts
die zij in de andere hand houdt.

Waarom deze drie vrouwen in de
volksdevotie de “Drie Zusters” worden
genoemd, blijft een mysterie.
Romantische auteurs zagen in het drietal
het verchristelijkte alternatief van de drie
Keltische moedergodinnen uit de
heidense tijd.
Hoe de verering van deze heiligen in
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De Drie Heilige
Zusters van
Heppeneert en een
drukwerkje van
Hougaerts
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Weer waren er in de meimaand
duizenden vrome bezoekers in de kerk
van Heppeneert. Allen waren zij in deze
barre crisistijden op zoek naar rust bij
Ons-Lieve-Vrouwke en dus waren hun
ogen vooral gericht op het mooie beeld

Bidprentje ter ere van de Heilige Zusters,
gedrukt bij J. Hougaerts, Maaseik 1891



Zij inde er de tienden
en had er het
begevingsrecht.
Maar al bij al heeft de
verering van de Drie
Heilige Zusters in de
kerk van Heppeneert
nooit een hoge vlucht
genomen. Naar men
zegt werden de drie
zusters in bepaalde
kerken aangeroepen
tegen zweren, roos en
andere
huidaandoeningen.
Op andere plaatsen
werden ze
aangeroepen tegen
rachitis en vooral
tegen “overschreeuw”
van baby’s.
Maar blijkbaar
hadden de bewoners
van de Maasoever
daar weinig of geen
last van. Rust, dat was
wat de actieve
Maaslander nodig
had en daarom
gingen en gaan we
nog altijd naar “Ons-

Lief-Vrouwke-van –Rust” en niet naar de
Drie Heilige Zusters.

Bron:Geybels H., Volksreligieuze kalender
van het Maasland, uitgave Landelijke Gilde
Elen, 1990.
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Heppeneert voet aan wal kreeg, is
eveneens een raadsel. Mogen we
veronderstellen dat het de damesabdij
van Thorn was die deze eredienst in
Heppeneert bevorderd heeft? De abdis
van Thorn had er zeker heel wat invloed.

Lezers schrijven ons

Beste Tony,

Toen ik in de laatste “Maaseikenaar” het
artikel las over het “Kinderheil”, moest ik
nog aan iets denken.
Het pas gestichte Kinderheil had al vlug
een lokaal, maar geen materiaal of
meubels. Mijn ma vertelde toen aan de
verantwoordelijken dat ze nog een oude

biljarttafel had, die ze mochten hebben.
En inderdaad, enige dagen later kwamen
Mathieu Segers en nog een sterke
man de tafel halen en brachten ze naar
de Bleumerstraat.
Zo komt het dat een ganse generatie
Maaseikenaren gewogen en gemeten
werd, al spartelend op een biljarttafel!

Beste groeten,

Mariëtte Latour



vormgeven. Het Meertensinstituut is
onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
Klik op ‘databanken’ en je kunt er o.a.
zoeken in een Nederlandse
Familienamenbank, de Nederlandse
Voornamenbank of de Nederlandse
Liederenbank. Deze database ontsluit
meer dan 125 000 liederen, van de
middeleeuwen tot de moderne tijd; de
Bibliotheekcatalogus van het
Meertensinstituut bevat ruim 70 000
publicaties. U vindt er een Feestenbank,
een Plantennamenbank, een
Nederlandse Volksverhalenbank, en nog
veel meer databanken.

Muziekarchief
Nog een interessante link is deze:
www.muziekarchief.be. Op deze website
kunt u zoeken naar artiesten,
componisten, song- en albumtitels ‘van
bij ons’. Let wel, de informatie op deze
sites (de teksten, afbeeldingen en andere
items) worden door het auteursrecht
beschermd. Wil je ze reproduceren of
mededelen aan het publiek, dan moet je
hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming verkrijgen.

Heemkunde Vlaanderen
Tot slot zal Heemkunde Vlaanderen, in
de mate van het mogelijke, de oudste
jaargangen van het tijdschrift ‘Ons
Heem’ digitaal ontsluiten. Op de website
kan je alvast bladeren in enkele
voorlopers van ‘Ons Heem’: het nog
onder de vleugels van de Vlaamse
Toeristenbond (V.T.B.) uitgegeven
‘Heemkunde’ en de ‘Mededelingen van
het Verbond voor Heemkunde’ (1942-
1946). De oudste jaargangen werden
gedigitaliseerd door de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
Surf via deze link: www.heemkunde-
vlaanderen.be.
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Zoeken in archieven
op het internet
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Zoek in vier eeuwen kranten
Misschien is dit niet zo direct belangrijk
voor een Maaseikenaar, maar deze
website van de Koninklijke Bibliotheek
van Nederland toont opnieuw de
enorme mogelijkheden van de
informaticatechnologie en het internet.
Via deze link, http://kranten.kb.nl, vindt
u de belangrijkste Nederlandse kranten
van 1618 tot 1995 en een selectie van
landelijke, regionale, lokale, Nederlands-
Indische, Surinaamse en Antilliaanse
kranten en extra titels uit 1940-1945.
Ziehier een voorbeeldje:

Het Meertensinstituut
Nog een indrukwekkend archief dat voor
iedereen met een druk op een toets
toegankelijk is, is:
www.meertens.knaw.nl/cms.
Het Meertensinstituut is een
onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt
met de bestudering en documentatie
van Nederlandse taal en cultuur.
Centraal staan de verschijnselen die het
alledaagse leven in onze samenleving



over mijn tante bij mijn klasgenootjes in
eigen school.
Mijn vader reed met een Harley-
Davidson en tante Trees wilde altijd
achterop. Daar zat zij dan met
flapperende rokken en de andere
nonnen maar roepen, ‘oh,oh Apollonia‘.
Achteraf hoorden wij dan dat ze van
moeder-overste voor straf twintig
rozenhoedjes moest bidden. Daar zat zij
niet mee, want de volgende keer vroeg
ze mijn vader of hij de motor kon laten
knallen in een bepaalde hoek van de
speelplaats (koer). Op de vraag van mijn
vader: “Waarom?”, antwoordde zij,
“daar zit moeder-overste”!

Eens per jaar mochten de zusters twee
dagen naar hun familie. Wat deed tante
Trees? Zij nam haar dagen voor 10 jaar
op en zei: “Dan ben ik toch allang
dood”, wat ook klopte.
Zij was een hele leuke tante, een
wildebras tot op hoge leeftijd. Mijn broer
wist nog te vertellen dat wanneer mijn
vader en moeder haar bezochten, zij
altijd wat meenamen, zoals koffie,
chocolade en snoep. Razend snel
verborg tante Trees dit onder haar
rokken, want anders moest zij het
afgeven.

Mijn zus (81) wist nog te vertellen dat zij
met haar verloofde vanuit Eindhoven
naar tante Trees in Maaseik is gefietst.
Daar ging een geheime briefwisseling
aan vooraf, want moeder-overste was
geen gemakkelijke. Mijn zus moest het
zó regelen dat de brief met haar verzoek
om naar het klooster te komen, één dag
voor haar aankomst er was. Dan had
moeder-overste geen kans meer om het
te weigeren. Overigens zijn zij toen héél
gastvrij ontvangen met alles erop en
eraan. Toen zij zich bij het klooster
meldden, werd er opengedaan door de
portierster, met de woorden: “Zijt gij die
verwacht zijt?” Wat een woordkeuze!
Mijn zus heeft op kostschool gezeten
intern bij de ursulinen in Moerdijk. Dat
klooster is in de oorlog gebombardeerd

Wim Corstjens180

Zuster Apollonia
van het
Ursulinenklooster
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Tijdens de tentoonstelling ‘Rappel 2010’
ontving ik in de Minderbroederskerk
bezoek van een Nederlandse dame,
mevrouw Thérèse van de Laar (°1943).
Zij leek vooral geïnteresseerd in de
kloostergebouwen van de zusters
ursulinen. De titel van de tentoonstelling
‘rappelleerde‘ haar aan haar tante Trees
(Theresia Willems, 1869-1955), die in
Maaseik als ’Ursulinenzuster’ intrad.
Thérèse van de Laar is thuis een
‘nakomertje’, heeft nog een broer van 85
en een zus van 81 jaar en vertelde
honderduit over haar bezoeken als kind
aan haar ‘tante nonneke’, soeur
Apollonia, in Maaseik.
We laten haar aan het woord:

“Met mijn vader ben ik vaak bij haar op
bezoek geweest. Dat moet in begin

1949 en in de jaren
1950 zijn geweest. Voor
mij was het feest om in
de klaslokalen alles te
mogen, ook kreeg ik
dan schriftjes en
kleurkrijtjes. Die zagen
er heel anders uit dan in
Nederland en zo kon ik
tenminste opscheppen



en iedereen moest naar huis. Volgens
haar ging het in Maaseik op de
kostschool hetzelfde eraan toe als in
Moerdijk. De soeurs stonden lager in
rang dan de mères, de mères hebben
een andere kap op. De mères waren vaak
verpleegster, onderwijzeres of zaten in
het bestuur, brachten veel geld mee en
dan werd er wel wat geregeld. De soeurs
deden de tuin, poetsten of kookten. Zij
moesten trouwens ook een uitzet
meebrengen. Tante Trees was een soeur,
maar opa heeft voor die twee nonnen
toch een voor die tijd behoorlijk bedrag
op tafel moeten leggen.

Ik kwam er nu ook pas achter dat een
zus van haar ook non was. Zij heette
Petronella Willems (1870-1943) en trad
als slotzuster in bij de Derde Orde van de
Heilige Franciscus.”
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Heilig Kruis 1210-2010” werd een
omvangrijk werk in opdracht van de
Europese provincie van de kruisheren,
die dit jaar als orde hun 800-jarig
bestaan vieren. Gedurende acht eeuwen
evolueerde de orde en veel veranderde.
Een klooster moet een kind van zijn tijd
blijven en zich aanpassen aan de
voortdurende veranderingen in de
maatschappij. Dan rijst de vraag:
restauratie of transformatie? Ga je terug
naar vroeger of wil je het oude koppelen
aan het nieuwe? Roger Janssen gelooft in
het model van these-antithese en
synthese.Je vertrekt van een bestaande
situatie, er komen nieuwe elementen en
daaruit groeit een synthese, een huwelijk
van wat was, wat is en zal zijn. Dat
gebeurde op die acht eeuwen
verscheidene keren, die de schrijver
breuklijnen noemt van traditie en
vernieuwing. Religieuze instituten
hebben normaal een looptijd van 200
jaar. Dat de kruisheren er na 800 jaar
nog zijn, is het gevolg en het resultaat
van regelmatige transformatie(s).Het
boekwerk, rijkelijk geïllustreerd en in
veelkleurendruk, bevat in het begin een
glossarium van 12 pagina’s met een
alfabetische lijst van religieuze termen,
die het de lezer die minder vertrouwd is
met het religieus vocabularium,
makkelijker maakt. De hoofdbrok, 9
hoofdstukken, behandelen
achtereenvolgens:
1) De Orde van het Heilig Kruis, de
eerste eeuwen (1210-1248-1410)
2) Van kanunnik tot monnik in de 15de
eeuw
3) De kruisbroeders worden kruisheren in
de 16de eeuw
4) Een bloeiende orde in de 17de eeuw
5) Crisis en verval in de 18de eeuw
6) Heropleving van de orde in de 19de
eeuw
7) Een nieuwe poging tot transformatie
in het eerste kwart van de 20ste eeuw
8) De gemeenschap van goederen en
personen 1853-1927
9) Bloei, neergang en herbronning 1930-
2010.

Jaak Bergers182

Maaseikenaren
publiceren…
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Kruisheer Roger Janssen schreef twee
jaar lang bijna elke dag aan zijn zoveelste
publicatie over de geschiedenis van de
orde van de kruisheren. ”Oord van
helder licht. 800 jaar Orde van het



Roger Janssen start elk hoofdstuk met
een algemene kijk op de geschiedenis
van die periode om dan in te gaan op de
orde zelf; elk hoofdstuk wordt afgesloten
met wat de auteur noemt ”een korte
terugblik”.Roger Janssen is, in het spoor
van zijn oud-leraar en ex-collega wijlen
pater Sangers (1915-1987), beslist één
der
belangrijkste schrijvers van de
ordegeschiedenis. De kruisheren zijn
bijzonder, het is de enige orde die
gesticht is in België en telt nu nog 327
kruisheren in de wereld (Europa, Azië,
Afrika en Amerika). Het nawoord is erg
interessant omdat de auteur er gevat
aangeeft wat er in die 800 jaar veranderd
is en wat de toekomst van de orde is of
kan zijn, met een vergrijzing in het
noordelijk halfrond en een jeugdige
dynamiek in het zuidelijk halfrond.
Aantal bladzijden 384, prijs 20 euro.
Afhaaladres: Kruisherenklooster,
Pelserstraat 33, 3680 Maaseik.

**

Dr. Roger Janssen blijft en blijkt als
historicus erg productief.De 50ste
verjaardag van de onafhankelijkheid van
Congo was voor hem en de kruisheren in
Maaseik een bijzonder moment, want 90
jaar geleden werd daar een nieuwe
missieprocuur opgestart. In zijn nieuw
boek “Met wortels tot in het water. De
Kruisheren-missie in West-Uelé 1920-
1993” blikt hij wetenschappelijk terug
op 73 jaar missie van de kruisheren in
West-Uelé. De eerste missionarissen
wilden vooral zieltjes winnen en kwamen
terecht in een cultuur waarvan zij totaal
geen weet hadden. Later volgde een
eerder paternalistische houding en
probeerde men het zelfs met inlandse
roepingen, evenwel zonder veel succes.
Het kolonialisme goot een Europese saus
(o.a. onderwijs, comfort,
gezondheidszorg) over de inlandse
cultuur en had die zo kapot gemaakt. Er
werd nochtans veel gepresteerd en
geïnvesteerd. De onafhankelijkheid ziet

de auteur als te vroeg gekomen en de
bevolking eiste gelijkwaardigheid, wilde
ons niet meer en ontaardde in de
stammentwisten van voor de koloniale
tijd. Het geweld spaarde ook de
kruisheren niet, want 24 van hen, onder
wie 7 Limburgers (ook de twee
Maaseikenaren Godfroid Kraewinkels en
Rik Snijkers) overleefden in 1965 het
bloedbad van Buta niet. Na 1966 is de
tijdgeest veranderd en de kruisheren zijn
tot 1993 in Bondo gebleven. In de Kivu
is er nu een bloeiende missie van en
door inlandse clerus en kruisheren. Dit
missieverhaal is een zoveelste duidelijk
geval van evolutie en transformatie. 279
Bladzijden aangrijpend koloniaal
verleden, prijs 30 euro en ook
verkrijgbaar in het Kruisherenklooster,
Pelserstraat 33, 3680 Maaseik.

***

“Van den vos Reinaerde” , een 13de-
eeuws Nederlands heldendicht met een
dier als centrale figuur, behoort tot de
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wereldliteratuur. De meeste mensen
kennen de lotgevallen van de vos enkel
als een vertelsel voor de allerkleinsten. Er
bestaan echter weinig literaire teksten
die zulke gelaagdheid, zulke virtuositeit
in taal en opbouw en zulke rijkdom aan
beeldspraak bevatten als dit
meesterwerk. De uitgeweken
Maaseikenaar René Broens, zoon van
wijlen bloemist René Broens van
Siemkensheuvel, is al jaren
gepassioneerd door dit meesterlijk
dierdicht. Hij wil het dierenverhaal in zo
veel mogelijk (kunst)vormen laten
schitteren, niet alleen als literaire strip.
Onlangs verscheen bij uitgeverij Atlas de
beeldroman “Reynaert de vos” van hem
(hertaling en scenario) en de stripmaker
/ illustrator Marc Legendre (beelden). In
de ons vroeger gepresenteerde Reynaert
is de vos een jonge schavuit, die
iedereen bij de neus neemt ter lering en
vermaak zonder daarbij kwaad in de zin
te hebben. De Reynaert van Broens en
Legendre is daarentegen een brute
terrorist, een nietsontziende
moordenaar. Daardoor wordt deze
Reynaert een aanklacht, waar de oude
versie een spotternij was met de
tekortkomingen van de mensen. René
Broens werkt ook aan een proefschrift,
waarin hij Van den vos Reynaerde
interpreteert als een omgekeerd
heiligenleven. Samen met Luc Van den
Bergh bereidt hij de voorstelling
“Reynaert de vos” voor, waarmee ze
vanaf september 2011 door Vlaanderen
en Nederland trekken. Mogelijk zien en
horen wij hen in “Achterolmen”. Wij
kijken er vol verwachting naar uit.
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De 10 geboden van
de wijk
BLEUMERVELT

l. Bovenal bemin uw wijk, het mooiste
plekje in Maaseik.

II. Zeg steeds vriendelijk goedendag,
begroet uw buur met een lach.

lll. Geef ruimte aan alle kinderen, zo
nodig op tijd vaart minderen.

IV. Zet uw vuilnis vrijdag op straat,
zodat het hier niet stinken gaat.

V. Vindt u iemand leuk?Jodel dan een
keer, en doe het een volgende keer
weer.

Vl. Matig uw snelheid, geef voorrang
waar moet, trek niet te snel op en
spaar zo mazout.

VII. Gelieve uw hondenpoep in het
zakje te doen, dit geldt voor ieder
seizoen.

VIII. Heb respect voor iedereen, we
hebben allemaal een hoofd,
10 vingers en een teen.

IX. Ga eens wat vaker per fiets of te
voet, dat doet de lucht in onze wijk
goed.

X. Wij hebben onze missie volbracht,
wie had dat ooit gedacht!



Het Nationaal Congres bepaalde bij
decreet van 19 juli 1831 dat de
“septemberdagen” jaarlijks met
“volksfeesten” zouden herdacht worden.
Maar het liep al dadelijk mis: op 2
augustus verbraken de Hollanders de
wapenstilstand en vielen België binnen.
De kersverse koning Leopold I merkte
vlug genoeg dat zijn leger niet veel
voorstelde, en hij moest
noodgedwongen de hulp inroepen van
de grote mogendheden, die de
wapenstilstand hadden opgelegd.
Dankzij de tussenkomst van een Frans
leger trokken de Hollanders zich op 12
augustus terug, maar België had een
groot prestigeverlies geleden.
Reden om te vieren was er dus niet, en
koning Leopold vaardigde een besluit
dat het volgende stipuleerde: “Les
circonstances actuelles ne permettent pas
de célébrer cette année cet anniversaire
avec la dignité qu’il mérite. Les difficultés
du moment ne s’opposent pas à ce qu’il
soit rendu hommage à la mémoire des
braves morts pour l’Indépendance
Nationale.”1

En zo werd er op 27 september alleen
een rouwdienst gehouden, op
staatskosten, in de kerk van Sint-Michiel
en Sint-Goedele.

Het volgende jaar
was het leed
geleden en vierde
men echt de
septemberdagen in
stijl.1 Op 28 mei
1830 had het
nationaal congres
al besloten dat een
erevaandel zou
geschonken
worden aan die
gemeenten die zich
uitzonderlijk
onderscheiden
hadden in de strijd voor de nationale
onafhankelijkheid. Op het vaandel waren

185Marcel Cuyx

Daer is een groote
victorie geweest…
Maaseik krijgt een erevaandel voor
zijn strijd tegen de Nederlanders
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Elke rechtgeaarde Belg weet dat onze
nationale feestdag valt op 21 juli,
verjaardag van de eedaflegging van
Leopold I.
Maar dit is niet altijd zo geweest! Vele
jaren werd onze onafhankelijkheid gevierd
in de maand september. Waarom in
september?

Welnu, toen in 1830 de Belgische revolutie
uitbrak, rukte op 23 september een leger
van zo’n 9 000 man Brussel binnen “om
orde en gezag” te herstellen. Aan het
hoofd van dit leger stond prins Frederik,
tweede zoon van Willem I. De Belgische
vrijwilligers boden hevige weerstand zodat
de militairen zich tenslotte verschansten in
het Park van Brussel. In de vroege morgen
van 27 september trokken ze weg uit de
stad. De gevechten hadden aan beide
zijden vele honderden doden en gewonden
gemaakt.
Tijdens die drie septemberdagen werd een
Voorlopige Regering gevormd, die de
onafhankelijkheid van België uitriep en de
Belgische militairen ontsloeg van hun eed
van trouw aan koning Willem. 469
Gesneuvelde vrijwilligers werden begraven
op het Sint-Michielsplein, dat werd
omgedoopt tot Martelarenplein. 1 KB van 19 september 1831



de drie kleuren horizontaal geplaatst: van
boven rood, in het midden geel en
vanonder zwart. Op het rood stond
geborduurd: “A LA COMMUNE DE…”
op het geel “1830”, omgeven door twee
lauriertakken, en op het zwart: “LA
PATRIE RECONNAISSANTE”.
Op de vier hoeken van het vaandel was
een omlijsting van vergulde
eikenbladeren.
De vlaggenstok was van hout en
eindigde op een sokkel waarop een
klimmende leeuw die een piek vasthield
met een vrijheidsmuts.2 Op de ene zijde
van die sokkel stond “LIBERTE” en op de
andere zijde “MDCCCXXX” (1830). Op
de twee smalle zijden van de sokkel
stond een bliksemschicht.
Rond de stok was een driekleurig lint
gebonden, uitgerafeld aan de uiteinden.3

De drie kleuren op de vlag waren
inderdaad horizontaal geplaatst, ter
herinnering aan de eerste revolutionaire
vlaggen die uitgehangen werden in
Brussel. Toen er op 25 augustus 1830, na
de opvoering van de opera “De stomme
van Portici”, relletjes ontstonden in
Brussel, kwam Lucien Jottrand, redacteur
van de oppositiekrant “Le courrier des
Pays-Bas”, op het idee om de Brabantse
vlag te hijsen. Zijn vriend, advocaat
Edouard Ducpétiaux, kocht stof voor
twee vlaggen en liep het naaiatelier van

Marie Abts binnen, op de hoek van de
Grasmarkt. Marie Abts naaide daar de
eerste Belgische vlaggen. De twee
vlaggen werden op 26 augustus gehesen
op het Brusselse stadhuis. Ze bestonden
uit drie horizontale banden,
rood/geel/zwart.4

Maaseik wordt uitverkoren
Op 17 september 1832 wordt de
gemeenteraad bijeengeroepen op het
stadhuis van Maaseik. Burgemeester
Maximilien Vlecken heeft groot nieuws:
hij heeft zopas een brief ontvangen van
de gouverneur van Limburg. Maaseik
krijgt een erevaandel “ter beloning voor
de toewijding die de stad getoond heeft
voor de nationale zaak en de efficiënte
manier waarop ze heeft bijgedragen tot
de zegepraal”.5
Op 27 september zal de koning zelf in
Brussel de vaandels uitreiken aan de
delegaties van honderd steden en
gemeenten. Voor Limburg zijn dat
Hasselt, Maaseik, Venlo, Roermond en
Maastricht.
Een afvaardiging van drie
gemeenteraadsleden mag het vaandel
gaan afhalen in Brussel.

De Maaseiker burgemeester Maximilien
Vlecken, eerste schepen Jean-Joseph
Gielen en gemeenteraadslid Alexandre
Titeux vertrekken daarom op dinsdag 25
september naar Brussel.
Op de dag zelf gaan de
vertegenwoordigers van de gemeenten
samen met de oud-strijders in een stoet
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“Maria Abts
maakt de
Belgische vlag”
(schilderij van E.
Vermeersch)



van het stadhuis naar het Koningsplein,
waar de eigenlijke plechtigheid
plaatsvindt in aanwezigheid van de
gezagdragers.6 Een groot podium staat
voor de kerk van Sint-Jacob; in het
midden van het podium prijkt de troon
van de koning onder een weelderig
paviljoen, versierd met trofeeën en
vlaggen.7

De keuze van de datum en van de plaats
van uitreiking waren symbolisch: twee
jaar geleden, op 27 september 1830,
moest het leger van Willem I smadelijk
wegtrekken uit Brussel. Het Koningsplein
was de inzet geweest van de hevigste
gevechten tijdens de septemberdagen
en op hetzelfde plein had Leopold I op
21 juli 1830 de eed afgelegd als eerste
koning der Belgen.

Om twaalf uur ’s middags nemen eerst
de gekwetsten van de septemberdagen
en dan de afgevaardigden van de
gemeenten plaats op het podium. Even
later komt koningin Louise-Marie aan
met haar broer, de hertog van Orléans,
voorafgegaan door 100 onderofficieren
van de burgerwacht en van het leger, die
de erevaandels dragen. Een artilleriesalvo
kondigt de komst van de koning aan. De
koning draagt het uniform van officier
van de Burgerwacht.
Na toespraken van Gendebien,
verantwoordelijke voor de plechtigheid,
en de koning worden de vaandels
uitgedeeld.
Om de beurt komt een afvaardiging voor
de koning: deze geeft de vlag met de
woorden: “Ik vertrouw u deze vlag toe;
de moed die u getoond heeft is het
bewijs dat u in staat zal zijn haar te
verdedigen.”
Na de uitreiking wordt in het Paleis der
Natie een banket aan de gemeentelijke
delegaties aangeboden, met nationale
hymnen en patriottische heildronken.

Als de drie Maaseikenaars de zondag
erop, 30 september, triomfantelijk
terugkomen met het vaandel, wordt er

natuurlijk duchtig feest gevierd. We laten
de kroniekschrijver Caris aan het woord:
“Ze syn sondags op den 30 september
terug gekome met het vaendel, ’s avons
ten ses uren, en daer is een groote victorie
geweest. Daer wiert een avondmael
gehouden in de nieuwe school8 en in alle
herberge een ton bier, ten voordeel van alle
borgers, welke daervan wilde gaen
drinken.”9

Het erevaandel wordt bij alle
vaderlandslievende en lokale feesten
tentoongesteld. Zo weten we dat in
1836 de burgemeester van Maaseik een
brief krijgt van de gouverneur waarin
deze hem vraagt een rapport op te
sturen over de viering van de
septemberdagen in Maaseik. Hij voegt er
vermanend aan toe: “Ce rapport sera mis
sous les yeux du Roi!”.
De burgemeester antwoordt dat er
degelijk gefeest werd: “Le son des cloches
et la détonation des boîtes annoncèrent
chaque jour la fête aux habitans.
L’exposition du drapeau d’honneur,
l’illumination de la maison de ville et les
diverses morceaux exécutés par la société
d’harmonie n’ont pas peu contribué à
donner un grand éclat à la fête, laquelle
s’est terminée par un banquet auquel les
autorités et les notables de la ville ont pris
place. Durant le repas plusieurs toasts ont
été portés à la famille royale.”10

In de jaren 1980 waren nog 64 van die
erevaandels bewaard, maar het vaandel
van Maaseik is helaas verdwenen!

1. Ook toen de vrede gesloten was tussen België en
Nederland, zou de ambassadeur van Nederland
nooit de septemberfeesten bijwonen, integendeel,
hij ging ostentatief “met vakantie”!

2. De piek was een van de wapens van de
opstandelingen in 1830.

3. Elke vlag kostte 300 F, een zeer grote som in die
tijd.

4. Naar de kleuren van het Brabantse wapenschild:
een gele leeuw met rode tong en nagels op een
zwart veld

5. En récompense du dévouement qu’elle a montré
pour la cause nationale et de la manière efficace
dont elle a contribuée a son triomphe

6. Janssens J, De Belgische natie viert, Leuven 2001
7. Thonnissen, La Belgique sous le règne de Léopold I,

Luik, 1861, p.101, vertelt er nog meer over :”Deux
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School (école moyenne) gevestigd.
9. R. JANSSEN, De Maaseiker kroniek van Caris,

Hasselt, 1981, blz. 67
10. “Het gelui van de klokken en het geknal van de

patronen kondigden elke dag het feest aan voor de
inwoners. De tentoonstelling van het erevaandel, de
verlichting van het stadhuis en de verscheidene
stukken gebracht door de harmonie hebben niet
weinig bijgedragen om een grote pracht te geven
aan het feest, dat geëindigd is met een banket,
waar de autoriteiten en de notabelen van de stad
hebben aangezeten. Gedurende de maaltijd werden
verscheidene toasten uitgebracht op de koninklijke
familie.”
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statues représentant la Constitution et la Force
étaient placées sur des massifs, à côté de deux lions
d’une stature majestueuse. Aux extrémités des
galeries, on avait dressé deux autels antiques. Placée
au-dessus du dôme du pavillon royal, appuyée sur
un lion, entourée des écussons des provinces et de
drapeaux aux couleurs nationales, la statue
colossale de la Belgique, dominant l’édifice et la
place, étendait ses mains pleines de couronnes
civiques sur les représentants de la révolution
victorieuse »

8. Bedoeld is de lagere stadsschool, gebouwd in 1826,
op de hoek van de Lekkerstraat en de
Capucienenstraat. Later wordt daar de Middelbare

De Maaseikenaar
feliciteert...

Onlangs vierden Pierre en Jacqueline
Wolfs hun gouden bruiloft. Jacqueline is
al sinds jaar en dag lid van de
redactieraad van “de Maaseikenaar” en
Pierre is verantwoordelijk voor de
bedeling van ons tijdschrift.
Op 16 juli werd die heuglijke gebeurtenis

gevierd in café Majestic. Al om 8 uur
stond een menigte vrienden toe te kijken
hoe het gouden bruidspaar in een
versierde cabriolet aangereden kwam.
Een tof orkestje, helemaal uit Gent
gekomen, bracht dadelijk “ambiance”,
zodat het een spetterend feest werd dat
duurde tot in de vroege uurtjes.

Hartelijk gefeliciteerd, Jacqueline en
Pierre, en nog vele gelukkige jaren
samen!



klank die eraan voorafgaat (progressieve
assimilatie):

Voorbeelden van regressieve
assimilatie:

Spelling Uitspraak
s > z reisbureau reizbureau
f > v zeefde zeevde
p > b d’n trap op d’n trab op
t > d wi-j laat is ‘t? wi-j laad is ‘t?

De voorbeelden illustreren dat de
medeklinkers s, f, p en t veranderen
onder invloed van de volgende klinker of
medeklinker. Zo wordt de s van
reisbureau, onder invloed van de
volgende b, uitgesproken als z. De
Maaseiker spelling houdt daar geen
rekening mee. In reisbureau spellen we
een s, maar we spreken een z uit.

Voorbeelden van progressieve
assimilatie:

Spelling Uitspraak
d > t ’t ligk dao ’t ligk tao
v > f hówsvrouw hówsfrouw
z > s good zoe! goot soe!

In deze voorbeelden wordt een
stemhebbende medeklinker stemloos
onder invloed van de stemloze
medeklinker die voorafgaat. Zo wordt de
v in hówsvrouw, onder invloed van de s,
uitgesproken als f. Ook hier kunnen we
de uitspraak niet afleiden uit de spelling.
In hówsvrouw spellen we een v, maar we
spreken een f uit.

Een interessant voorbeeld van
progressieve assimilatie in het Maaseiker
dialect verdient apart besproken te
worden. Het betreft het persoonlijk
voornaamwoord diech, dat, onder
invloed van een voorafgaande stemloze
medeklinker s, wordt uitgesproken es
tiech (een vorm die op zijn beurt dikwijls
wordt gereduceerd tot –te.
Zoals bv.
höbstiech / höbste ti-jd?
löpstiech / löpste mèt aaf?
lieërdestiech / lieërdeeste dao get?
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De officieel
Mezeiker spelling
en de ówtspraok
van het Mezeikers
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* Wanneer wij Nederlands schrijven, doen
wij dat met losse, zelfstandige, al dan niet
veranderlijke woorden. Spreken wij een
taal of dialect, dan worden die woorden
meestal verbonden tot grotere
klankgehelen dan één geschreven woord.
* Bij het uitspreken ervan gelden allerlei
articulatieregels - trouwens ook in de
woorden zelf - die verschillen naargelang
de klinker- en medeklinkercombinatie. Zij
worden niet in de spelling weergegeven,
want onze Nederlandse spelling is wel
gedeeltelijk maar niet volledig fonetisch,
dus niet voor elke klank een apart teken.
* Dat alles geldt ook voor de dialecten. De
dialectspellers proberen meestal het
schriftbeeld van het dialect niet al te
onherkenbaar te maken in vergelijking
met het Nederlands. Toch durft menig
dialectschrijver samen uitgesproken
woorden, meestal kortere gehelen, wel
eens als één geheel te schrijven in de
mening dat het makkelijker leest voor
iemand die niet gewoon is dialect te lezen.

Assimilatie
We spreken van assimilatie als de
uitspraak van een spraakklank wordt
beïnvloed door de klank die er op volgt
(regressieve assimilatie) of door een



Spelling Uitspraak
p > b stop op, stop aaf stób op, stób aaf

hae is ówt hae iz ówt
ze veel neet op ze veel need op

Als Maaseikenaren Standaardnederlands
spreken, zijn ze geneigd om dit soort
assimilatie ook dan toe te passen. Dat
identificeert hen onmiddellijk als
dialectsprekers. Voorbeelden vinden we
in zinnen als de volgende:

Wiz u dat niet?
Op de hoek ga je rechzaf
Heb u tijd?
Wist u dat niet?
Hebt u tijd?
Op de hoek ga je rechtsaf

Wordt vervolgd.
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In deze voorbeelden is de s (die
verantwoordelijk is voor de assimilatie)
de s van de tweede persoon enkelvoud
van het werkwoord. Maar we vinden ook
wel een s in andere gevallen, namelijk na
voegwoorden (vb. tot en of) en na
betrekkelijke voornaamwoorden (vb.
wat):
Iech wach totstiech / totste vaerdig bes
Hae vroog ofstiech / ofste ouch kums
Het book watstiech / watste bestèld höbs is
ówtverkoch

Assimilatie vinden we zowel in het
Standaardnederlands als in het Maaseiker
dialect. Toch heeft het Maaseiker dialect
(met andere Oost-Limburgse dialecten)
meer gevallen van assimilatie dan het
Standaardnederlands. Zo worden de
medeklinkers p, s en t in het Maaseiker
dialect bijna altijd stemhebbend
uitgesproken als ze tussen klinkers staan:

verhuisde in het seizoen 1993-1994 nog
met de inmiddels Koninklijke Maaseiker
FC (1975) naar de nieuwe terreinen bij
de sporthal en Sint-Jansloperbempden.
De fusie van zijn geliefde club met
Neeroeteren werd voor hem een bittere
pil. Jef Bosmans was een fervent tuinier
en een echte familieman; tevens
organiseerde hij
de laatste jaren
succesvolle
Bosmansreünies.
Na tranen van
verdriet volgt
ook terecht de
glimlach van
mooie
herinneringen.

In memoriam
Jef Bosmans
(° 26 februari 1934 -
† 1 september 2010)

Jaak Bergers

Het leven is wat er gebeurt, terwijl wij
andere plannen maken. Elk mensenleven
is een mix van voorspoed en
tegenvallers, van blijde en droeve dagen
met als slot de onafwendbaarheid van de
dood, die altijd te vroeg of onverwachts
er een punt achter zet.Dat was niet
anders voor de overledene Jef Bosmans,
een man met een sterke persoonlijkheid
en een gevuld leven. Hij was 40 jaar
werkzaam in het Maaseiker baggerbedrijf
Dragetra als geprezen lasser en draaier.
Zijn grote hobby was het voetbal bij en
van Maaseik FC, als doelman, en na
andere functies, 25 jaar als voorzitter. Hij
kende met zijn club ups en downs,



middelen maar met een ontembare
energie en gedrevenheid een tijdschrift
hebben gesticht en hebben laten
evolueren tot een product dat waard is
om in de boekenkast te staan van elkeen
die een beetje sympathie voelt voor het
stadje Maaseik.

Auteurs, medewerkers en redactie
Een tijdschrift kan alleen maar gevuld
worden dankzij de medewerking van
auteurs die hun bijdrage leveren. Voor
De Maaseikenaar geldt deze regel ook.
Vanaf het begin is het gebruikelijk
geweest om de bijdragen te voorzien
van een auteursnaam, hoewel een groot
aantal bijdragen anoniem bleef. Van de
4 481 getelde bijdragen zijn er aldus
1 048 die geen met name genoemde
auteur hebben. Soms staat er de naam
van een vereniging bij of in een enkel
geval wordt de redactie genoemd.
Opvallend is dat in de beginperiode het
aantal anonieme bijdragen aanzienlijk
groter was dan in de latere nummers.

Van de bijdragen voorzien van een met
naam genoemde auteur zijn er 3 359
van de hand van één enkele auteur, 70
zijn er geproduceerd door twee auteurs,
en 4 bijdragen worden zelfs gedragen
door drie auteurs. Hierbij moet ik
bekennen dat ik de met naam
genoemde fotografen niet heb
meegeteld als auteur. Sorry!

Vanaf het begin heeft De Maaseikenaar
de bekende auteurs apart vermeld in een
soort colofon onder de naam
“Medewerkers”. In totaal worden over
de 40 jaar 1 653 namen als medewerker
genoemd. Het aantal genoemde
medewerkers per nummer is nogal
wisselvallig, en de getallen geven niet
alles goed weer, want vanaf jaargang 7,
nr. 1 wordt er ook een redactie
genoemd, en wordt het aantal
genoemde medewerkers belangrijk
minder. Er bestaat geen twijfel dat een
dergelijke redactie al voor die tijd en
wellicht al vanaf de eerste dag heeft
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40 jaar
De Maaseikenaar
Een analyse post factum door een
geïnteresseerde buitenstaander
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In mijn boekenkast staat een volledige
verzameling van De Maaseikenaar, vanaf
jaargang 1, 1970, nr. 1 tot en met
jaargang 40, 2009, nr. 4, theoretisch 160
afleveringen, maar het zijn er enkele
minder, nl. 157 of 158 afhankelijk van
hoe men telt. Het is een verzameling
van 7 908 pagina’s (zonder de omslagen
te rekenen) en 4 449 bijdragen (ik
verkies het woord “bijdrage” boven het
hoogdravende woord “artikel”), die
uitnodigt tot een nadere analyse, zeker
wanneer dit tijdschrift 40 jaar bestaat.
Deze terugblik is niet bedoeld als kritiek,
maar een uiting van waardering voor het
werk dat een klein groepje mensen heeft

neergezet, al
zal af en toe de
ondertoon van
kritiek niet
volledig
kunnen
ontbreken. Laat
dit dan ook
vooral een
huldebetoon
zijn aan de
mensen die 40
jaar geleden
met beperkte



bestaan, maar als zodanig is zij tot dan
niet zichtbaar naar buiten getreden. De
redactie zal in de loop van de jaren zich
wijzigen, maar bevat toch een aantal
constanten die de volle 40 jaar hebben
doorgemaakt. Redactie en genoemde
medewerkers bij elkaar opgeteld, blijkt in
de tijd een redelijke constante te zijn,
afgezien van enkele uitschieters.
De uitschieters hebben te maken met
bijzondere nummers. Het betreft het
themanummer van 3x11 Het Heilig
Wammes en het themanummer van
Pater Sangers (jaargang 12, nr. 3-4
respectievelijk jaargang 19, nr. 3).
Gemiddeld waren de bijdragen van 20
auteurs noodzakelijk om De
Maaseikenaar te vullen.

Het aantal redactieleden is over de tijd
gezien een redelijke constante. Hun
aantal varieert tussen 8 en 12. Hierna
volgen de namen van de met naam
genoemde redactieleden alsmede het
aantal nummers dat zij actief waren.
Gekozen werd voor de alfabetische
volgorde:

Aendekerk (Theunissen-***) 65
Beenders Harry 88
Beenders Theo 47
Bergers Jaak 134
Boonen Martin 134
Corstjens Wim 11
Cuyx Marcel 31
Daniëls Rik 13
Deckers Jan 5
Dehaese Etienne 26
Droushoudt Ludo 27
Godelaine Thérèse (Hendrickx-) 30
Godermans Jacqueline (Wolfs-) 64
Golsteyn John 121
Graux Peter 46
Hendrix Herman 134
Heymans Hubert 26
Koenen Theo 11
Martens Erik 72
Nulens Rik 30
Sangers Willem 46
Segers Gerard 72
Smits Koen 4

Vancleef Jacky 8
Wijck Tony Van 134

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat sinds de
vermelding van een redactie er vier
redactieleden zijn die alle sindsdien
verschenen nummers hebben
meebeleefd, en dat waren er 134.

Laat mij nu toch nog even terugkomen
op de auteurs, hetzij genoemd onder
“Medewerkers”, hetzij genoemd als
redactielid. De 3 433 van één of
verschillende auteursnamen voorziene
bijdragen werden geproduceerd door
welgeteld 416 verschillende auteurs,
hetgeen betekent dat de gemiddelde
auteur tussen 8 en 9 bijdragen heeft
geleverd. Maar hier bedriegt de
statistiek.

Kijkend naar de individuele auteurs, zien
we dat er geweldige pieken optreden bij
sommige auteurs. In bijgevoegde tabel
zijn 10 auteurs met de meeste bijdragen
opgenomen, met achter hun naam het
aantal door hen geproduceerde
bijdragen. Wellicht is het aantal nog
hoger, want de meeste onder hen waren
of zijn redactieleden en hebben als
zodanig nog wel anonieme bijdragen
geleverd.

Wijck Tony Van 555
Boonen Martin 514
Bergers Jaak 386
Hendrickx Marcel 174
Hendrix Herman 125
Henkens Piet 84
Corstjens Wim 61
Sangers Willem 58
Daemen Mathieu 54
Beenders Harry 46

In totaal zijn er 71 auteurs die meer dan
5 bijdragen hebben geleverd, goed voor
ruim 84% van het totale aantal bijdragen
waarbij een auteursnaam vermeld is,
maar de bovengenoemde top 10 is reeds
goed voor ca. 60% van die bijdragen.
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De inhoud van de bijdragen
Vanaf het
eerste
nummer zijn
de bijdragen
zeer
gevarieerd.
Uiteraard
vormt het
thema
Maaseik
zowel met
betrekking
tot actualiteit
als gericht op
de historie

een belangrijk deel van de bijdragen.
Daarnaast zijn er uiteraard bijdragen die
geen raakpunten met Maaseik hebben,
maar die van algemeen belang kunnen
worden geacht. Sommige bijdragen
hebben een zeer tijdelijk of gedateerd
karakter, doordat zij betrekking hebben
op de agenda van bepaalde activiteiten
of, zoals in de beginfase gebruikelijk was,
de wachtdiensten van diverse
instellingen (dokters, apothekers,
Interelectra) als onderwerp hadden.
Tenslotte waren er de meer
huishoudelijke bijdragen zoals de
inhoudstafel en iets wat ik omschrijf als
“Colofon” waarin de medewerkers en
redactie werden vermeld en
mededelingen betreffende in te leveren
bijdragen en informatie over
abonnementen. Dit als indeling
aannemende kunnen de 4 449 bijdragen
als volgt worden ingedeeld:
Maaseik actueel 2 276
Maaseik historisch 1 230
Algemeen 268
Gedateerde informatie 353
Huishoudelijk 322
De indeling van elke bijdrage is uiteraard
nogal arbitrair verlopen en zeker niet
absoluut. Het geeft wel globaal een
beeld van wat de inhoud van De
Maaseikenaar is. Terugblikkend op de
doelstelling van De Maaseikenaar zoals
verwoord door Renaat Lauwers in nr. 2
van jaargang 3 “een contactblad voor en

door de Maaseikenaren”, dekt de lading
behoorlijk de doelstelling.
Vanaf de eerste editie verschenen er
bijdragen die later het karakter kregen
van een rubriek en waarvan sommige
een lang leven beschoren was. Sommige
van deze rubrieken zijn vandaag de dag
nog steeds springlevend. Met het risico
op onvolledigheid kan worden beweerd
dat er tenminste 23 rubrieken hebben
bestaan.
Deze 23 rubrieken waren samen goed
voor 1 828 bijdragen of ruim 41% van
alle bijdragen.

De gedateerde bijdragen zijn praktisch
volledig verdwenen in De Maaseikenaar.
Maar in de beginperiode vormden zij
een belangrijk deel van de inhoud. Vanaf
jaargang 12-13 is het aandeel van dit
soort bijdragen praktisch tot nihil
herleid. De waarde van dergelijke
bijdragen in een tijdschrift zoals De
Maaseikenaar is dan ook volledig
achterhaald, zeker nu er andere media
ter beschikking staan voor het
actualiseren van deze informatie.

Hetzelfde geldt voor de bijdragen met
een algemeen karakter, of met andere
woorden bijdragen die geen direct
verband met Maaseik hebben.
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Speciale uitgaven
Klokvast was De Maaseikenaar zonder
twijfel. Zeer regelmatig verschenen de
vier nummers per jaar op een bijna te
voorspellen tijdstip. Driemaal bleek dit
echter niet te kloppen.

Een eerste maal gebeurde dit met het nr.
1-2 van de jaargang 10 in 1979. Dit had
vooral te maken met de onzekerheid
rond het voortbestaan van het tijdschrift
als gevolg van de fusie met Neeroeteren
en Opoeteren en de daardoor ontstane
wijziging in de Culturele Raad van
Maaseik. Tot op dat moment was dit
orgaan de drijvende kracht achter het
uitgeven van De Maaseikenaar. Na dit
nummer verdwijnt dan ook de
vermelding “Uitgave van de Culturele
Raad Maaseik”.

Welke organisatie vervolgens de fakkel
overneemt, is niet duidelijk, maar de
redactie die voor het eerst wordt
vermeld in het eerste nummer van
jaargang 7, 1976, is waarschijnlijk de
“nieuwe” motor, die zich ook nu nog
moet bezig houden met het financieel
boven water houden van het geheel,
zeker geen geringe opdracht.

Een tweede onregelmatigheid vindt dan
plaats in 1981, jaargang 12, waar de
nummers 3 en 4 worden gecombineerd
tot één themanummer, volledig gewijd
aan het 3x11-jarig bestaan van Het
Heilig Wammes. Gezien de omvang van
deze editie is gekozen voor een
dergelijke samengevoegde uitgave.

De derde onderbreking valt eveneens
samen met een themanummer. In
jaargang 16 worden nummers 2 en 3
samengevoegd tot één themanummer
“De Maaseiker Wallen”.

Dit waren echter zeker niet de enige
themanummers van De Maaseikenaar,
waarbij de volledige inhoud gewijd was
aan één onderwerp. In totaal zijn er 8
nummers verschenen die nagenoeg

volledig aan één onderwerp waren
gewijd.

Hier dient ook een extra editie te worden
vermeld die in jaargang 2 als een extra
nr. 2 werd uitgegeven en die speciaal
gewijd was aan de Harlindis en
Relindisommegang van 1972. Dit
verklaart de twijfel over het aantal
nummers. Zonder dit nummer waren het
er 157.

De lay-out

De uiterlijke vormgeving
De nummers van de eerste vijf
jaargangen zijn goed met elkaar
vergelijkbaar. Zij werden vervaardigd via
het toenmalig alom gebruikelijke
stencilprocédé bij
arrondissementscommissaris Etienne
Dehaese op een half folioformaat
(215x165mm). Automatisch houdt deze
techniek een aantal beperkingen in voor
de lay-out van het geheel. Foto’s en
tekeningen reproduceren is praktisch
niet haalbaar. Als er niettemin toch nog
afbeeldingen werden opgenomen, dan
werd dit via een omweg gerealiseerd,
hetzij als bijlage, hetzij door een
dubbelvel verkregen via een ander
drukprocedé. Een merkwaardigheid nog
over deze vijf jaargangen is dat ze niet
recht zijn gesneden. En aangezien de
katernen door middel van nietjes zijn
samengevoegd, resulteert dit in een
dakpanvorm van de pagina’s. Het
bladeren door deze jaargangen is dan
ook geen sinecure.

Vanaf de zesde jaargang wordt het
drukwerk overgenomen door de Stad
Maaseik en ondergebracht bij drukkerij
Gijsemberg te Maasmechelen. Het wordt
aldus professioneler, want de randen zijn
recht gesneden. De kwaliteit van het
drukwerk wordt beter en het formaat
wordt teruggebracht tot 210x135mm.

Als gevolg van de fusie komt De
Maaseikenaar in de problemen, en vanaf
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jaargang 9, nr. 1, gaat het drukwerk over
naar Drukkerij Alberts te Maaseik. Het
formaat wordt nu 210x145mm en dit
wordt praktisch gehandhaafd tot op de
dag van vandaag.

Er komt nog een laatste wijziging voor
wat betreft het drukwerk. In 1985,
jaargang 16, nr. 1, wordt het drukwerk
verzorgd door Drukkerij Tonnaer in
Roermond, later Kelpen. Of dit dezelfde
drukker is gebleven, valt niet te
achterhalen, want op zeker moment is
de vermelding van wie het drukwerk
heeft gemaakt, weggevallen. Deze
vermelding verdwijnt een eerste maal in
de jaren 1997 en 1998, komt weer terug
in de jaren 1999-2003, om dan definitief
te verdwijnen in de latere nummers.

De lay-out van de omslag of de kaft
Vanaf de eerste uitgave was er kennelijk
de intentie om per jaar een identieke
omslag of tenminste een reeks van vier
nummers te hebben met op de omslag
eenzelfde thema uitgewerkt. Dat dit in
de praktijk niet altijd kon worden

volgehouden, doet niets af aan de
degelijkheid van die intentie. Waar dit in
de beginperiode, en met name de vijf
eerste jaargangen, nogal primitief was als
gevolg van het gebruikte drukprocédé,
dat nauwelijks afbeeldingen toeliet, is dit
geleidelijk aan gegroeid tot een
volwaardige en vaak kunstzinnige
evocatie van een jaarthema.
Aanvankelijk speelde alleen de voorzijde
hierbij een rol, maar later werd ook de
achterzijde mede betrokken in de
uitwerking van het thema.

Vanaf 2001 is er zeker een duidelijke
structuur waar te nemen, zoals
aangegeven door Herman Hendrix in zijn
bijdrage in jaargang 40, nr. 4, p. 159.
Mijn waarneming leert echter dat die
structuur reeds vroeger aanwezig was en
in feite reeds werd gereflecteerd in de
eerste jaargang, die qua kaft reeds
uniform per jaargang was.

Soms werd dit streven behoorlijk
gefrustreerd, maar zeker vanaf jaargang
21 (1990) werd dit ten volle bereikt.

Het is niet altijd duidelijk wie er
verantwoordelijk was voor de lay-out van
de buitenzijde. De eerste jaren is
duidelijk de hand van Marcel Hendrickx
herkenbaar in het thema en het
tekenwerk. Vanaf jaargang 18 is er meer
duidelijkheid, eerst met tekeningen van
Tjeu Corstjens (jg. 18) en Karel Leunissen
(jg. 19) waarna vanaf jg. 20 Rita Segers-
Westhovens (Studio Segers-Westhovens)
tekent voor de lay-out in de meeste
uitvoeringen, geholpen door fotografisch
werk van Roger Maes.
Vanaf nu ontstaat een standaard lay-out
per jaargang; thema en grafiek gaan
hand in hand.

Het getuigt van klasse!

195

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2010, nr. 4



196

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2010, nr. 4

De lay-out van het tekstgedeelte
Voor een groot gedeelte werd zeker in
de beginperiode de lay-out gedicteerd
door het gebruikte reproductieprocédé.
De stencilmachine gaf weinig ruimte aan
een speelse lay-out, laat staan aan het
verfraaien en verlevendigen van de
inhoud door het inlassen van
afbeeldingen. Tot en met jaargang 5
waren er dan ook nauwelijks
afbeeldingen, was alles beperkt tot één
enkel lettertype en bestond de enige
variatie in het gebruik van kapitalen in de
titel en van normaal lettergebruik in de
tekst. Hoe moeilijk het wel was, wordt
geïllustreerd door de publicatie van een
vervolg van een artikel op een eerdere
pagina dan het begin van het artikel.
Flexibiliteit bestond toen nog niet.
Met het invoeren van echt drukwerk
kwamen er veel meer mogelijkheden.

Toch werd nog tot en met jaargang 8
met een redelijke consequentie
vastgehouden aan het gebruik van
kapitalen in de titel, om dan over te gaan
tot titels die volledig in kleine letters
werden gezet, om tenslotte vanaf
jaargang 16 de normaal gebruikelijke
schrijfwijze in de titel aan te houden. Er
werd echter reeds vroeg gespeeld met
variaties in het lettertype, vooral de
fondgrootte.
Een echte verrijking was echter de invoer
van afbeeldingen, tekeningen en foto’s,
aanvankelijk nog een beetje
schoorvoetend, maar het aantal
afbeeldingen per nummer is sterk
gegroeid in deze 40 jaar. Aanvankelijk
waren de afbeeldingen veelal tekeningen
waarbij vooral de cartoons van Segge
(Gerard Segers) veel waardering
verdienen. Het computertijdperk heeft

De huidige redactie
Onderste rij vlnr:: Tony Van Wijck, Martin Boonen, Jaak Bergers, Herman Hendrix en
Thérèse Godelaine.
Bovenste rij: Koen Smits, Harry Beenders, John Golsteyn, Marcel Cuyx, Wim Corstjens en
Jacqueline Godermans.



de fotografie binnen handbereik
gebracht en dat is in de latere edities van
De Maaseikenaar ook duidelijk merkbaar.

Uitschieter is het themanummer,
jaargang 12, nr 3, 3x11 Het Heilig
Wammes.

Schoorvoetend ingevoerd in jaargang 5,
betekenden de logo’s in de volgende
jaargangen een belangrijke
verlevendiging van de lay-out. Zij
verdwenen praktisch vanaf jaargang 27,
met een enkele uitzondering. Logo’s
waren symbooltekeningen, meestal van
de hand van Erik Martens, die gekoppeld
waren hetzij aan rubrieken zoals
hierboven beschreven hetzij aan
bijdragen afkomstig van bepaalde
verenigingen. In volle glorietijd waren er
tot 20 logo’s per nummer. Zij waren
echter vrij groot en na een poging tot
verkleind drukken verdwenen zij.

De reeds genoemde jaargang 27 was
ook een nieuwe start voor andere dingen
in de lay-out. Zo werd de
auteursvermelding bij de titel van de
bijdrage gepubliceerd, waar dit tot dan
toe steeds aan het einde van de bijdrage
was. En de bladspiegel kreeg een nieuw
beeld doordat in twee kolommen werd
gewerkt.
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Varia
Zoals al eerder gesteld, begon De
Maaseikenaar als een uitgave van de
Culturele Raad van Maaseik. Vanaf
jaargang 9 verdween deze vermelding
als gevolg van de fusie met Neeroeteren
en Opoeteren. Als verantwoordelijke
uitgever werd begonnen met Renaat
Lauwers, die vanaf jaargang 5, nr. 3,
werd afgelost door Tony Van Wijck die
op zijn beurt vanaf jaargang 6, nr. 4,
werd vervangen door Rik Daniëls. In
1979, jaargang 10, nr.1-2, werd Tony
Van Wijck opnieuw de verantwoordelijke
uitgever en dit is hij tot op heden
gebleven, ondanks dat hij in jaargang
35, nr. 1, eventjes als zodanig verdween.

Het aantal geproduceerde pagina’s en
bijdragen per nummer/jaargang is
wellicht een kleine illustratie van de
problemen die er zijn geweest bij het
realiseren van De Maaseikenaar. De
jaargangen 13-18 waren kennelijk
moeilijke jaren.
Gelukkig kan ik concluderen dat het
aantal pagina’s en bijdragen in De
Maaseikenaar thans een behoorlijke
constante is geworden en dat gedurende
een behoorlijk aantal jaren.

Maaseik, augustus 2010

De Maaseikenaar 2011
Een tof geschenk voor onder de kerstboom of om iemand mee te verrassen met
Nieuwjaar, zeker voor Maaseikenaren die in den vreemde wonen, is een
jaarabonnement 2011 op “De Maaseikenaar” voor de prijs van €12 (België),
€16 (Europese landen) of €20 (rest van de wereld)!
Een steunabonnement van min. €25 is natuurlijk steeds van harte welkom.
Voor uw morele en financiële steun, beste lezer, dankt de redactie u alvast van
harte.



Eyck” afgebeeld. Na de reorganisatie van
café De Beurs, anno 2000, veranderde
de club van naam, “De Beurs” werd
“Eyckensis” en er werd uitgeweken naar
een andere locatie. Het huidige
clublokaal is sinds 2007 café “Majestic”,
waar op 25 juni 2010 het jubileum
gevierd werd.
“Eyckensis” is de enige biljartclub die
vandaag de dag in Maaseik nog actief is.
Zij ontwikkelde zich tot een vaste waarde
in de Limburgse biljartbond. Dit
gebeurde onder voorzitters als Harie
Westhovens, Jaak Bosmans, Pierre
Vanmontfort, Theo Monnens en sinds
1988 Greorges Renckens. De club telt 18
leden. Het voorbije seizoen werd Henri
Gelissen clubkampioen, Rik Joosten
individueel gewestelijk kampioen en de
outsiders: Gelissen, Buntinx, Bijnens,
Raemakers, Fraeys, Lommers en Joosten
vice-kampioen overband. Ter afronding
nog dit: Louis Raedschelders uit de
Bleumerstraat te Maaseik fabriceerde tot
1950 biljarts, was lid en erelid van
“Biljartclub De Beurs” vanaf de stichting
tot aan zijn dood in 1979.Ook het
meubelbedrijf Vanstreels uit Maaseik
vervaardigde in het verleden biljarten.
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Biljartclub
“Eyckensis” is
50 jaar en feestte

Jaak Bergers

De Maaseiker biljartclub “Eyckensis”
bestaat meer dan 50 jaar en is nu een
koninklijke vereniging. De club werd in
1954 opgericht in café De Beurs. Jaak
Dalemans was de stichter en eerste
voorzitter van Biljartclub “ De Beurs”. Hij
was een gepensioneerd militair die na
vele jaren terugkeerde naar zijn
geboortestad en zijn rijke kennis en
ervaring van de biljartsport vooral
doorgaf aan de jonge spelers. Er werd in
de vorige eeuw in Maaseik flink wat
gebiljart in menig herberg en in het
patronaat(1900-1935) van de Fraters in
de Bleumerstraat. Onderwijzer Otjens
tekende in 1886 de huizen van de
Maaseiker Markt- de tekeningen hangen
nog in het huidige brasserie-restaurant
De Beurs - en op één van de tekeningen
staat er een “Café Billard à la Soeur Van

Foto: M. Dreesen
Namen van de huidige
leden van Eyckensis voor
de antieke torenklok van
de St.-Catharinakerk van
Maaseik.
2de rij: Raymond De
Haes, Gert Smeets, André
Michiels, Ludo Weetjens,
Charles Fraeys, Eric
Vandeninden.
1ste rij:Paul Starckx,
Charles Raemakers, Jean
Denis, Henri Gelissen ,
Rob Stulens, Wim
Lommers, Rik Joosten,
Henri Buntinx, Georges
Renckens, Jos Bijnens, †
ChrisVinken, Hari
Driessen.



We menen volgende personen te
herkennen:

Wie herkent zich of kan eventueel
aanvullen?

199Huguette Hermans

Uit de oude doos
De Liberale Turnclub
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De leden van de “Liberale Turnclub”
poseren in de turnzaal van het Koninklijk
Atheneum te Maaseik. Deze foto moet
ongeveer in 1958 of 1959 zijn genomen.
Naast de turnclub was er ook nog een
“Schermclub” o.l.v. de heer Fernand
Dehennin.

1. Arthur (Tuur) Brouwers
2. Verdickt (?)
3. Gerard Dehennin
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?
8. Jeaninne Fraeys
9. ?
10. Rita Deroye
11. ?
12. ?
13. ?
14. Konings (?)
15. Jos Put (?)
16. Freddy Verdickt
17. ?
18. ?
19. ?

20. Strijckers (?)
21. Louisette Brouwers
22. ?
23. Rita Broens
24. ?
25. Annie Berghs
26. Marie-Paule Dehennin
27. ?
28. José Claessens
29. Verdickt (?)
30. Françis Boonen
31. Huguette Hermans
32. ?
33. Jeanine Goyens
34. Betty Strijckers
35. Suzanne Bosmans
36. Annie Konings
37. Annie Langers
38. Ann Schoon



hertog van Brabant, in leen gegeven,
zodat de Luikse prins-bisschoppen
voortaan hun gezag in de voormalige
bisschopsstad Maastricht met de
Brabantse hertogen moesten delen. In
februari 1284 werd door Jan IV van
Vlaanderen (+ 1291), prins-bisschop van
Luik, en zijn zwager hertog Jan I van
Brabant (+ 1294) de zogeheten “Alde
Caerte” opgesteld, die tot 1795 op het
stadsgebied van Maastricht tot grondwet
zou dienen van het tweeherige bestuur.
Omwille van zijn economische en
culturele uitstraling oefende Maastricht
reeds in de middeleeuwen een
opmerkelijke aantrekkingskracht uit op
de bevolking van het omliggende
platteland. Die invloedssfeer reikte zeer
ver, zodat zelfs inwoners van aanpalende
landen in de stad Maastricht toekomst-
mogelijkheden zagen en besloten te
verhuizen. Om als inwijkeling aan het
stedelijke productieproces te kunnen
deelnemen, was het echter nodig dat
men binnenpoorter was of met andere
woorden dat men het burgerrecht
verwierf, als men het nog niet bezat.
Vele ambachten eisten trouwens dat
men poorter moest zijn om meester te
kunnen worden. Ook om een nering uit
te oefenen of om een ambt te bekleden
was het poorterschap vereist.

In de tweeherige stad Maastricht werd
vanaf de 14de eeuw aantekening
gehouden van de inwijkelingen die er

Lic. Jan Gerits200

Inwoners van
Maaseik werden
burgers van
Maastricht
(14de–18de eeuw)
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In de middeleeuwen was Maastricht een
bloeiende en invloedrijke stad met een
gunstige ligging aan een kruispunt van
verkeersverbindingen zowel op de weg
als te water. Haar welstand berustte in
hoofdzaak op haar economische
bedrijvigheid, met een handelsactiviteit
tot diep in Centraal-Europa. Maastricht
was het belangrijkste centrum van laken-
en leernijverheid van de Maasvallei (1).
Bovendien ontpopte de stad zich tot een
brandpunt van Maaslandse kunst. In
1204 werd een deel van de stad door de
Rooms-Duitse koning Philips van Zwaben
(1176-1208) aan Hendrik I (+ 1235),

Gezicht van Maastricht
vanaf de Maasbrug naar
het noorden (ca. 1575).
Pentekening van
Mattheus Bril jr.
(ca. 1550-1584). Uit:
Miscellanea Trajectensia,
Maastricht, 1962, pl. XI.



het burgerrecht verkregen (2). Afhankelijk
van de heer onder wie zij zich wensten
te vestigen, werden zij ingeschreven als
Brabantse of als Luikse burger door
respectievelijk het Brabantse of Luikse
Hooggerecht. Na die eerste inschrijving
voor één van de hoog-gerechten moest
de nieuwe burger zich laten inschrijven
door de burgemeesters van de stad. De
nieuwe burgers uit Maaseik en omlig-
gende dorpen werden hoofdzakelijk in
de Luikse poorterboeken genoteerd.
Telkens werden de familienaam en de
voornaam, de plaats van herkomst en
het beroep, dat de ingeschrevene
meedeelde, opgetekend. De leeftijd van
de kandidaat-poorter werd maar zelden
opgeschreven. Ook van het vereiste
poortergeld wordt doorgaans geen
melding gemaakt. Het is ook opvallend
dat de naam van de echtgenoten niet bij
de inschrijvingen werd opgenomen.
Men kan toch moeilijk aannemen dat
alle inwijkelingen ongehuwde personen
waren. De informatie die de belang-
hebbende verstrekte, werd op het
gehoor genoteerd, zodat vooral familie-
namen nog al eens afwijkende schrijf-
wijzen vertonen en soms op een onge-
wone manier werden gespeld. Uiteraard
werd ook melding gemaakt van de
datum van inschrijving. Bij de opgegeven
data van inschrijving in de poorterboeken
moet men er echter rekening mee
houden dat het niet altijd de exacte data
kunnen zijn. Zelfs als die data volledig
opgetekend zijn, blijken er toch
onderlinge afwijkingen mogelijk te zijn.
De ene keer werd als inschrijfdatum de
dag opgenomen, waarop de nieuwe
burger zich op het stadhuis van
Maastricht presenteerde. Een andere
keer nam de stadsklerk de datum waarop
de nieuweling zijn brief binnenbracht,
namelijk het schriftelijke bewijs van goed
gedrag en zeden. Het gebeurde ook wel
dat de dag werd gekozen, waarop hij of
zij de verschuldigde rechten betaalde.
In de alfabetische naamlijst van de
nieuwe Maastrichtse poorters, die in
1993 door dr. P.J.H. Ubachs werd

gepubliceerd (3), vonden we 93 inwoners,
afkomstig uit de Loonse stad Maaseik. In
de 14de eeuw, meer bepaald tussen
1336 en 1359, verhuisden drie
Maaseikenaren, onder wie een man uit
Wurfeld, naar Maastricht. Hun beroep is
onbekend. De eerste grote emigratie
vond plaats in de 15de eeuw, toen
Maastricht een welvarende stad was,
met een grote sociaal-economische
uitstraling. Tussen 1421 en 1490
vroegen 20 inwoners van Maaseik, onder
wie 3 van Heppeneert, het poorterschap
aan in Maastricht. Een piekjaar was
1447, toen 5 Maaseikenaren naar
Maastricht uitweken. In de 16de eeuw
emigreerden nogmaals 20 inwoners van
Maaseik, onder wie 2 van Heppeneert,
naar Maastricht. In de 17de eeuw
groeide het aantal uitwijkelingen aan tot
24 en in de 18de eeuw zelfs tot 26. De
verhuis naar Maastricht, waar men het
poorterschap wilde bekomen, werd
uiteraard mede in de hand gewerkt door
het taalgebruik, dat weinig verschilde
van de omgangstaal in Maaseik.
Bovendien zagen de emigranten ook een
betere toekomst in een welvarend
handelscentrum als Maastricht, waar
vakwerklieden en handelaars mogelijk
beter aan hun trekken kwamen dan in
een kleinere stad als Maaseik. Omwille
van het verschillende taalregime viel een
stad als Luik, overigens ook een groot
sociaal-economisch centrum,
waarschijnlijk minder in de smaak. Onder
het aantal inwoners uit het Land van
Loon, die zich in Luik wilden vestigen en
er het poorterschap verwerven (4), waren
er slechts tien uit Maaseik. Zij emigreerden
in de periode 1582-1764: zes in het
laatste kwart van de 16de eeuw en vier
in de 18de eeuw (5). Hierbij dient echter
opgemerkt te worden dat de Luikse
registratie van de nieuwe poorters
slechts vanaf 1566 vrij volledig is.

Hoe het ook mag zijn, Maastricht genoot
bij de Maaseikenaren klaarblijkelijk een
grotere voorkeur dan de verder gelegen
Maasstad Luik.
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Maastrichtse poorters uit Maaseik (14de eeuw)
Gerardus Cruder, uit Wurfeld, beroep niet gekend, opgenomen als poorter: 7 januari
1336.
Theodoricus de Eycke, genaamd van der Roderborch, beroep niet gekend,
opgenomen als poorter: 1 mei 1340.
Godefridus de Eyka, beroep niet gekend, opgenomen als poorter: 17 december 1359.

Maastrichtse poorters uit Maaseik (15de eeuw)
Gielis de Eyke, volder, opgenomen als poorter: 10 februari 1426.
Geurt van Eyck de Engelant, wever (wolverver?), opgenomen als poorter: 16 mei
1432.
Gerardus de Eyck, metselaar (strodekker?), opgenomen als poorter: 1 oktober 1437.
Aleidis Gyselmans, smid, opgenomen als poorter: 29 juli 1447 (6).
Christianus Trippens, metselaar, opgenomen als poorter: 21 april 1447.
Petrus Petruszn. Dries, uit Heppeneert, bontwerker, opgenomen als poorter:
30 september 1447.
Henricus Becker jr., hovenier, opgenomen als poorter: 1 oktober 1447.
Johannes van der Eyken, alias Corvers, visser, opgenomen als poorter: 11 november
1447.
Nijst vanden Eertwech, gewantmaker, opgenomen als poorter: 23 april 1452.
Mattias Pyper, volder, opgenomen als poorter: 11 februari 1455.
Martinus inden Dale, visser, opgenomen als poorter: 7 maart 1458.
Theodoricus Wilhelmus de Eycke, kleermaker, opgenomen als poorter: 12 juni 1459.
Johannes Godscalc, bontwerker, opgenomen als poorter: 28 juli 1463.
Theodoricus Mont, kremer, opgenomen als poorter: 26 september 1467.
Petrus de Heppenart, schipper, opgenomen als poorter: 10 februari 1469.
Lenard Peters, timmerman, opgenomen als poorter: 13 december 1476.
Henricus Noetstock, gewantmaker, opgenomen als poorter: 15 januari 1477 (7).
Lenard van Maeseyck, bontwerker, opgenomen als poorter: 17 november 1484.
Rut Tzanders, uit Heppeneert, schipper, opgenomen als poorter: 19 maart 1490.
Jan van Maese Eyck, bontwerker, opgenomen als poorter: 1 oktober 1495.

Maastrichtse poorters uit Maaseik (16de eeuw)
Hein Boechmekers, hovenier, opgenomen als poorter: 1 oktober 1509.
Gert Copparts, schoenmaker, opgenomen als poorter: 1 oktober 1513.
Arnoud van Eyck, kremer, opgenomen als poorter: 21 juni 1516.
Merten Tilmans, hovenier, opgenomen als poorter: 17 juni 1527.
Lambrecht Bachuyss, kremer, opgenomen als poorter: 26 mei 1536.
Lenard van Maeseyck, gewantmaker, opgenomen als poorter: 25 november 1546.
Daniël Lenssen, brouwer, opgenomen als poorter: 29 juni 1548.
Andreas Jenthis, genaamd Somte, gewantmaker, opgenomen als poorter: 16 oktober
1550.
Jan Haeps, ooftmenger, opgenomen als poorter: 14 april 1552.
Simon van Eyck, volder, opgenomen als poorter: 3 maart 1557.
Geurt vanden Eyken, kremer, opgenomen als poorter: 20 mei 1558.
Michiel Ghelen, kremer, opgenomen als poorter: 29 september 1558.
Adam van Eyck, kremer, opgenomen als poorter: 22 september 1563.
Jacob vande Hertvoech, kremer, opgenomen als poorter: 7 april 1565 (8).
Jan Backhuys, hovenier, opgenomen als poorter: 19 september 1568.
Gilis Schoemeker, schoenmaker, opgenomen als poorter: 9 november 1568.
Tijs Salden, uit Heppeneert, visser, opgenomen als poorter: 7 mei 1571.
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Lenard Meskens, uit Heppeneert, schipper, opgenomen als poorter: 17 oktober 1578.
Mees Fransen, brouwer, opgenomen als poorter: 29 augustus 1583 (9).
Hermen Houben, kremer, opgenomen als poorter: 7 juli 1586.

Maastrichtse poorters uit Maaseik (17de eeuw)
Gielis Aloffs, smid, opgenomen als poorter: 21 januari 1604.
Dries Huysmans, schoenmaker, opgenomen als poorter: 21 januari 1604.
Jan Hemcks, leertouwer, opgenomen als poorter: 29 januari 1604.
Jan Hendricx, leertouwer, opgenomen als poorter: 14 februari 1604.
Mattijs Jacops, smid, opgenomen als poorter: 2 september 1610.
Frans Hubrechtz, timmerman, opgenomen als poorter: 17 oktober 1620.
Gielis Alerts, timmerman, opgenomen als poorter: 27 maart 1624.
Hendrik Bomrarts, kremer, opgenomen als poorter: 8 mei 1636.
Leonard Borken, timmerman, opgenomen als poorter: 17 juni 1641.
Lenard Lenssen, kleermaker, opgenomen als poorter: 14 februari 1643.
Jacob Creecken, kremer, opgenomen als poorter: 3 september 1644.
Edmond Kneeckes, brouwer, opgenomen als poorter: 10 mei 1649.
Mattijs Sassen, kremer, opgenomen als poorter: 15 mei 1649.
Jan Vorstermans, timmerman, opgenomen als poorter: 7 juli 1649.
Filips Caris, schipper, opgenomen als poorter: 17 september 1651.
Cornelis Bussy, schipper, opgenomen als poorter: 4 mei 1652.
Gerard Baeten (was tot Brabander genaturaliseerd), 46 jaar, kremer, opgenomen als
poorter: 5 oktober 1652.
Gijsbert Swildens, 43 jaar, timmerman, opgenomen als poorter: 27 juni 1658.
Reinier Vosbergen, smid, opgenomen als poorter: 17 januari 1661.
Leonard Pillemans, kremer, opgenomen als poorter: 7 maart 1675.
Lenaard Broens, hovenier, opgenomen als poorter: 5 november 1677.
Jan Brouns, hovenier, opgenomen als poorter: 27 juli 1686.
Mattias Lensens, brouwer, opgenomen als poorter: 10 januari 1691.
Toussaint Thirion, ooftmenger, opgenomen als poorter: 13 juli 1695.

Maastrichtse poorters uit Maaseik (18de eeuw)
Hendrik Gabriels, metselaar, opgenomen als poorter: 11 februari 1705.
Lambrecht Lenssens, kremer, opgenomen als poorter: 2 juli 1709.
Krijn Janssen, schoenmaker, opgenomen als poorter: 24 maart 1718.
Gisbert Reynarts, kremer, opgenomen als poorter: 26 augustus 1720.
Gerardus Lambertus Bouten, kremer, opgenomen als poorter: 30 oktober 1723.
Jacobus Henricus Haen, kremer, opgenomen als poorter: 11 september 1730.
Petrus Spee, hovenier, samen met de dochters Maria Mechtildis en Maria Cornelia en
de zoon Wilhelmus opgenomen als poorters: 3 augustus 1739.
Johannes Sebastianus Emonts, kremer, opgenomen als poorter: 18 september 1741.
Leonard van der Vaeren, kremer, opgenomen als poorter: 15 juli 1743.
Arnoldus Gelen, kremer, opgenomen als poorter: 24 februari 1744.
Henricus Arnoldus Smeets, licentiaat in de rechten, kremer, opgenomen als poorter:
22 september 1746.
Hermanus Frerjean, 28 jaar, hovenier, samen met zijn zoon Mattias, 3 jaar,
opgenomen als poorters: 2 juli 1764.
Nicolaas Quirinus, kremer, opgenomen als poorter: 6 augustus 1764.
Johannes Pieters, 30 jaar, brouwer, samen met zijn zoon Wilhelmus, 3 jaar, en zijn
dochter Johanna Elisabeth, 10 maanden, opgenomen als poorters: 22 september 1770.
Jozefus Paeps, 26 jaar, smid, opgenomen als poorter: 23 januari 1775.
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Smeermaas, met gezicht op Maastricht. Pentekening in bruin (15 augustus 1676) van
Constantijn Huygens jr. (1628-1697). Haarlem, Teylers Museum. Uit: J.F. Heijbroek e.a.,
Met Huygens op reis, Zutphen, 1983, blz. 155.

Nabeschouwing
De lijst van Maastrichtse poorters
verschaft betrekkelijk weinig familiale en
sociale inlichtingen over de uit Maaseik
afkomstige inwijkelingen. De leeftijd
wordt maar zelden vermeld. Dat
gebeurde sporadisch in de 17de eeuw,
maar in de tweede helft van de 18de
eeuw vrij regelmatig. Voor de Maaseike-
naren die in de 14de eeuw uitweken,
wordt geen beroep vermeld. Vanaf de
16de eeuw is het beroep telkens mede-
gedeeld. In de 18de eeuw weken een
licentiaat in de rechten en een jonge
apotheker uit naar Maastricht. Opvallend
is het hoge aantal kremers of klein-
handelaars, voornamelijk vanaf 1516: in
totaal 24. Voor de 16de eeuw waren er
dat acht, voor de 17de eeuw vijf en voor
de 18de eeuw tien. Op de tweede plaats
komen de hoveniers. Ze waren in totaal
met negen. Zes Maaseiker timmerlieden
zochten een nieuwe toekomst in

Maastricht. Hun aantal bedroeg vijf in de
17de eeuw. Vijf brouwers en evenveel
smeden verlieten Maaseik. Heel wat
ambachtslieden die in de textielsector
werkzaam waren, verhuisden naar
Maastricht, namelijk vier gewantmakers
of lakenwevers, drie bontwerkers, drie
volders, drie bontwerkers, twee kleer-
makers en een wever. Onder de emi-
granten kwamen ook vier schoenmakers
en twee leertouwers of leerbewerkers
voor. Er waren eveneens twee ooft-
mengers of handelaars in boomvruchten,
die Maaseik verlieten. Ten slotte waren er
vijf schippers en drie vissers, voorname-
lijk afkomstig uit Heppeneert, die in
Maastricht het poorterrecht verkregen.
De veelsoortigheid van de beroepen die
door de uitwijkelingen werden beoefend,
geeft ook een beeld van de ambachte-
lijke bezigheid binnen de stadsmuren
van Maaseik. Mogelijk waren sommige
beroepen er zodanig vertegenwoordigd,
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Joannes Geelen, 49 jaar, kremer, opgenomen als poorter: 30 september 1778.
Johan. Cornelis Josephus Loormans, 24 jaar, apotheker, opgenomen als poorter: 3 juli
1786.
Jacobus de Borman, 26 jaar, gewantmaker, samen met zijn zoon Paulus, 14 maanden,
opgenomen als poorters:10 mei 1788.
Maria Magdalena van Carlo, 30 jaar, kremer, opgenomen als poorter: 23 mei 1794.



dat emigratie naar elders, in dit geval
Maastricht, gewettigd was. Hoe het
verder met de uitgeweken Maaseikena-
ren verliep en of zij hun droom in
Maastricht konden waarmaken, zal wel
voor sommigen onder hen gemakkelijk
achterhaald kunnen worden. Daartoe is
echter een uitgebreid onderzoek in de
stedelijke archivalia van Maastricht
vereist. De uitwijking naar de meer
zuidelijk gelegen Maasstad is echter een
interessant demografisch gegeven uit de
geschiedenis van Maaseik én van
Maastricht.

Eindnoten
(1) J.G.J. KOREMAN, Aspecten van de Maastrichtse

lakennijverheid en –handel, in hoofdzaak gedurende
de late middeleeuwen, in: Miscellanea Trajectensia.
Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht,
Maastricht, 1962, blz. 195-225. Over de
geschiedenis van de stad Maastricht kan men lezen:
P.J.H. UBACHS, Tweeduizend jaar Maastricht,
Maastricht, 1991.

(2) P.J.H. UBACHS, De burgerboeken van Maastricht,
1300-1795, in: Publications de la Société historique et
archéologique du Limbourg, CXXVI, 1990, blz. 22-50.

(3) P.J.H. UBACHS, Nieuwe burgers van Maastricht, 14de
eeuw – 1795, Geleen, 1993, 384 blz.

(4) J. GRAUWELS, Loonse poorters van Luik (1273-1794),
in: Limburg, XLV, 1966, blz. 216-221. De lijst werd
ontleend aan: J. ROUHART-CHABOT en E. HÉLIN,
Admissions à la bourgeoisie de la Cité de Liège 1272-
1794, Luik, 1962.

(5) M. BOONEN, Maaseiker Poorters van Luik, in: De
Maaseikenaar, XL, 2009, nr. 3, blz. 153. In de lijst
die de auteur mededeelde, zijn enkele data van het
verkrijgen van het poorterschap weggevallen:
Charles Martin Cassal (19 januari 1709), Dirk Honge
(20 juli 1595), Martin Stalle (20 juli 1598) en
Matheus Wynthoesen (16 juli 1593).

(6) Het beroep van smid voor Aleidis Gyselmans (1447)
is voor een vrouw niet voor de hand liggend. Zij
oefende waarschijnlijk niet de stiel van grofsmid of
hoefsmid uit. Mogelijk werkte ze als goud- of
zilversmid. Het is evenmin uitgesloten dat zij zich
beroepsmatig bezig hield met een stiel die enigszins
bij het smedenberoep aansloot.

(7) Henricus Noetstock (Nootstock), afkomstig uit
Meeswijk, maar woonachtig te Maaseik, werd in
Maastricht de stamvader van het invloedrijke
geslacht Nootstock. Vgl. M.G.M.A. van HEYST,
Proeve ener genealogie van het Maastrichtse
kooplieden- en magistraatsgeslacht Nootstock, in:
Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis
van Maastricht, Maastricht, 1962, blz. 227-261.

(8) « Hertvoech » moet waarschijnlijk gelezen worden
als « Eertwech ».

(9) Brouwer Mees Fransen wordt tweemaal vermeld,
namelijk onder de data 18 augustus 1583 en 29
augustus 1583, én onder hetzelfde
inschrijvingsnummer. De laatstgenoemde datum
blijkt de juiste te zijn. Vgl. P.J.H. UBACHS, Nieuwe
burgers a.w., Geleen, 1993, blz. 131.
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Ruilabonnementen
Tony Van Wijck

Ons blad heeft enkele interessante
ruilabonnementen met tijdschriften van
geschied- en/of heemkundige
verenigingen in de omgeving. Deze
boekjes kunnen gratis geraadpleegd
worden in ons Documentatiecentrum
tijdens de openingsuren.
Hieronder de lijst van deze
ruilabonnementen:

Bree Het ézendröpke
Stokkem De Bakeman
Dilsen Thilesna
Elen De Gouden Sleutel
Genk Het Heidebloemke
Hamont-Achel Grevenbroeker Echo’s
Thorn De Kroetwés
Kinrooi Dao Raostj Get
Kortessem Het Poortje
Lanaken Gossu-tijdingen
Lommel Te Lommele
Eisden Eisden
Opoeteren Utersjank
Tongeren Tongerse Annalen
Susteren De Heemklank

Info Documentatiecentrum:
http://sites.google.com/site/
dcmaaseik2/home



Julie is neet lang allein
geblieëve, want dao
zwömme nateurlek nog
mieë vèsse in de zieë
(1). Di-j zoeëgs-te al
gaw de vot opgoeëje
(2). Di-j woeënt nów
same mèt Alexander,
‘nen awwere mins al.
‘Nen hieële gooje

kieërel. En ‘ne ri-jke mins ouch. Nae,
neet in z’ne portemenee, in z’ne kop
mein iech. Det tèlt. De res is mer drek.
Waereldwi-js en belieëze is dae. Neet
zoe’ne kuuëtelige bazelaer of ‘ne mèt
zichzelf ingenómme zaegselkop. Nae,
Julie en Alexander kónne hun gelsj waal
tèlle (3). Di-j mótte good dabbe óm
rónd te kómme.

Jao, det waas rap in de sakosj. Dae mins
waas zoe gek es bóws op di-j Julie. Dae
haw ech nog baktan gekrieëge (4). En
oewieë es aw sjeure goeën branne. Di-j
zeen lestig te blösse. Mer jéh, waat neet
jónk gek is, wuuërt awd gek (5). Di-j
höbbe de boel dus gaw bi-jjein
gegoeëjd. Vuural Julie wou det. En jao,
ein vrouwehaor trèk mieë es ’n
kabeltouw (6), det wèt edere man. Es
het trop aan kump toch.
En iech gaon neet bewieëre det Venus en
Matthias hunne pa vergieëte zeen, mer
Alexander is ouch ‘ne gooje zok. Dae is
alti-jd mèt di-j kènjer in de waer. Dae is al
effe op pensioeën. Ti-jd haet dae dus
genóg. En vuur de kènjer is dae
tegeli-jkerti-jd wi-j ‘ne pa en ‘ne bómpa.
Want dae mins is dus dik twuntig jaor
awwer es Julie. Waat op zich neet erg is,
want ‘ne man is
zoe awt es ter zich
veult. En det is
toch e groeët
versjil mèt ’n
vrouw. Want di-j is
zoe awt es ze der
ówt zujt. Volges
oos Maaslands
gezègkde toch.
Den zujs-te ouch

Theo Kees206

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

7. FLITSE ÓWT E VROUWELIEËVE
(twieëde aaflevering)
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Waat vuuraafging

Julie en Lowie belieëve het toppunt van
gelökzaligheid: Venus, hun ieërste kiensje,
duit hun hóweliksfakkel nog groeëter
vlamme opgoeëje. Ouch de groeëtawwers
kónne hun gelök neet op.
Fortuna bli-jf hun gunstig gezind en leefs
18 jaor nao Venus zujt Matthias het
lieëvesleech, ech eine ówt e spaarpötsje,
mer waal 200 persent welkóm.
Hun hóweliksbuuëtsje dobbert óngertösse
wujjer in röstig vaarwater. Tot Lowie, toch
waal e bitsje ‘ne sjerpe, stapel raak op ein
van 22, ’n seksbóm en ’n echte
kwispelkónt. En hae Julie – de leefde maak
blènsj – met twieë kènjer luuët zitte.
Mer al gaw valle Lowie de sjèlle van de
ouge en zujt ter in det er mèt ’n wölpsige
sjminkdoeës zit opgesjieëp. ’n Zawweltri-jn
di-j niks te vertèlle haet es get kènjerkak.
Lowie snap det er ze gelök, Julie en de
kènjer, vergoeëjd haet, raak aan d’n drank
en vlamp op ‘ne vi-jze kieër, weer good in
d’n oeëlie, tieënge ‘ne boum. Morsdoeëd!
En nog mer 48! Zelfmoeërd, zègke de luj.
Julie, Venus en Matthiaske, dae dus nog in
de kènjerbóks zit, stoeën der nów
hieëlegans allein vuur.
Mer wi-j geit hun lieëvesbook wujjer?



det ‘ne mins, iech höb het nów uuëver
Lowie, allein neet te misse is op z’n
begrieëfenis (7). De vraog is allein wi-j
lang det good geit, zoe’n jóng vrouw
mèt ‘nen awwere man. Want al te dèk
zeen jóng vrouwe de paerd woe-op aw
manne nao de hèl ri-jje (8). Gieë laest
het good, nao de hèl. Terwi-jl di-j aw
kieërels der van ówt goeën det ze nao
d’n hemel goeën, nao de zieëvende
zelfs.

En raoj ins
waat Julie, det
moderdeer,
nów duit. Di-j
is toch waal ’n
krèsj begos. Es
di-j mer mèt

kènjer kan bössele, ervele, póngele en
wuilese. Det is ech e mins mèt e werm
moderhart, vol van allerlei moderleke
geveules. En nów zou ze onnog gaer
mèt Alexander e kènsj höbbe. Waat
normaal gei probleem kan zeen, want
zoelang es ‘ne man op z’n kni-jje rónd
‘ne pöt kan krówpe, kan dae nog kiensjes
make (9). Dao hoofs-te dus geine
groeëten atleet vuur te zeen.
Jao, Julie zaet alti-jd, het lieëve is e
gesjènk, mer de kri-jgs het neet kadoo.
De mós zelf get van het lieëve zeen te
make, want het gelök kump neet zoemer
aan de bel hange. Allein al dao-aan zujs-
te det ’n vrouw dówzend man te erg is.
Neet allein det ze ‘ne man de baas is, det
ouch, mer det ze bieëter häöre plan kan
trèkke en van aanpakke wèt.

En wi-j is het mèt oos wècht, Venus , wilt
gieë weite? Zès jaor gelieëje zoeët het
nog oppe kolmejènsjoeël, in de veerde.
En tón ging het al de gooj richting ówt.
In dit millenniumjaor duit het ze veerde
jaor psychologie same mèt Kiara, al z’n
vrindin vanaaf ze zèstieënde. Z’n
lieëvesfakkel brant óngertösse 22 jaor. En
daonao wilt Venus ter nog seksuologie
bi-jdoon. En allebonnäör, det ónbelaef
velmujlke van bi-j meister François in de
twieëde klas is ówtgegreujd tot e

prachmaesje. Klook, vruntelik, kómpabel,
henjig en ónger zich ówt. ’n Aardige
juffrouw. En waat e figuurke en ’n
ówtstraoling! Neet ech
groeët is het, het haet
noeëts ‘nen echte
sjuuët gad. Ieërder alles
kort bi-jjein. En ferm
get broeëd oppe plank,
serjeus kni-jje in de
blóws, mein iech. En
woe de bein
uuëvergoeën in de
rögk, is ouch alles
ówtstieëkend ówtgebówd.
‘Ówtstieëkend’, mèt de naodrök op
stieëke, det is het zjuste woeërd. En det
is neet zónger belang, zoe verrukkelek li-
jntje. Want de höbs manne – iech vertèl
uch niks nówts – di-j dörve diech op de
man aaf vraoge ofs-te nów het leefste
tetsjes of e sjoeën kuntsje zujs. Det mót
waal ein of anger fassinasie zeen, e
soeërt betouvering
di-j moder nateur in het mannelek brein
ówtdrökkelek ’n rol haet wille laote
spuuële (10) … Ech ’n appeti-jtelek
maesje, oos Venus. Rieëbrówn
amandelvormige ouge en blónte haore,
sproete, e seerlek lank nekske, e kujlke in
de wengskes, ’n tache de beauté en
wölps gevormde luppe mèt de
móndheuk nao boeëve. De eigensjappe
van vrouwluj, lichamelek den toch, di-j
es bezunjer seeraod gelje, haw oos Venus
dus alle zieëve.
En waat appeti-jt betruf, dao zeen der
genóg di-j vuur zoe maesje uuëver ’n
rotte plank boeëve de hèl zouwe dörve
loupe. En dao mós-te toch al ‘nen heite
bók vuur zeen óm det te wille riskeere.
Mer nae, di-j kóns-te neet tieëngehawte.
Onneet es-te zègks det zoe’n sjoeën
bloom mesji-jn ‘nen hemel is vuur de
ouge mer waal ’n hèl vuur de zieël. En
es-te zujs des-te dao neet genóg indrök
mèt maaks, kóns-te dao nog aan
tówveuge det het ouch e vageveur is
vuur de portemenee. Mer niks dus, di-j
zitte op det momènt mèt hun zieëleheil
gein vets in. Di-j dörve diech effenaaf in
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de gezich zègke det
zoe’n sjoeën pöl ’n
doeëdzunj wieërd is en
det de nateur boeëve
de kattegismes geit.
Nów, Venus waas al
hieël jónk ’n beauté.
Ech e prèntsje van e
maesje. Want oppe
spuuëlplaats, tón waas
det kènsj nog mer
zèstieën, dao waas det
d’n dèksten
ti-jd al het middelpunt van de
belangstèlling. Dao zoeëte zich di-j
jónges, di-j pujberkes, aaneinaan, ech
ummertów, daorónd te verdrènge wi-j
de vleege rónd ‘ne sókkerpot. Want sex-
appeal, det haw het dus mèt killoos. Van
Julie gekrieëge. Det waas ouch zoe’n
sjoeënheid tón ze jónk waas. Det waas

ouch gein mager girm
mèt, ocherm, twieë ertsjes
op ’n plank. En ’t is
trouwes nog ’n prónte
vrouw. Mer es gieë dach
det Venus ouch ’n
sekspóp waas, den höbt
gieë het mis. Det waas
dao hieëlegans neet mèt
opgezat, mèt al di-j

aandach. Want ech vlok waas het tón
nog neet. Sjoeëns det het tón al minse
loeës wi-j John Keats, William
Wordsworth en Oscar Wilde.
Sjoeënigheid doort mer vi-jf menujte es
dao niks achter zit waat nówsjieërig
maak, wis het bevuuërbeeld van dae
lèste.

Waal later, in Luuëve, tón is het
losgekómme. Dao waas het van ‘hoeëg
hakke, echde leefde (11)’. Zoeët dao
zoe’ne Spanjaard bi-j h’m op kot, Eros,
dao kos het bekans neet aan weerstoeën.
Dae jóng haw al lang ’n uigske op h’m.
Want zelfs in de lès zoeëgs-te dae ’n
uigske riskere in Venus z’n richting. En ’n
ti-jdsje later waas het aan tösse di-j
twieë. Mer het haet neet lang gedoord.
Det waas ‘nen echte seksmanjak. Dae

wou mèt Venus dalik tösse de lakes.
Terwi-jle det Venus, det höbs-te dèk mèt
vrouwluj, ieërder van het prinsiep waas
des-te der es ’n slek zjus zoe good kumps
es ‘ne kwakkert. Ederein z’n
temperamènt nateurlek. Jao, det waas
‘ne sjoeëne, dae zujderling. In leefde en
oeërlog is alles gepermitteerd, zag dae.
Terwi-jle det Venus d’r zelfs neet aan
dach daen Eros, dae god van de leefde,
zoe rap boeëve z’n haosbènjele te laote
kómme(12). Mer dae kieërel, dae goeëf
doeër z’n wölpsigheid neet aaf. Dae haw
zich nog leever ’n brieëm doeër z’n kónt
laote trèkke – wèt gieë mesji-jn wi-j det
in het Spaans is? – es det er mèt e
gesjèld stekske trök nao ze kot waas
gegange. Dae blaef mer volhawte des-te
ieërpele en vrouwluj ieërs mós ówtdoon
óm te zeen of ze good zeen (13). En des-
te vrouwluj en li-jvend neet bi-j de lamp
mós koupe (14). En haw dae weer ins z’n
bóks vol
gósting, den
waas dae z’ne kal
ein en al
misterio; det is
Spaans vuur
raodsels of
enigma’s. ‘Kakke
geit vuur bakke
(15)’, zag dae
den. Of ‘Pisse
geit vuur vèsse (16)’. En gaef tów, wèlk
maesje zou nów mèt zoe’ne vi-jze kal
opgezat zeen? En in Spanje is het
pertang gebrujkelek det ze oppe sjoeël
de groeëte jónges waarsjówwe. Zoe van
‘Jónges, heuj uch in het lieëve vuur het
echtelste van e paerd en ’t väörste van e
vroumes’. En waat ze ouch gaer
benaodrökke is det in ’n vrouwebats
mieë hits zit es in ‘ne brikkenoeëve. In de
biologielès is det, es ze het uuëver de
vuuërtplanting höbbe. Mer dae gooje
raod waas aan ozen Eros neet bestaejd.

En dae gooje jóng dae haw ouch
lichamelek óngewuuën eigensjappe.
Loeëp Venus bevuuërbeeld soeëmers
mèt neet te väöl aan op ze kot rónd, den
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zoeëgs-te dae z’n oeëre spitse. En den
bewieërde dae det er bómmelemezi-jk
huuërde (17). Nog zoe raodsel dus. Of
huuërt gieë ouch zoe sjerp? Nae, het is
niks gewoeëre mèt daen Eros. Want waat
Venus ouch doeër haw, waas det dae d’n
dèksten ti-jd zaoch kwoeëm kalle en hel
leege. En ouch det dae sjoeëne jóng ‘ne
zieëlköndige van niks waas. Van de
vrouweleke zieël, van häör geveules en
verlanges snapde dae geine bal. En det
vuur emes dae vuur z’n stujdie al veer
jaor baezig waas mèt het köpke en het
bènneste van de mins. Het ènnige waat
dae kos, det waas get wawwele uuëver
Venus häören tettewinkel- num miech
neet kwaolek, det is richtig Mezeikers –
en uuëver
memmesti-jpe en
anger kleijingsarti-
jkele en
lichaamsdeile, di-j
iech hi-j leever
neet bi-j naam
neum. Jao, op det
gebeed waas daen
Eros mer ‘nen
dreuvige
pitterjannes. Nae,
van het geveulslieëve van ’n vrouw wis
dae gein botte aaf. Det ’n vrouw ins gaer
in ’n stömming gebrach wuuërt di-j häör
’n ti-jdsje van het alledaagse wegveurt of
det ze ins gaer bevestigd wuuërt in häör
geveul en fantesi-j, en ouch in häör
intewi-jsie, det waas dae löbbes allemaol
egaal. Laot stoeën det dae klómpeklaos
Venus zoe nów en den ins loeët veule
det ter h’m pakde wi-j het waas. Of det
dae det maesje ins vuur zich wis in te
numme doeër z’n aantrèkkelekheid, z’n
sjoeënigheid en betouvering regelmaotig
ins in de vörf te zètte. Waat toch het
awt, bepreuf recep is van èlke man. Des-
te ’n vrouw e bitsje mós aanhoeële en
sjarmeere óm ze vuur diech te wènne of
toch minstes nao diech tów te hoeële,
det kraeg dae gewuuën neet ónger z’n
patsj. Good te begri-jpe nateurlek det
Venus zich op det gebeed vernaolieësigd
veulde. En dao kos het zich allein mer

uuëver sjangerneere en kopbrieëkes
uuëver höbbe. Want zègk nów zelf,
wèlke vrouw wuuërt nów gaer es ’n
sekspóp behandeld? Mer dae wölle haw
dao gein oeëre nao. Dae snapde neet
det het lieëve, en zieëker det van ’n
vrouw, zónger leefde, werm
genieëgenheid en romantiek laeg en
truuësteloeës is. De ènnige betouvering
di-j dae sjerpe kènde waas di-j, di-j in aw
tekste waal ins ‘de betovering des vleses’
wuuërt geneump.

En daodoeër is het
geblieëve bi-j get
gekäör en get
poeënmujlkes. En
op d’n door haw
Venus waal in de
smieze det het get
aan z’ne fits haw
hange en verstónge
zich di-j twieë wi-j kat en hónd. Den zag
Eros niks en Venus zag den niks en zoe
krieëge ze wäörd. En zoe geit det dèk in
de leefde. Vandaag mujlke en lek, mörge
klöppelke en stek. En van ówterein zeen
kóns-te hi-j neet kalle, want ze zeen
noeëts ech bi-jjein gewaes. Het ènnige
probleem waas det daen Eros, dae
rambo, zich zoedanig op z’ne pik – en
mer good, det waas de zjuste plaats -
getrap veulde det ter Venus noeëts mieë
bekieëke haet.

Wilt gieë wujjer weite welke wäörd en
ówtdrökkinge de Mezeikenaer eige zeen es
ter het haet uuëver maesjes en vrouwluj,
den hooft gieë in de volgende ‘De
Maaseikenaar’ mer het slotdeilke te lieëze
uuëver de hówseleke en hówelikse
gebuuërtenisse in ‘Flitse ówt e
vrouwelieëve’.

1. Mäögeleke partners zeen der in
uuëvervlood.

2. Ze loeët zich weer uuëveral zeen.
Wuuërt vuural gezag es ’n vrouw ‘ne
meujleken ti-jd haet doeërgemaak, e
sterfgeval, ’n sjeijing, enz… Zoe’n
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vrouw di-j den op zeuk is nao ‘ne
nówwe partner, zujs-te zich waal ins
angers gedrage es angers en daodoeër
de aandach trèkke.

3. Ze höbbe neet väöl gelsj en daoróm is
het rap getèld.

4. Wi-j awwer det ter woeër, wi-j gekker
det ter woeër.

5. Verleef wuuërt ederein waal ins, ouch
op hoeëgere laefti-jd. Pas waal op,
want wi-j awwer wi-j gekker. Aw minse
goeën sóms raar dènger doon, vuural
óm jónk te bli-jve.

6. Mèt leefde wèt ’n vrouw alles te
bereike.

7. Nemes is ónmisbaar.

8. Trouwt ‘nen awwe(re) man mèt ’n jóng
vrouw, den kri-jgs-te dèk – dus neet
alti-jd – groeëte probleme.

9. ‘ne Man bli-jf tot op hoeëge laefti-jd
potént. Ze seksueel vermoeëge bli-jf
ónaangetas, d’n dèksten ti-jd toch.

10.‘De waereld drèjjt óm gelsj en ein
vrouwevot’ zaet de Mezeikenaer.
Straffe kal, dae toch get ówtlègk
verdeent, tunk miech. De vrouweleke
róndinge laote ‘ne man inderdaad neet
ónbewoeëge. Neet allein ónneumelek
väöl leefhöbbers mer ouch nogal get
sjri-jvers, fotografe, cineaste, sjilders,
beeldhouwers en zelfs psychoanaliste
zeen dao nogal ins mèt baezig. Dènk
bevuuërbeeld aan filosoof Jean-Paul
Sartre mèt z’n ‘La patrie, l’honneur, la
liberté, il n’y a rien : l’univers tourne
autour d’une paire de fesses.’ Nog
bekènder is ‘la fesse flamande’, di-j e
bitsje aan de zwaore kant is en di-j gieë
kónt bewónjere in ‘Drie Gratiën’ of
‘Venus voor de spiegel’ van P.P. Rubens
en z’n lieërlinge van de Vlaomse sjoeël.
Mer waat vunk de vrouw zelf uuëver
det soeërt belangstèlling en

bewónjering? Laot miech daovuur e
vuuërbeeld gieëve ówt de lèttere, ein
mer ówt de dówzende. In ‘Het
Martyrium’ luuët Nobelpri-jswènner
Elias Canetti de wirkvrouw op blz. 137
zègke: ’Magnifieke heupen, daar draait
het om bij een vrouw.’
Mèt anger wäörd, vrouwe zeen mieë
begange mèt e slank li-jf : groeët, rech
en aan de smale kant, mer waal zoe
det de verhawwinge van de
aafmieëtinge ‘nen harmonissen indrök
make.
Of det allemaol neet mèt seksisme te
make haet, vraog gieë? Nae, de nateur
haet namelek gewild det ‘ne gezónne
man geine sti-jve seksloeëze klöppel is.
Zaak is het nateurlek waal det de man
’n vrouw neet es zu-jver seksobjec bekik
en zich onneet geit verleeze in
seksualiteite. Het geit ummers óm het
innerlek, het karakter.Tösse häökskes,
zieëker es gieë e bitsje geïnterseerd zeet
in kuns, den wèt gieë det kunstenaers
de vrouweleke derrière ouch dèk aan
bod laote kómme ówt verdoeëke protes
tieënge de maatsjappeleke
sji-jnheiligheid.

11. ’n Vrouw di-j der aantrèkkelek ówtzujt,
haet väöl seks-appeal.

12. Is in alle ieër en däög vri-jje. ’n Haos,
mv. hoeëze, is in het A.N. kous.
Haosbènjele zeen dus bensjes óm de
hoeëze op te bènje, kousebensjes. Daen
Eros, dae moch Venus dus neet zoemer
uuëveral aan zitte, verstaot ge.

13. Ieërpelestrujk kónne nao de opbrèngs
tów geweldige verwachtinge doon
óntstoeën, mer det beteikent nog neet
det de verwachtinge ingelos wieëre. En
wi-j zit det mèt vrouwluj? Idem dito,
volges oos Maaslandse spruuëk toch.
Nateurlek waal ieërpelestrujk doeër
vrouwluj verangere.

14. Es-te geis trouwe en ouch es-te get wils
koupe, mós-te good ówt d’n pupse
ki-jke.
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15.Waat hoeëgnuuëdig is, mót gebuuëre.
Det mót dus ieërs wieëre gedoeën.
Victorio vunk seks dus het belangri-
jkste.

16. Zits-te mèt hoeëg water, den mós-te
sóms drèngend d’n ieërpele aafsjödde
vuur des-te get angers geis doon. De
ówtdrökking beteikent hetzelfste es
‘kakke geit vuur bakke’. Vgl. 15.

17.Druuëg ’n vrouw geine soetjae en haet
ze ferm kni-jje in de blóws, den huuëre
sómmige fantaste, es de vrouw zich
tenminste verplaats, ’n hoeël en douf
geluid. Bómmelemezi-jk, wi-js-te kóns
make op ’n laeg tón. Det is ein verzie.
Mer de zjuste? Nae, det is mer get
flawwe kal. Bómmele beteikent
bengelentaere hange. Bómmelemezi-jk
is e good vuuërbeeld van synesthesie.
In oos geval truuëjt ter ‘ne
geluidsindrök, mezi-jk, op bi-j het zeen
van bómmelende borste. Het geit dus
óm ’n verbènjing van vuuërstèllinge
ówt het zintujg van het
gezichsvermoeëge en det van het
gehuuër. ’n Anger vuuërbeeld van
synesthesie, det ederein kènt, is
‘sjrieëvende kleure’.
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Ben je op zoek
naar een origineel cadeau?

Wat dacht je van een abonnement 2011 op “De Maaseikenaar”?

Steunabonnement
2011

Dankzij onze abonnementen
en voornamelijk onze
steunabonnementen kan de
redactie ons blad blijven
uitgeven zonder dat zij beroep
moet doen op allerlei reclame.
Steunabonnementen
vanaf €25.
Dank bij voorbaat aan de
milde gevers.

Info: zie de laatste pagina
(binnenzijde omslag).



Op het einde van de vijftiger jaren
hadden de carnavalszittingen van Het
Heilig Wammes geweldig succes met een
groep toneelspelers van de vooroorlogse
vereniging “Vast als Eyck by der Maese”,
die zich hadden aangeboden om
regelmatig een paar sketches op te
voeren in het Maaseiker dialect. Zij
noemden zich “De Aw Slókkers”.

Tony Van Wijck
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Op de foto links:
Zittend: Trudi De Laet
en Hubert Kraewinkels
Bovenste rij: Lambert
Denis, Swa Telen,
Nilla verheyen, Marcel
Boonen en Jean Raets.

Op de bovenste foto
vlnr:
Zittend: Trudi De Laet
en François Telen
Bovenste rij: Lambert
Denis, Jean Raets,
Nilla Verheyen en
Marcel Boonen

Uit de oude
canavalsdoos


