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Niettegenstaande het ons financieel
noch economisch voor de wind gaat,
hoopt de ganse redactie samen met mij,
dat het al bij al voor u,beste lezer, een
gelukkig 2OO9 wordt.
Het terracottaleger uit Xi’an, opgesteld
in de Minderbroederskerk, trekt veel
belangstellenden. En terecht !
Dit achtste wereldwonder heeft na
Barcelona,Londen,Parijs, Los Angeles
en Assen, nu ook Maaseik definitief op
de wereldkaart gezet. En zegge dat
dit leger van naar schatting 7OOO
soldaten toevallig werd ontdekt door
een boer die een waterput groef.
Maar niet alleen hier worden de toeristen
verwend; ook in het voormalige
Ursulinenklooster aan de
Boomgaardstraat opende het John
Selbachmuseum zijn deuren.
Naast de honderden schilderijen,
voornamelijk uit de periode van de
Haagse romantiek, herbergt dit museum
eveneens het Poppenmusem van
Corinne Selbach.Uniek is wel dat deze
kunstcollectie nooit eerder voor het
publiek werd opengesteld.
Ook zette het nieuwe sportcomplex
“Lotto-Dôme” zijn deuren open.
Alle bezoekers staken hun bewondering
niet onder stoelen of banken en oogden
zeer voldaan, met uitzondering van de
volleybalploeg van Roeselare die met een
droge 3 - 0 nederlaag naar huis werd
gestuurd.
Maar het neusje van de zalm is voor mij
toch de Kruisherenkerk aan de Bosstraat
die, zonder overdrijven, na de
deskundige restauratie elke bezoeker met
verstomming slaat. Woorden schieten
hier te kort.

Als klap op de vuurpijl zette de
Kiwanisclub Van Eyck de kroon op het
werk dat ze 25 jaar heeft gepresteerd
op sociaal en op cultureel gebied.
Ondertussen stemde de gemeenteraad
ook het voorstel goed dat er ‘n honderd-
tal parkeerplaatsen verdwijnen op de
Markt. Dat, beste lezer, heeft volgens
mij wel niets te maken met het feit dat er
momenteel minder auto’s de fabriek
verlaten.
Voor de rest, grasduin maar rustig in dit
eerste nummer van deze veertigste
jaargang.”.

Namens de redactie

Herman Hendrix

Een overschrijvingsformulier bij
deze zending betekent dat wij uw
bijdrage voor 2009 nog niet
ontvangen hebben. (datum
afsluiting 20.12.2008)
Wil u dit even controleren?

Betaling kan op:
Abonnementen 2009:
België aan 12 euro
Abonnementen 2009:
Overige landen 16 euro
Uiteraard zijn steunabonnementen
(vanaf 25 euro) meer dan welkom.
Stortingen kunnen op rek. nr.
001-0678921-94 (Fortis) of
979-5791810-42 (Argenta)
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“Wauweleurke”
Om het archief en de geschiedenis van
onze stad aan te vullen organiseren wij
o.a. ‘Wauweleurkes’ in de stedelijke
bibliotheek. Een groeiend aantal
deelnemers aan deze namiddagen kijkt
bij een kopje koffie naar oude foto’s en
wij registreren namen en plaatsen die de
aanwezigen nog herkennen. De
multimediapresentaties weken oude
herinneringen en verhalen los. Het
Maaseiker dialect wordt opgefrist en
soms vertellen onze eigen medewerkers
boeiende verhalen.
Bent u geïnteresseerd in het
‘Wauweleurke’, geef uw naam dan op en
u ontvangt een uitnodiging voor de
volgende bijeenkomsten.

De Werkgroep Documentatie Maaseik
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Documentatie-
centrum Maaseik
Eikerstraat 3 (Koetshuis)
1ste en 2de verdieping
+32 89 81 92 90 (binnenlijn 222)
werkgroep@maaseik.be
http://dc.maaseik.googlepages.
com/home

Openingsuren: maandag en donderdag
van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Andere dagen na afspraak.

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

De ‘Werkgroep Documentatie’ of ‘het
documentatiecentrum’ is in Maaseik een
begrip. Dat is goed te merken aan de
groeiende berg documenten en de vele
bezoekers die wij ontvangen.
Sinds 1996 zet een groep vrijwilligers
zich in om het verleden van onze stad te
verzamelen en te bewaren: documenten
over Maaseik en zijn inwoners, een
beeldbank van duizenden foto’s,
beschrijvingen van krantenartikels,
originelen of kopieën van overlijdens-
berichten en bidprentjes, prentkaarten,
krantenknipsels, dossiers met pamfletten
en allerlei geschriften, boeken, notariële
akten en andere waardevolle documen-
tatie. De ontvangen archivalia worden
door de medewerkers van het documen-
tatiecentrum gekopieerd en digitaal
geregistreerd. Dit alles is zelfs toeganke-
lijk gemaakt via internet of raadpleeg-
baar in het documentatiecentrum. Er
liggen ook boeken, affiches, afschriften
uit registers en notariële akten binnen
handbereik. Alle informatie wordt gratis
ter beschikking gesteld. Privépersonen,
studenten en verenigingen helpen wij
graag bij hun zoektocht.
Een aantal leden publiceren regelmatig,
o.a. in De Maaseikenaar.

Rechtzetting
In ons vorig nummer werd bij de foto
van de welpen verkeerdelijk het
jaartal 1930 vermeld. Dit moet 1960
zijn.
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"Een Bezette Stad"
Maaseik tijdens de Eerste
Wereldoorlog 1914-1918
(Martin Boonen).

Nieuwe publicatie
van het
Documentatie-
centrum

Wim Corstjens

Op 21 november 2008 is deze nieuwe
publicatie voorgesteld in de raadzaal van
het Administratief Centrum. De eerste
druk was uitverkocht en de heer Martin
Boonen heeft een grondig hernieuwde
uitgave gemaakt waarin een uniek
exemplaar van een gekleurde kaart is
opgenomen van de grensversperring
met schakel- en telefoonposten, de zgn.
"Grenzzaum Karte".

Het boek telt 152 bladzijden, kost
€12,50 en is verkrijgbaar in het
Documentatiecentrum, Eikerstraat 3,
B-3680 Maaseik +32 89 81 92 90.
e-mail: werkgroep@maaseik.be of bij
Toerisme Maaseik, Markt 1,
B-3680 Maaseik.
Tel: +32 89 81 92 90 -
Fax: +32 89 81 92 99
e-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be

Het Documentatiecentrum verhuist
Het Documentatiecentrum zal in de loop
van 2009 verhuizen naar de Kleine
Kerkstraat nr. 30A. Wij ruilen het
historisch pand “Het Koetshuis” voor een
gebouw dat beter toegankelijk is en
meer ruimte biedt voor het bewaren van
het alsmaar groeiend archief.
http://dc.maaseik.googlepages.com/home

Geachte
abonnee,
Dit nummer (40ste jaargang !!! -
nummer 1) wordt traditiegetrouw
toegestuurd aan alle abonnees die
in 2008 hun bijdrage betaalden.
Indien u echter een
overschrijvingsformulier in deze
zending vindt, dan betekent dit dat
u uw bijdrage voor 2009 nog niet
vereffend heeft of dat wij deze op
20.12.2008 nog niet mochten
ontvangen.
Via deze weg verzoeken wij u dit
even te controleren en eventueel
het nodige te doen zodat u ook de
volgende 3 nummers van 2009 in
de brievenbus krijgt.

Abonnementen 2009: België aan
12 euro
Abonnementen 2009: Overige
landen 16 euro
Uiteraard zijn steunabonnementen
(vanaf 25 euro) meer dan welkom.
Stortingen kunnen op rek. nr.
001-0678921-94 (Fortis) of
979-5791810-42 (Argenta)

Mogen wij ook bij deze nog
verzoeken uw adresgegevens te
vermelden indien u gebruik maakt
van een euro-overschrijving. Zo
kunnen wij u gemakkelijker terug-
vinden in onze abonnementenlijst
en is verwarring met eenzelfde
familienaam uitgesloten.

De redactie.
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Hierin zien we twee ronde vensters (of
openingen). Dat hogere stukje dak lijkt
de plaats te zijn waar een vrij hoge
schoorsteen oprijst, waarachter nog een
smalle stoompijp. De tweede man staat
voor de toegang tot de ‘Kale Plaats’. Hier
zou, volgens dhr. Jaak Van Dinter, een
brouwerij hebben gestaan.
Vraag 1: Kan de Amerikaanse vlag in
verband staan met de bevrijding in 1945
en is de foto hierdoor te dateren?
Vraag 2: Wie weet meer bijzonderheden
over de brouwerij en de twee
schoorstenen?

Volgende vraag houdt geen
verband meer met bovenstaande
foto :
Wie bezit nog oude nummers van ‘De
Maaseikenaar’ van vóór 1990 en wil die
afstaan aan de Werkgroep
Documentatie?
We zoeken nog voornamelijk naar:
Jaargang 1975 (nr. 3); Jaargang 1977
(nr. 1); Jaargang 1981 (nrs. 1 – 3 en 4)
en Jaargang 1988 (nr. 3).
Iedere inlichting in verband met een van
deze vragen is welkom bij een lid van de
Werkgroep Documentatie of via e-mail
op: werkgroep@maaseik.be.
De antwoorden zullen gepubliceerd
worden in een volgende editie van ‘De
Maaseikenaar’.

Thérèse Hendrickx-Godelaine
Werkgroep Documentatie Maaseik
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De
Vossenbergstraat
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Uw medewerking wordt gevraagd.
Deze foto toont de Vossenbergstraat in
de richting van de Bosstraat.
Links van de straat, voorbij de twee
kinderen, herkennen we de grote poort
met de stevige hardstenen omlijsting
(afkomstig van het Prinsenhof) en verder
het hoekhuis van de Bosstraat, nu café
Marathon. Daar achter zien we tegen
een stukje voorgevel van het huidige
huis van Baeten op de Bosstraat, met
zijgevel in de Halstraat. Maar onze
aandacht gaat vooral uit naar het lange
witgepleisterde gebouw met zwarte plint
rechts.
Uit het eerste raampje onder het dak
steekt een Amerikaanse vlag aan een
lange stok, vlak boven de man op de
stoep. Achter hem was het magazijn van
de groothandel in koloniale waren
gevestigd, uitgebaat door landmeter
Arnold Van Dinter en zijn broer,
gemeenteontvanger Pierre Van Dinter.
Het voorste gedeelte van dit gebouw
was het woonhuis van kleermaker
Vancleef. De eveneens witte zijgevel van
dit huis steekt uit boven het dak van het
magazijn, maar ook boven de eerste
travee, die in de voorgevel een stukje
tweede verdieping lijkt te verbergen.
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(= Dat vraagt om moeilijkheden.)
13. Det is pas vlaai: dao zègks-te Gieë

tieëge! (= Dat is van de hoogste
kwaliteit.)

14. Det brik miech de nek. (= Dat wordt
me fataal.)

15. Hae haet zich doeëd gedeild. (= Hij
heeft alles weggegeven en heeft nu
zelf niets meer.)

16. Hae is bènne ……es er de duur tów
duit. (= Hij is niet zo rijk als hij zich
voordoet.)

17. Dae is neet op zi-jn tóng gevalle. (=
Hij is rad van tong.)

18. Iech gaon nao mi-jnen tram. (= Ik ga
slapen.)

19. Dae haet ein mówl wi-j ein hujske.
(= Hij heeft een onwelriekende adem
. OF OOK: Hij spreekt vuile praat.)

20. De kleine haet 800 gramme
geprofiteerd. (= Het kind is 800
gram aangekomen.)

21. Iech geluif det ze dao smaal
struntsjes kakke. (= Ik denk dat ze
het daar niet breed hebben.)

22. Dae huuërt mer aan eine kant. (= Hij
hoort alleen wat hij graag hoort.)

23. Da’s geine kal wieërd. (= Over zo iets
onbenulligs praat ik niet.)

24. Alles oppen erm en niks in den

5Tony Van Wijck

Maaseiker
spreekwoorden,
zegswijzen en
gezegden

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

1. Zi-j is van häöre mins aaf .
(= Zij is van haar man gescheiden.)

2. Wieë höbbe dao kop en kónt bi-j
ingesjoeëte. (= Wij hebben daar veel
veel verlies door geleden.)

3. Iech goeëj mèt di-jn knuuk nog
ónger de nuut. (= Ik word ouder dan
jij.)

4. Pi-jn in de knuuk höbbe.
(= Gewrichtspijn hebben.)

5. Dae kni-jn haet, haet ouch kuuëtele.
(= Je moet het goede met het kwade
nemen.)

6. Pas alti-jd op mèt het väörste van ei
vroumes en het echterste van e
paerd. (= Voor een vrouw en een
paard moet je je steeds hoeden.)

7. Dae kni-jn kan zi-jn tèstement make.
(= Dat konijn gaat de pot in.)

8. Di-j haet dieëme wi-j ‘nen dikken
tieën. (= Zij is een goede
zoogmoeder.)

9. Zi-j is ein hègkeweef. (= Zij is een
ongehuwde moeder.)

10. Det laps-te miech geinen twieëde
kieër. (= Opgepast, want nu ben ik
verwittigd.)

11. Dae póchel haw het ergste achter de
rögk. (= Sadistische grap.)

12. Dao geis-te kloeëteri-j mèt kri-jge.
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derm. (= Buiten grote sier ….
Binnenshuis armoede.)

25. Det wieërt ein zate percessie! (=
Vrouw die haar man met vrienden
ziet vertrekken.)

26. Het gelsj wus miech neet oppe
rögk!. (= Zoveel geld kan ik niet
opbrengen.)

27. Iech gaon dao ins kepi-j luchte. (= Ik
zal dat eens onopvallend
onderzoeken.)

28. Vraoge stuit vri-j en nae zègke is dao
bi-j! (= Neen heb je, ja kan je
krijgen.)

29. ‘ne Wirvel of ’n sjaw slut allemaol
ieëve gaw. (= Het ene is zo goed als
het andere.)

30. Ziech de lep onger de sjoon ówt
loupe. (= Meer dan zijn uiterste best
doen.) Tony Van Wijck

Gedichtendag
Wouter Wetzels en het
Five Four Trio

Programma gedichtendag: Wouter
Wetzels en het Five Four Trio.
Jazz gecombineerd met poëzie staat al
op het menu sedert de beatniks. In het
kader van zijn opleiding aan het
conservatorium van Antwerpen heeft
Bert Paradis muziek geschreven op de
gedichten van Maaseikenaar Wouter
Wetzels. Het Five Four Trio zal met dit
project op woensdag 28 januari om 20
uur in de stedelijke bibliotheek van
Maaseik optreden.
Het Five Four Trio bestaat uit Wouter
Dewit (piano), Rob Christoffels (bas) en
Bert Paradis (drums en vibrafoon). Alle
drie genoten deze muzikanten een
klassieke opleiding om daarna hun weg
te zoeken in de jazz. Ze hebben elk
ervaring opgedaan in de meest
uiteenlopende muziekstijlen.

Wouter Wetzels schrijft al gedichten
sinds hij het “lieësplenkske” alleen kon
vasthouden. Dat hij gedichten schrijft in
het Maaseiker dialect, is in deze tijd van
verloedering van het ‘plat’ een pluspunt.
Afgelopen jaar won hij de Veldeke
Jeugdprijs voor zijn gedichtenbundel,
een goede reden om deze jonge dichter
in de belangstelling te brengen.

OPROEP
aan alle oud-pensionaires van
de ursulinnen.

Ooit zat het prachtige Selbach-
museum in de Boomgaardstraat vol
soeurs en mères. Zij waakten over de
zedelijke opvoeding van jonge
meisjes. Zijn er nog zogenaamde
‘pensionaires’ of internen zoals ze
later heetten, met herinneringen aan
die tijd? Kruip in uw pen en stuur uw
verhaal naar
“De Maaseikenaar”. Het is een unieke
kans om een jeugdtrauma te
verwerken…

Tony Van Wijck
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Th. Hendrickx-Godelaine

De Maaskozakken

De Mezeiker Zangvereiniging "De
Maaskozakken" werd gesticht in
december 1981 om de feestelijkheden
van het carnavalgebeuren in Maaseik op
te luisteren, vnl. de jaarlijkse zitting van
het Heilig Wammes.
Prachtig uitgedost in kleurrijke kostuums
en onder leiding van dirigent Theo
Paradis traden de Maaskozakken
verscheidene jaren met succes op.
Een eigen vaandel bezitten vonden de
leden dan ook niet te versmaden.
In Maaseik leefde toen een
merkwaardige dame, mevrouw Elza
Huysmans - Crasborn, buitengewoon
bedreven in het hanteren van de

borduurnaald. Ze stelde voor dit
vaandel te realiseren.
Het resultaat is prachtig. Jammer genoeg
kunnen we de onderstaande
afbeeldingen niet in kleur weergeven.

Aangezien de vereniging niet meer
bestaat, werd het vaandel aan de
Werkgroep Documentatie Maaseik in
bewaring gegeven. Het zou jammer zijn
als dit kunstwerk verloren ging.
In naam van de leden willen we hiervoor
onze dank betuigen. Het vaandel zal net
als andere vlaggen met zorg behandeld
en bewaard worden.
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’T IS MIECH GET
‘Diech zujs ze vleege’ en ‘Höbs-tiech ’n
sjrówf los?’ of ‘Höbs-tiech ze nog alle
vi-jf?’ en onnog ‘Diech hows mer get
ówt d’n botte’ of ‘Diech bès fókswilsj’
zeen mer e paar vuuërbeelde van
reacties, min of mieë oneliners, woeëmèt
‘ne Mezeikenaer z’ne gesprekspartner te
kènne guuëf det er ‘ne remmel te weinig
haef. Kri-jgste regelmaotig zoe’n
opmerking, den geiste diech altelichelek
toch effekes aafvraoge ofste den mesji-jn
toch örges op de köpke bès gevalle. Pak
ins, de bès hemel-op aan het lampètte
gewaes en de woeërs good smieëd, dus
eigelek pówpzaat, dae nach tón het zoe

glitsig en
pratsjerig
waas, den
is het good
mäögelek
deste det
sangeren-
daags
nemieë
wèts.

Pówpzaat
van het
lampètte

Theo Kees

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

5. Oos meneer van reageere

In het ónouglek klein deilke van ein
nanosecónde, neet mieë es de fónkeling
van ’n meteoor in ’n wènternach, det
wieë hi-j róndloupe – in het leech van de
evolujsie (1) den toch – lök het ós
betraand bezunjer good óm ós drök te
make uuëver allerlei situasies en uuëver
waat minse zègke, doon en loate. Waat
daobi-j sterk opvilt, is det we in oos
dialec uuëver e geweldig arsenaal
besjikke óm het minselek tekortsjeete te
beneume en mer uuëver ’n ampel wäörd
en ówtdrökkinge óm het gooje in de
mins ónger wäörd te brènge. Zou het
verhaol van dae balk en det splinterke
den toch kloppe of is het zoe det good
nówts nog alti-jd gei nówts is? Gieë
moogt het miech bi-jgevolg neet
kwaolek numme es het in den teks zou
goeën weemele van ‘ne woeërdensjat
mèt ’n negatief geveulswaerde.
Wilste get sjri-jve uuëver oos meneer van
reageere, den kónste bekans neet angers
es van den os op den ieëzel sprènge.
Het gevaor det de ein alinea op de anger
geit li-jke wi-j ’n vot op e kumpke sop, is
den neet klein. Mer kóm, neet gesjoeëte
is zieëker mis.

’n ampel (pille)
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Óm same te vatte zou iech zègke, höbste
‘ne slaag van de muuële gad, den
hoofste diech d’n ouge dao neet vuur
ówt te buuëke. Laot de luj mer zwetse
en knoeëtere. Gebieër dao neet nao.
Laot ze mer näöle, mieëme en sjampe es
ze det good duit. ‘Dao móste d’n vot
aan vaege, aan det soeërt krubbebi-jters,’
zégke we den in Mezeik.

Waat hi-j good bi-j kan aanslówte is het
sjapieëter ‘roddel’. Het zal dus goeën
uuëver kladzjoere, taatsje en anger
kwebbelmedamme.
Mesji-jn ieërs effe ’n poging doon tot
begripsbepaoling. Det is dus e soeërt
sophoon, di-j es vri-jeti-jdsbestaejing –
en soms zelfs es ‘core-business’ – het
kwaodsprieëke uuëver anger luj haet.
Het is geweite det dees soeërt bletsje en
aw mieëme dao ‘ne kick van kri-jgt

bietsje

en dao dus e geweldig plezeer aan
belaef. Niks zoe fi-jn vuur ’n flemp of ‘ne
stuiker es het doeër de modder hoeële –
en es het effe kan, en woeëróm neet –
het kepot make van anger luj. Pas dus
op es d’n oeëre tówte, want den zeen ze
uuëver diech aan de gang. Móste diech
den aafvraoge waem diech ter doeër aan
het trèkke is? Nae, want het maak
eigelek niks ówt ofste doeër den hond of
de kat gebieëte wuuërs. Het is trouwes
neet gemekkelek óm det te weite te
kómme. Dèk zeen di-j den dujvel te plat.
Zelfs es ze aan de groeëte klok aan het
lójje zeen, den zeen dit slaag neringkuj
en sopmaaje diech nog te slum aaf, waat
toch e sterk stök is in ’n aw bóks. Ouch
al kikste nog zoe good ówt d’n pupse,
de kumps ter neet achter welke loeëze of
welk mooswi-jf het diech lap. Kumpste
bi-j tówval toch te weite waem dae

Wi-jkste ouch mer e bitsje aaf van waat
de luj aan meininge, gebrujke en meneer
van handele es normaal besjouwe, den
bèste al rap ‘ne verkieërde gek of ’n
dikke blaos. Stikste mèt d’ne kop zjus
boeëve het mejvelsj ówt of dörfste vuur
d’n opvattinge ówt te kómme, den
riskeerste det ze diech zelfs – en det is
neet sjoeën – ‘ne wènsjbujel, ‘ne
gruuëtse pin of ’n straefbieës goeën
neume.
Bli-jfste desóndanks bi-j d’n standpunte
en zègkste ‘Ze doon mer’, den zulle ze
achter d’ne rök ligke feezele, zoe van
’Laot h’m in ze wieëze” of ‘Waat is toch
ówt mèt dae?’ Duiste es wènt-ste het
neet huuërs, den goeën ze zoe wujd, det
ze aan de gehuurvermoeëge goeën twi-
jfele en verklaore ze diech hawf douf.
‘Aan eine kant huuërt er neet’ is den hun
beslówt. Probeerste het op ’n anger
meneer en bèste op het ieërste zich
belaef mer eigelek aafgevaeg, fenistig en
gewiks, den dörve ze diech zelfs te
vergeli-jke mèt de ówtwerpsele van ’n
póp. En det is toch get waat volgens
miech neet kan. Of höbt gieë al ins ’n
póp häör geveug zeen doon? ‘Dae dao,
dae mèt ze fi-jn mujlke, dae is zoe fi-jn es
póppestrónt’ is den namelek de
kónklujzie. Mer kóm, luuëtste diech neet
es sjoeëtelsplak gebrujke en bèste dus
geine kli-jjekakker den kónne ze diech
vuur di-j paart ritsbómmele en den zal
diech al dae kal de nek neet brieëke.
Gaap mer tieënge ‘ne bakoeëve, Dao
kónste diech den alti-jd mèt truuëste.

Zich de ouge ówtbuuëke
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gein ingele’ of ‘Iech goej neet mèt stein.’
Want este zelf gein zaodreup bès en dus
genóg minsekènnis höbs, den wètste det
ederein waal e paar ieëzelsoeëre aan z’ne
kop haet stoeën, ouch al zeen di-j soms
hieël klein.

Veulste det diech eine e bitsje belachelek
aan het make is, den kan ‘Nów bèste
miech mèt e kawt hensje aan de vot aan
het veule’ of ‘Spot er mer mèt’ al
voldoonje ówtwirking höbbe op ’t
spotvuuëgelke. In eeder geval genóg
óm häöm of häör ’n toeëntje lieëger te
doon zènge. Zègkste tieënge ein of
angere zwake ‘Diech bès ‘ne sjoeëne’ of
‘Diech bès miech e petrèt’, den höbste
eigelek mer mèt e vootzeukerke
gegoeëjd. Zieëker es ze op di-j gezich
kónne aaflieëze deste het neet ech
meins. Sóms hoofste diech ech neet te
verleeze in väöl wäörd óm emes te
dèksele. Woeëróm zouste de krówt
versjeete op den ieërste de bèste galjaar
of zeutegezaute.
Zitste diech get op te wènje uuëver de
ónkönde, de luiigheid of de dómmigheid
van ein of anger vot van ‘ne vent, den
zulste mesji-jn al de wèndbuks ówt de
kas hoeële. ‘Gank mèt zoe get nao de
mert’ of ‘Iech höb diech waal in de maal’
zal den waal volstoeën es meneer óm tot
verbieëtering te kómme.
Bèste nogal lestig of bèste raedelek
gepikeerd, den zulste lichelek het waope
van het sarcasme hanteere en det begint
toch al op e lich knunke te li-jke, zieëker
este wi-j ‘ne Multatuli det good ónger de
kni-j höbs. ‘Diech dougs neet van
gotigheid, menieër de lówszak’ huuërde
iech ins ‘ne kènnis zègke tieënge ’n
ówtgekoeëkt hieërsjap, zoe’ne fótsjer dae
h’m al e paar kieëre ligke haw gad en
h’m good het vel haw aafgedoeën.

Wi-j erger ‘ne mins zich getroeëje veult,
wi-j zwaorder de menujsie wieërt. Haet
diech eine lieëlek ligke trenseneere of
bezeike, waat nog erger is, en kónste het
neet verknówze, den zal dae loeëze het
mótte bèsneete.

zouwel vertèlt en höbste daodoeër de
vot in, den kónste zoe’ne luuëteraer,
zoe’ne mówlder of zoe’n kernalie
nateurlek toch ins aansprieëke. Väöl
hoofste den neet te zègke. De kóns het
den bevuuërbeeld hawte bi-j ‘Höb iech
het weer gevrieëte, menieër de
mówleman of medam de slaajmówl?
Kóm zoeget tieënge.’ Geit het geroddel
uuëver get waat verkieërd is ówtgevalle,
‘n mislökking zègk mer, den kónste dao
nog aan tówveuge ‘Van achteren kikste
’n ków in de kónt’ (2). Dao kan det
rabzjoeëlie den ins aan snówve. En
miljaar toch, es ouch det neet hulp, laot
ze diech den mer bekalle. ‘Laissez pisser
les moutons ,’ wi-j de Wale zègke (3).

Kwaodsprieëke is nateurlek ’n ideaal
opstepke nao karaktertypering. En ouch
hi-j kómme we tot de bevènjing det we
in oos dialec ’n ferm batteri-j sjeldwäörd
ter besjikking höbbe. Wilste diech van
det soeërt gesjöt bedeene, den kónste
keeze tösse e lich knunke, middelmaotig
zwaor en groeëf gesjöt. Kónste het neet
laote op eemes te sjeete, den hoofste
neet mèdein achter e kaliber 21 cm-
kenón te goeën ligke. Sóms zeen e
stoppegewieërke (4) of e paar losse
flodders al genóg. Zoe kónste op eine
dae diech get wilt wi-jsmake of ’n
ówtvlöch zeuk reageere mèt ‘Det zeen
mer gemaakde menkes.’ Den wèt zoe’n

luuëgebieës deste
h’m doeër höbs.

Pinokkio is ‘n luuëgebieës

Bèste ‘ne verstenjige mins, den geiste
diech neet rap opri-jte uuëver waat ‘nen
angere mins verkieërd duit. Wilste toch
reageere, den kónste den verdraag-
zaamheid laote bli-jke mèt ‘Minse zeen
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‘ne loeëze

Den goeën we minstens ’n pantservówst
boeëvehoeële, in eeder geval zwaor
genóg om zelfs eine mèt ’n oeëlifantevel
naer te lègke. En det beteikent in oos
taalgebrujk dus informeel, plat en
ordinair woeërdgebrujk. Zoe huuërde
iech ins in ’n zwaor rujzing eine
fulmineere ‘Dów lieëleke fótsjbujel,
smieërige bèddezeiker, hónskloeëteman
deste bès. Diech dougs in den hieël vel
neet, menieër de kloeëtemazjaor. Of
höbste mesji-jn wörm, nötterik?
Ambrasmieëker, laege petroeën …’ En
zoe ging det nog e ti-jdsje wujjer. Iech
mót waal zègke det de verwi-jte
insloeëge wi-j van waat de Duitsers ‘eine
Panzerabwehrkanone’ neume. Mer waat
miech het meiste opvieël waas det
sómmige gufsji-jters en kemphaenkes, es
ze raozentig zeen, ziech bedeene van
terme di-j ieërder thóws huuëre in de
‘urogenitale sfeer’ of verband hawte mèt
de aafvalprodukte van de spi-
jsvertieëring. Det alles in óngemein
platte synonieëme.

Al te lichelek höbt gieë al gedach ‘ Waat
‘nen asranterik en ‘ne kni-jzerd! Kènt
dae mins den neet ei fetsównlek woeërd
óm het gooje in e karakter te beneume?’
Iech mót uch teleurstèlle. Nae, di-j kèn
iech zoe good es neet. Gewuuën ómdet
er bi-j mi-j weite bekans gein zeen.
Zelfstandige naamwäörd of
persoeënsname, mein iech (5).
Este det zoe allemaol op e ri-jke zujs,
zouste Pascal mèt z’n ‘Le moi est
haïssable’ (6) nog goeën geluive. Nae,
den toch leever – nów we toch in het
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Frans baezig zeen – ‘Haïssons le péché,
mais non pas le pécheur’. Vri-j vertaald :
minseleke gebrieëke moogste hate mer
noeëts de mins mèt z’n gebrieëke. ’n
Verbazende vi-jzie, neet de
gemekkelekste mer waal de zjuste, dènk
iech.

Uuëver verbazing gesproeëke, laote we
óm dit stökske op ‘nen get löchtigeren
toeën te beslówte ins ki-jke wi-j ne
Mezeikenaer reageert ester uuëver get
verwónjerd is. Zègkste bevuuërbeeld
‘De kirktoeëre is gisterenach sjeif
gewejd,’ den ligk z’n hieël verwónjering
besloeëte in ei woeërd en det is ‘Déh!’ .
Dri-j lètters. Genóg óm in het Guinness
Book of Records te kómme, nateurlek
ónger de rubriek ‘Kortste reacties’. Dae
zaet neet ‘Wi-j is het toch mer
mäögelek?’ of ‘Wi-j kan zoeget?’. Nae,
dae zaet ‘Déh!’ Ister hieël gesprieëkelek
daen daag, den zalder zelfs mèt twieë
wäörd sprieëke: ‘Déh nów’ of ‘Gooje
nach’ of Méh,méh!’ In het lèste geval
luuët er waal bli-jke det het ‘m neet
bezunjer aansprik.
Is het ‘ne gooje katteli-jk, den zalder der
zieëker het Opperwieëze bi-j hoeële en
den kri-jgste get in het zjaonre van
‘Chotochotochot’, ‘Godsgenaoje’, ‘Mer
in Godshieërenaam’, of ‘God hemelse
däög!’, terwi-jl der toch mer al te good
wèt det Dae van hi-jboeëve mèt het sjeif
wejje van ‘ne kirktoeëre niks te make
haet en det dae later bi-j het rechtrèkke
ouch geine vinger zal ówtstieëke. Dae
dènk nateurlek ouch van ‘Laot ze det
mer óngerein ówtvechte, zelfs al doon ze
der twieë jaor uuëver.’ Want ester eine
z’n pappenheimers (7) kent, den is Hae
het waal.
‘nen Ènkeling geluif zelfs det er het kan
oplosse doeër e beroop te doon op z’n
muzikale kapasiteite en dae huuërste den
vraoge ‘Waat nów gezónge?’.
Den einen of den angeren óngeluivigen
Thomas luuët ziech den weer kènne mèt
‘Det geluif iech neet,’ terwi-jl bi-j ‘ne
sjoeëlmeister mèt ‘Woeë goeën we det
sjri-jve?’ het belang van de gesjieëdssjri-
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jving boeëve zal kómme.
Waazes kènjer, het sjoeënste waas toch
waat Pier Si-jpers uuëverkwaam. Zjus,
dae van ‘gooje nach, Pier Si-jpers’. Dae
bewaerde zónger blikke of bloeëze det
h’m z’ne klómp in twieë broêk tón der
det huuërde. ‘Nów brik miech toch
m’ne klómp’ goeëf dae flabiaan z’n
ómstaonders te verstoeën.

Nów brik m’ne
klómp

En den is ter nog daen ènkeling dae vreis
det z’n ènj inins waal hieël erg kortbi-j is
gekómme, want dae wuiles luuët zich
dujdelek óntvalle ‘Nów geiste kepot.’
M’ne leve mins, ’t is miech get!

1. Mèt de kènnis van nów weite we det
het hieëlal 13,7 miljaar jaor awd is.
Alles waat op oze waereld greujt en
bleujt vunk z’nen oeërsprng in ein cel,
di-j zoe’n 3,9 miljaar jaor gelieëje
óntstange zou zeen. Es het good is,
höbbe we nog 7,6 miljaar jaor te
goeën. Det wèt ederein. Minder
geweite is waat Roeëme daovan vunk.
In 1994 kwoeëm ein theologische
commissie’ o.l.v. , tón nog kardinaal,
Joseph Ratzinger tot de kónklujzie det
God ieërs de meteerie en
randvuuërwaarde gesjaape haet,
woenao den oeërknal kos plaatsvènje.
Johannes Paulus II ging in 1997
groeëtendeils akkoeërd mèt Darwins
evolujsietheorie mèt daen verstande det
de minseleke zieêl volges häöm ‘nen
angeren oeërsprong haet den het
minselek lichaam. Vuur e groeët stök
zeen creationiste dus heiliger den de
paus van Roeëme.

2. Minse di-j vanalles óngernumme,
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kónne zich nateurlek aaf en tów ins
verdaole en zelfs get vertestelewere of
mismeistere. D’n eine of d’n angere
meuge, dae zelf den den hieëlen daag
ligk te hujjele, geit det den gaer
róndblajere. Achteraaf de bètweiter
spuuële is waal hieël gemekkelek. Het
beeld det het gezègkde opreup, guuëf
dét perfec weer.

3. Det is eigelek ’n variant van ‘Laissez
pisser le mérinos’. Laot de zaak mer
loupe of op häör beloup. Het
mérinossjaop is uuëver den hieële
waereld verspreid en kump
oeërsprónkelek ówt Spanje. In Frankri-
jk laef dees sjaopesoeërt vuuëral in de
streek van Arles en Rambouillet.
Mérinoswol is fi-jner den anger
sjaopewol en bi-jgevolg van ’n
ówtzónderlek gooj kwaliteit. In den
teks beteikent de ówtdrökking
nateurlek ‘Laot de luj mer luuëtere.’

4. Mèt e stoppegewieërke späölde de
jungskes vreuger koiboike. ‘ne
Körkestop dae mèt e kèttingske aan ’t
gewieërke vaszoeët, kwaam bi-j het
uuëverhoeële van den trèkker mèt ‘ne
ferme péng ówt de luip.

5. Taalgeïntresseerden weite det we den e
bi-jveuglek naamwoeërd – al den neet
gesubstantiveerd – nuuëdig höbbe. Ki-
jk mer : ‘M’ne nónk is ‘ne gooje, ‘nen
toffe en ouch ‘ne bekwaome mins.
Laot dae mer los. ’t Is mesji-jn geine
waereldwi-jze mer ’t is in eeder geval
‘ne behulpzame en ‘ne geveulige mins.
Ech rów bolster, blanke pit. ’t Is ouch
‘nen henjige mins. Mèt dae kónste
gerös ape vange.’ Gieëf tów det dit
soeërt vocabulaire ‘ne lieëzer al gaw
geit vervaele. Nateurlek kónste het
höbbe uuëver ‘ne gentleman, e
fenomeen, enz… mer den zitste al in
‘nen angere vi-jver te vèsse, neet dae
van oos dialec dus.

6. Blaise Pascal (1623-1662) waas neet
allein wis- en nateurkundige en filosoof
mer ouch sjri-jver. Nao z’n doeëd
waerde der ‘nen houp aanteikeninge
gevónge di-j hawwe mótte deene vuur
’n magistraal verdeidiging van ’t
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– De Genker dialectvereniging
Veldeke heeft een zeer
interessante en mooie site
gecreëerd over hun dialect, nl.
http://www.dialectingenk.be/1/St
artpagina
Het is de moeite waard om eens te
bekijken. Misschien valt het te
overwegen om een dergelijke site
ook voor het Maaseiker dialect te
maken????

– Op 12 oktober laatstleden
concerteerde de percussiegroep
van harmonie ‘Concordia
Maaseik’ onder leiding van Pieter
Franssen in het kader van de
’Provinciale Kampioenschappen
voor Drumbands 2008’. Dat
optreden werd door een
vierkoppige jury beoordeeld. De
groep behaalde 80% . Aan allen
een dikke proficiat, leuk
meegenomen nu de harmonie in
2008 haar 125-jarig bestaan viert.

kristelek geluif. Ze zeen in 1670
ówtgegieëve ónger den titel ‘Pensées’.
Van di-j ‘Gedachten’ – uuëver de
lieëvesraodsele – is ‘’t iech is hatelek’
nummer 455. Mèt ‘’t iech’ meint
Pascal ’t egoïsme in de mins.

7. Gottfried Heinrich zu Pappenheim
(1594-1632), graaf en generaal in het
Poolse leger maakde zich o.m.
verdeenstelek bi-j de bestorming van
Maagdenburg in 1631. Pappenheim
en z’n kavaleriste sproeëke doeër hun

dapperheid in den Dertigjaorigen
oeërlog sterk tot de fantezi-j. Di-j
kavaleriste nów waerde de
Pappenheimers geneump. De
ówtdrökking pertang kump ówt
‘Wallensteins Tod’ van Schiller.
Wallenstein waas ‘ne kavalerist, ouch
waal ‘kurassier’ geneump, van
Pappenheim. Het gezègkde beteikent
nateurlek ‘Hae kent z’n minse good.
Hae wèt waat vuur vleis ter in de kówp
haet.”

Wist ge

– Gerda Van Wijck , onlangs op
citytrip in Parijs, ontdekte bij
toeval, snuffelend in een
boekhandel naar werken over
architectuur, de uitgave “Les
nouveaux albums des jeunes
architectes et des paysagistes 2007-
2008” (Collection “ architecture
www.monografik.editions.com).
Een aantal gelauwerde plannen
worden erin prachtig geïllustreerd,
besproken en voorgesteld. Het
Brusselse ‘Bureau Bas Smets’, met
meer dan 360 architecten in
dienst, is één der winnaars met
“Het Masterplan de la ville de
Maaseik 2008” over de
uitbreiding van onze stad naar de
Maas toe. Maaseik is blijkbaar niet
zomaar een stad en wij hopen dat
het niet blijft bij enkel plannen.
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intuitu”). Het geschonken grondgebied,
waarop het klooster ongetwijfeld tot
stand kwam, wordt in de bul vaag
vermeld: de plaats zelf met het hele bos
en de aanpalende gronden. Enkele
andere rechten die in de bul werden
bekrachtigd, hebben betrekking op het
kloosterleven. Zo mocht niemand
tienden heffen op de opbrengst van de
handenarbeid van de kloosterlingen.
Indien de parochie van Aldeneik onder
een interdict zou vallen, dan mochten de
kloosterlingen toch hun liturgische
diensten uitoefenen, maar liefst met
gesloten deuren en met gedempte stem,
ten einde allen die onder een
excommunicatie of een interdict vielen,
te beletten er de kerkdienst bij te wonen.
Uit de pauselijke bul blijkt overigens dat
de abdij een grote exemptie genoot
tegenover de parochiekerk van Aldeneik,
waaronder de nieuwe kloosterstichting
ressorteerde. Ook was het de geprofeste
kloosterlingen verboden zonder toelating
van de abt en van de hele gemeenschap
(“absque abbatis totiusque
congregationis permissione”) het
kloosterslot te verlaten. De begraafplaats
van het klooster was vrij, met
voorbehoud nochtans van de rechten
van de moederparochie van Aldeneik.
Tenslotte mocht niemand het
kloosterleven verstoren of de goederen
ontvreemden. Dergelijke rechten komen
veelvuldig voor in pauselijke bullen die in
die tijd aan kloosters werden verleend. In
de bul van 1144 wordt nergens melding
gemaakt van het tijdstip waarop in Sint-
Jansberg de kloosterstichting tot stand
kwam. Men mag echter aannemen dat
tussen de effectieve schenking van het
grondgebied en de inbezitneming ervan
wel enkele jaren verliepen. Men had
immers ook tijd nodig om de materiële
inrichting van een religieuze
nederzetting te verzorgen. Mogelijk
kwamen de grondschenking en de
kloosterstichting tot stand omstreeks
1138-1140, omdat de pauselijke
bekrachtiging doorgaans pas na een
vijftal jaren volgde. In ieder geval laat de

Lic. Jan Gerits14

De abdij van
Sint-Jansberg,
een gemeenschap
van reguliere
kanunniken ?
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In de 12de eeuw werd in de buurt van
de aloude nederzetting Aldeneik en de
latere Loonse stad Maaseik een abdij
gesticht, die echter slechts een kort
bestaan kende (1). Na het klooster van
Aldeneik (2) was het reeds de tweede
kloosterstichting in dat gebied. Rond die
12de-eeuwse abdij werden al heel wat
vragen gesteld, die echter grotendeels
onbeantwoord bleven en die wellicht
ook onopgelost zullen blijven. Het staat
vast dat paus Coelestinus II (1143-1144)
op 12 februari 1144 aan Giselbert, abt
van Sint-Jansberg, een bul verleende,
waarin hij de kloosterstichting
bekrachtigde en haar onder de
bescherming van de H. Stoel nam. De
rechtsgevolgen betroffen strikt genomen
enkel het tijdelijk bezit. Voor geestelijke
aangelegenheden bleef de abdij nog
onderworpen aan de jurisdictiemacht
van de plaatselijke bisschop. Naar
aanleiding van de pauselijke
bekrachtiging werden tevens enkele
rechten bevestigd, die afkomstig waren
van de schenking van Walter, kanunnik
van Sint-Gereon te Keulen, en van zijn
broer Hubert (3). Als reden voor die
schenking werd een daad van
vroomheid opgegeven (“devotionis
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inhoud van de bul doorschemeren dat
de abdij waarschijnlijk al enige tijd
bestond. Ondanks het feit dat de
pauselijke oorkonde op diverse punten
vrij duidelijk is, roept ze toch enkele
vragen op. Abt Giselbert vroeg zelf aan
de paus de goedkeuring en de
bescherming van zijn klooster. Het is niet
duidelijk tot welke kloosterorde hij
behoorde. Vincent Van Genechten heeft
voldoende bewezen dat hij niet tot de
premonstratenzer orde behoorde en dat
de nog jonge abdij van Averbode, die
later met het domein werd begiftigd,
niet bij de kloosterstichting betrokken
was (4). Mogelijk had men te doen met
een zelfstandige gemeenschap van
reguliere kanunniken volgens de regel
van Sint-Augustinus. De tekstanalyse van
het pauselijke document laat inderdaad
toe een besluit in die richting te
formuleren. De bul spreekt immers van
“fratres”, die geloften aflegden en een
“regularis vita” leidden. Die terminologie
werd in de 11de-12de eeuw vooral
gebruikt voor reguliere kanunniken die
wensten te leven in de geest van de
Gregoriaanse hervorming (5). Dergelijke
stichtingen kwamen in die tijd geregeld
voor. Ze werden soms zelf het centrum
van een nieuwe canoniale congregatie of
sloten nadien bij een reeds bestaande
kloosterorde aan. De religieuze
beweging van de reguliere kanunniken
was in de 12de eeuw flink in opmars en
genoot ook in de streek van Maas en Rijn
veel succes (6). De abdij van Sint-
Jansberg zou hiervan de meest noordelijk
gelegen exponent zijn geweest. Walter
van Keulen, een van de twee schenkers,
behoorde trouwens zelf tot de canoniale
wereld. Het feit dat de abdij van Sint-
Jansberg o.a. aan Sint-Jan de Evangelist
was toegewijd, wijst eveneens in de
richting van de reguliere kanunniken,
omdat die heilige bij hen bijzonder
populair was. Hoe het ook moge zijn,
verder dan een hypothese geraakt men
niet, omdat de pauselijke bul te weinig
aanknopingspunten verschaft. Enkele
jaren na de pauselijke bekrachtiging

bestond de abdij van Sint-Jansberg niet
meer.
In 1155 maakte Lodewijk I (+ 1171),
graaf van Loon (7), immers bekend dat
Walter, inmiddels deken van het kapittel
van Sint-Gereon te Keulen (8), en zijn
broer Hubert een leen (“predium”) (9),
dat zij bezaten in “Eike, que super
Mosam est” , aan de abdij van Averbode
hadden geschonken (10). Uit een
vergelijking van de pauselijke bul van
1144 en de grafelijke oorkonde van 1155
blijkt dat ze aan twee verschillende
instanties gericht zijn, namelijk aan abt
Giselbertus en zijn kloostergemeenschap
enerzijds en aan de abdij van Averbode
en haar abt Andreas anderzijds. De
premonstratenzer abdij had dus niets
met de eerstgenoemde akte te maken.
Trouwens, in het “necrologium” of
dodenboek van Averbode worden noch
abt Giselbertus noch kloosterlingen van
de abdij van Sint-Jansberg vermeld (11).
De twee schenkers, namelijk
kapitteldeken Walter van Keulen en zijn
broer Hubert, worden wel als weldoeners
in het “necrologium” vermeld. Op 15
april wordt Walter herdacht (12) en op
12 oktober zijn broer Hubert (13). Zij
schonken respectievelijk 11 en 5
schellingen aan de abdijgemeenschap
ten gunste van de pitanciarie (14). Het
feit dat het domein van Sint-Jansberg
aan de abdij van Averbode, een
religieuze gemeenschap van reguliere
kanunniken volgens de regel van Sint-
Augustinus, werd geschonken, kan er op
wijzen dat de twee weldoeners de
bedoeling hadden hun onroerend bezit
aan een gelijkgerichte kloosterstichting
na te laten. De abdij van Averbode was
kort voordien, namelijk in 1134, met de
steun van de graaf van Loon opgericht
en op 16 april 1139 door paus
Innocentius II (1130-1143) bekrachtigd
(15). Uit de oorkonde van 1155 blijkt
dat Lodewijk I, graaf van Loon, door de
abdij van Averbode tot voogd
(“advocatus”) van het kerkelijk domein
van Sint-Jansberg werd gekozen (16).
Het was een voor de hand liggende
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Prekadastrale kaart van de goederen van de abdij van Averbode te Sint-Jansberg in 1678
(archief abdij Averbode).
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keuze, vermits de graven van Loon die
functie ook al hadden met betrekking tot
de abdij van Averbode. Verder stipuleert
de grafelijke oorkonde enkele juridische
bepalingen in verband met het
voogdschap. De akte van 1162,
uitgaande van Hendrik II van Leyen,
bisschop van Luik (1145-1164) (17),
leert ons tenslotte dat Siger, een
familielid van Walter van Keulen en zijn
broer Hubert, na het overlijden van de
twee schenkers de overdracht van het
domein van Sint-Jansberg aan de abdij
van Averbode fel contesteerde. Hij
verdreef de kloosterlingen van Averbode,
die er met het oog op de uitbating van
de abdijhoeve verbleven, plunderde de
gebouwen en stak ze in brand. Omwille
van zijn wandaden werd hij
geëxcommuniceerd. Later erkende hij de
schenking aan Averbode, kwam hij tot
inkeer en werd er een overeenkomst
gesloten, die door de bisschoppelijke
oorkonde werd bekrachtigd (18). Het
domein van Sint-Jansberg werd dus een
kloosterhoeve (“curia” of “curtis”) van
Averbode, die aanvankelijk werd
uitgebaat door lekenbroeders onder de
leiding van een priester-hofmeester
(“magister curiae”). Samen met de
abdijhoeven van Spikelspade (Hechtel),
Sterksel (Noord-Brabant) en Wahanges
(Waals-Brabant) behoorde Sint-Jansberg
tot aan de Franse Revolutie tot de
belangrijkste landbouwexploitaties van
de abdij van Averbode (19). De 12de-
eeuwse abdij van Sint-Jansberg,
waarschijnlijk een gemeenschap van
reguliere kanunniken, kende dus een vrij
kort bestaan van vermoedelijk nauwelijks
vijftien jaren.

(1) J. HERMANS, Abbaye du Mont-Saint-
Jean, à Maaseik, in: Monasticon belge, VI:
Province de Limbourg, Luik, 1976, p. 203-
205 (met verdere bibliografie).
(2) M. SOENEN, Abbaye d’Aldeneik, à
Maaseik, in: Monasticon belge, VI:
Province de Limbourg, Luik, 1976, p. 75-
88 (met verdere bibliografie).
(3) Averbode, Archief van de Abdij

(=A.A.A.), I, charter 5. De pauselijke
oorkonde werd uitgegeven door J.
EVERS, [De oorkonden der Abdij van
Averbode], z.p. en z.d., p. 10-12; V. VAN
GENECHTEN, Werd de abdij van St.
Jansberg bij Maaseik door Averbode
gesticht ? in: Analecta Praemonstratensia,
XI, 1935, p. 38-40. Vgl. Ph. JAFFÉ, G.
WATTENBACH en S. LOEWENFELD,
Regesta pontificum romanorum ab condita
ecclesia ad annum post Christum
MCXCVIII, Leipzig, 1888, nr. 8490. Paus
Coelestinus II verbleef in die tijd in
Lateranen.
(4) V. VAN GENECHTEN, a.w., p. 27-43.
(5) Vgl. C. DEREINE, Chanoines, in:
Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques, XII, Parijs, 1953, col. 353-
405.
(6) C. DEREINE, Les chanoines réguliers au
diocèse de Liège avant Saint Norbert,
Brussel, 1952; ID., La réforme canoniale
en Rhénanie (1075-1150), in: Mémorial
d’un voyage d’études de la Société
nationale des Antiquaires de France en
Rhénanie, Parijs, 1953, p. 235-240.
(7) Over hem kan men lezen: J.
BAERTEN, Lodewijk I, graaf van Loon, in:
Nationaal Biografisch Woordenboek, II,
Brussel, 1966, col. 461-463.
(8) Een “predium” of “allodium” was een
eigen of vrij erfgoed, in tegenstelling tot
een leenroerig goed. Vgl. J.F.
NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon
minus, Leiden, 1955 e.v., p. 830.
(9) Walter wordt als deken van het
kapittel van Sint-Gereon vermeld tussen
1147 en 1155: “Walterus decanus sancti
Gereonis”. Vgl. T.J. LACOMBLET,
Urkundenbuch für die Geschichte des
Niederrheins, I, Dusseldorf, 1840, p. 248,
253 en 263; P. JOERRES, Urkundenbuch
des Stiftes St. Gereon zu Köln, Bonn,
(1893), p. 15-16.
(10) A.A.A., I, charter 11. Vgl. J. EVERS,
a.w., p. 21-22; V. VAN GENECHTEN,
a.w., p. 41-42.
(11) A.A.A., I, reg. 107. Het
“necrologium” van Averbode werd
uitgegeven en toegelicht door G.
SLECHTEN, Necrologium monasterii S.
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Mariae Sanctique Joannis Baptistae in
Averbode Ordinis Praemonstratensis,
Averbode, 1978-1984, 422 p. Over dat
soort historische bronnen kan men lezen:
N. HUYGHEBAERT, Les documents
nécrologiques. (Typologie des sources du
moyen âge occidental, nr. 4), Turnhout,
1972.
(12) “ [Commeratio] Walteri, qui dedit
nobis Beati Johannis Montem cum toto
inibi allodio suo pro cuius anima habemus
XI solidos ad pitantiam”. G. SLECHTEN,
a.w., p. 131.
(13) “ [Commemoratio] Huberti, qui dedit
nobis allodium de Eike pro cuius anima
habemus V solidos ad pitantiam”. G.
SLECHTEN, a.w., p. 285.
(14) De pitanties waren supplementaire
voedselporties, die door de abt aan de
kloosterlingen op bepaalde dagen waren
toegestaan. Ze werden meestal
geschonken door weldoeners. Vgl. H.
LAMY, L’abbaye de Tongerloo depuis sa
fondation jusqu’en 1263. (Recueil de
travaux publiés par les membres des
Conférences d’Histoire et de Philologie, dl.
42), Leuven-Parijs, 1914, p. 250.
(15) A.A.A., I, charter 4. Vgl. J. EVERS,
a.w., p. 8-10. Zie ook: H. JANSSENS, De
stichtingsoorkonden van de abdij van
Averbode (1122-1139), gevolgd door
enkele oorkonden uit de twaalfde eeuw, in:
Analecta Praemonstratensia, LXVI, 1990,
p. 5-47.
(16) Over de kerkelijke voogdij kan men
lezen: C. PERGAMENI, L’avouerie
ecclésiastique en Belgique des origines à la
période bourguignonne, Gent, 1907.
(17) A.A.A., I, charter 18. Vgl. J. EVERS,
a.w., p. 28-29; V. VAN GENECHTEN,
a.w., p. 42-43.
(18) Ibidem.
(19) Over de domeinvorming van Sint-
Jansberg kan men raadplegen: G.
MERSCH, Het kloosterdomein van de abdij
van Averbode op Sint-Jansberg te Maaseik
in de 13de eeuw in het licht van het
cartografisch materiaal uit de 17de en
18de eeuw, in: Limburg, LXVI, 1987, p.
113-120; ID., Het kloosterdomein van
Averbode op Sint-Jansberg in Maaseik in de

12de eeuw, in: Limburg, LXVIII, 1989, p.
53-59. Voor een algemeen historisch
overzicht van het domein van Sint-
Jansberg kan men lezen: J. GERITS, Sint-
Jansberg. Van abdij tot kloosterhoeve, in:
Sint-Jansberg, VI, 1964, nr. 3 (mei), p. 2-
28.
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Jacqueline Godermans

Aw Mezeiker
leedsjes en
gedichsjes

Ein, twieë, dri-j,
mi-j moder hèt Meri-j
en es ze neet Meri-j hèt
den is ze ein twieë dri-j

Ein, twieë, dri-j, veer, vi-jf,
De man sloog ze wi-jf
Al mèt ein houtren hieëmerke
Det het blood spoot
Doeër het kieëmerke

Helder op den delder,
Boeëter bi-j de vès
Zöster doot de duur ins oeëpe
En ki-jk ins waem der is!
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Over roomboter
en Maaseiker
melkerijen
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Het produceren van roomboter was
eeuwenlang een moeilijke en tijdrovende
karwei en gebeurde op de boerderij zelf.
De melk moest in grote teilen zolang
worden omgeroerd, totdat de room kon
worden afgeschept. Daarna moest deze
room urenlang worden gekarnd met de
hand.

Zulke karn, plaatselijk de boeëterstan
genoemd, was een lang, smal houten
vat, het vakkundige product van de
kuiper, “de tônnewatsjer”. De modellen
verschilden van streek tot streek, maar
alle werkten ze volgens een zelfde
principe. De room, soms ook d e “dikke
melk” genoemd, werd er lichtjes
verwarmd ingegoten. Boven werd de
karn afgesloten met een houten deksel
met in het midden een opening
waardoor een stok stak die van onder
voorzien was van een rond plankje, soms
ook wel eens van een planken kruis. Na
een half uurtje de stok op en neer te
halen, werd gecontroleerd of er zich al
enige boter vormde. Gemiddeld duurde
het stoten een uur of drie. Dan werd de
boter er afgeschept en in een diepe
schotel in het water gezet om af te
stijven en nadien kon ze tot een

behoorlijke vorm gekneed worden, zodat
ze klaar was voor de verkoop.

De overblijvende
karnemelk, plaatselijk
“boeëtermèlk”, werd
door de huismoeder
tot pap verwerkt en
werd, althans door de
liefhebbers
beschouwd als fris en
gezond. Soms werd
deze karnemelk ook
verwerkt tot
“plattekaas”, de kaas

die in een linnen zakje aan de wasdraad
werd gehangen tot de“wei” eruit gelekt
was.
In een van zijn publicaties vertelt Dr.
Jozef Weyns, de oprichter van het
openluchtmuseum van Bokrijk dat
omstreeks 1900 op de boerderij van zijn
grootmoeder vier koeien werden
gehouden, die samen per dag ongeveer
90 liter opleverden. En om de twee tot
drie dagen werd er gekarnd

Eeuwenlang werd er op deze manier
boter gemaakt, een zwaar en eentonig
werk. Eerst in 1881 werd in België een
centrifugale ontromer gedemonstreerd
waarmee de room binnen enkele
minuten tijd van de melk kon worden
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gescheiden. Vooral de toen pas
opgerichte Boerenbond propageerde het
gebruik van deze toestellen, zodat in de
daaropvolgende jaren in heel wat
plattelandsgemeenten en zelfs in veel
gehuchten kleine samenwerkende
melkerijen werden opgericht die met
zulke moderne, met de hand bediende
centrifuges werden uitgerust.
Natuurlijk verliep de oprichting van zulk
melkerijtje niet altijd van een leien dakje.
Maar hierbij ondervonden de
aangesloten boeren vaak de steun van
de plaatselijke onderwijzer of van de
sociaalvoelende kapelaan. Na heel wat
palavers werd dan een lokaaltje gehuurd,
werden de noodzakelijke toestellen
gekocht en werden contracten
afgesloten met de leden en met de
afnemers.

Hoe ging men nu te werk in zulke
melkerij? Aanvankelijk brachten de
aangesloten boeren elke dag hun melk,
of een gedeelte ervan, eigenhandig naar
de melkerij in grote “melktuiten”.
Na een korte voorverwarming van de
melk, draaiden zij er zelf de room af met
behulp van de handontromer, de room
die nadien ter plaatse tot boter werd
verwerkt.
Heel wat later eerst zouden
mechanische ontromers dank zij de
stoomenergie op de markt verschijnen,
waardoor zich enkele plaatselijke
inrichtingen tot stoommelkerij
ontwikkelden.

In de vroegere gemeente Maaseik
ontstonden er maar liefst vier
melkerijtjes.

Aldeneik. De eerste melkerij werd
opgericht in Aldeneik op 14 oktober
1899. Ze droeg de wijdse naam “De
Maasgouw”. Veel gegevens zijn er niet
over gekend. In 1924 waren er een
twintigtal plaatselijke landbouwers bij
aangesloten, en voorzitter datzelfde jaar
was de heer Nicolaas Dillen. Het
melkerijtje was gevestigd in een klein
gebouwtje vlak bij de vroegere
watermolen van Aldeneik, op de plaats
waar later het woonhuis van de familie
Houben werd gebouwd.

Heppeneert. De “Sint-Gertrudismelkerij
“van Heppeneert bestond van 1901 tot
1946, toen zij door de Nationale
Zuiveldienst werd gesloten. De
oprichters waren Jan Steyvers, zijn broer
Mathieu, Mathieu Deckers, Frans
Lantinne en gemeenteraadslid H. Schroë.
In de jaren daarna zou het
secretariaatswerk gedaan worden door
Henri Schroyen, terwijl het
voorzitterschap achtereenvolgens in
handen was van André Schroyen, Henri
Cox, Maan Deckers en Harrie Bekkers.
Harrie Gielen was vanaf zijn vijftiende de
man die de afromer bediende, na hem
zou Maan Looffen deze taak overnemen.
De melkerij bevond zich in een klein
huisje op de plaats waar zich thans de
parochiezaal van Heppeneert bevindt.
Aanvankelijk brachten de meeste boeren
zelf hun melk, later werd de melk
opgehaald met een hondenkar. In de
melkerij werd eerst het vetgehalte
vastgesteld, waarna het afromen
plaatsvond. De met de hand bediende
afromer had een capaciteit van 400 liter
en de afgeroomde melk werd in de
kelder in grote bakken bewaard totdat ze
door de boeren werd afgehaald.
Omstreeks 1926 werd er een elektrische
afromer gekocht met een vermogen van
600 liter en een nieuwe
verwarmingsketel zodat de melk ook kon
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worden gepasteuriseerd. De
geproduceerde boter werd voor het
grootste gedeelte verkocht aan
Maaseiker winkeliers en de rest aan de
botermarkt van Hasselt. De leveranciers
van de melk werden om de veertien
dagen betaald.

In 1924 waren er 29 leden aangesloten
bij de melkerij van Heppeneert.
Gedurende de oorlogsjaren 1940-1944
werd ze door de Duitse bezettende
overheid gesloten. Na de bevrijding
werden de activiteiten hernomen, vooral
omdat gedurende de winter van 1944-
1945 de melkerij van Geistingen
voortdurend door Duits geschut van
over de Maas beschoten werd, zodat
Heppeneert de Maaseiker bevolking van
boter en melk moest voorzien.

Zoals voor de andere plaatselijke
melkerijtjes betekende een controle door
de Nationale Zuiveldienst in 1946 echter
het einde voor de Sint-Gertrudismelkerij
van Heppeneert. Zowel het gebouw als
de installatie voldeden niet langer aan de
hygiënische voorschriften. Het bestuur
legde zich aanvankelijk niet neer bij deze
beslissing, maar werd in Tongeren voor
de rechtbank van eerste aanleg
voorwaardelijk veroordeeld, doch later
voor het Hof van Beroep in Luik
vrijgesproken. Toch had het bestuur zijn
les geleerd en de melkerij van
Heppeneert werd opgeheven.

Wurfeld. Over de melkerij van Wurfeld,
genaamd “Sint-Laurentius” , zijn er zo
goed als geen gegevens gekend. In 1913
bijvoorbeeld telde ze 23 plaatselijke
leden-landbouwers en werd er 283.926
liter melk verwerkt; hieruit werd 10.360
kg boter geproduceerd met een waarde
van 31.226 frank.

Maaseiker Solt. Ook het vroegere
Maaseiker Solt had zijn melkerij, namelijk
“De Corneliusmelkerij”. In 1924 telde zij
34 leden en voorzitter was toen Jan
Roex.
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In 1946 werden al deze kleine bedrijfjes
in Maaseik en elders gesloten en van dan
af werd de melk van de Maaseiker
landbouwers verwerkt door beter
uitgeruste stoommelkerijen zoals die van
Geistingen. Maar ook deze behoren
ondertussen tot het verleden.
Inlichtingen over de hier besproken
Maaseiker melkerijtjes zijn van harte
welkom.

Martin Boonen

Een korte
aanvulling bij de
genealogie
Van Wijck

Jaren geleden schreven wij een
summiere geschiedenis van het
Maaseiker geslacht Van Wijck, de
roemrijke Maaseiker familie waarvan
onze hoofdredacteur een der
nakomelingen is.
Stamhouders van het geslacht waren
het echtpaar Gerit Van Wijck, soldenier
van de Hollandse Staten-Generaal en
de Maaseiker jongedame Neleke
Crawinckels.
Bij notaris Craens (Register IV, f 273)
lazen we toevallig dat dit echtpaar op
21 mei 1704 de helft van hun huis
verkocht aan Jan Dassen en diens
huisvrouw Lysbeth Cattrijn
Meuleneers. Het pand was gelegen in
de Grote Kerkstraat vlak tegenover het
vroegere Gasthuis, thans het
postkantoor.
Het huis was belast met de helft van
2 gulden jaarlijks, te betalen aan
burgemeester Dierna. Eveneens
verkochten zij aan hetzelfde echtpaar
een vrecht land in het Bleumerveld,
geheten “de Scheele Eeghde”. De
verkoopprijs voor huis en land bedroeg
600 gulden, plus 1 schilling godsgeld
en2schilling“lycopnaer landsgewoonte”
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Op 13 november 2008 kwamen de
trotse leden van het kerkbestuur samen
met de architect, de veiligheidsadviseur
en burgemeester Creemers in de
bouwhut van aannemer Walter
Verstraete.

Wim Corstjens22

Windhaan prijkt
weer op de
torenspits van de
Sint-Catharinakerk

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

Op 16 februari 2006 rond 15 uur werd het
donker boven Maaseik en heeft een
windhoos de torenspits van de
classicistische parochiekerk uit 1840-1841
scheef gedrukt. Hij staat sinds begin 2005
in de steigers.

Aansprakelijkheidprocedures voor de
ramp en financiële inspanningen waren
en blijven nodig. Te lang bleef de
gesteigerde scheve toren een tumor
boven de Maaseiker skyline. Vaak lokte
deze situatie negatieve reacties uit over
het kerkgebouw, het nut en
voortbestaan ervan, de hoge kosten, …

Zijdelings kwamen ook een nieuwe
bestemming voor de “ondergrondse”
kerkschatten en de herinrichting van de
kerkomgeving, de Bleumerwijk, ter
sprake.
De “scheve toren” deed denken aan
spottende citaten van o.a. schrijver
Nescio 1 die over zijn tochtje langs de
Maas op 6 mei 1951 schrijft: “Maaseyck
is op z’n aardigst als je er niet bent, maar
het uit de verte ziet liggen, allemaal
zwartig rooie daken en boven elkaar uit en
een torentje links (de nieuwe toren, rechts
is nix)”.

Stelling kerktoren drukt de torenspits
scheef.

De toren bleef lange tijd scheef staan,
maar het “kanunnikentorentje” werd
gerestaureerd en op 14 juni 2007 op zijn
plaats gezet.
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scharnieren en splitpennen wordt
dichtgehouden, is een loden koker
geborgen waarin de restauratieakte
wordt bewaard. De akte is in het
Maaseikers opgesteld en bevat de namen

24
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Aannemer Walter Verstraete is een nauwgezet man.

Kerkbestuur, aannemer, burgemeester en architect. Tegen de wand een aantal
werktekeningen.

Trots is de prachtig gerestaureerde
windhaan van ongeveer 20 kilo op de
werktafel gezet. De kogelgaten zijn
gedicht en er staat een nieuw kruisje op
zijn rug. In de vergulde bol, die met
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van de leden van het kerkbestuur en van
alle medewerkers aan de restauratie.
Naar verluidt zat in de bol een relikwie.
Maar toen het kruis is afgenomen, heeft

men niets gevonden. Tijdens de
werfvergadering is hierover alleszins
geen melding gemaakt.
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Loden koker waarin de akte wordt
bewaard.

De gerestaureerde windhaan op de
werktafel.

Detail uit de akte.
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De vier grote wijzerplaten worden niet
meer teruggeplaatst maar vervangen
door de gerestaureerde originelen op
hun oorspronkelijke plaats en worden
verlicht. Het is de bedoeling dat ook het
oorspronkelijke klokkenwerk de
gerestaureerde wijzerplaten opnieuw zal
aansturen.

Het gezelschap van leden van het
kerkbestuur, fotografen en persmensen
beklom dan een laatste keer de 75 meter
hoge kerktoren van de parochiekerk. Na

vier jaar op de begane grond is de wind-
of weerhaan (1847) opnieuw op de
torenspits geplaatst.

Nu de steigers zijn afgebroken, prijkt de
torenspits, ingepakt met 4000 koperen
leitjes, weer in al zijn glorie op het
torenlichaam. Kruis, haan en bol wegen
samen ongeveer 200 kilo.
De vergulde windhaan draait nu soepel
op een stalen kogel en wijst opnieuw de
windrichting aan.

(foto’s Wim Corstjens)

1 Schrijver Nescio, pseudoniem van de Nederlandse
schrijver Jan Hendrik Frederik Grönloh (1882-1961)
die naast voornamelijk verhalen ook een
“Natuurdagboek” bijhield, beschreef het ruime
landschap met het weidse blikveld, de plassen, de
bomen en de kerktorens. En ook de grote rivieren als
de IJssel en de Maas hadden zijn bijzondere
belangstelling. Maurits Verhoeff geeft op
http://www.nescio.info commentaar over Nescio’s
weg door de natuur in “Telkens afgestapt om terug te
kijken”.
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De oude windhaan met kogelgaten en
zonder kruisje. De verwijderde grote wijzerplaten.

Kerkbestuur ”in de lift”. Het trotse kerkbestuur ”in stelling”.
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Eeuweling te Maaseik in 1944
Rik Daniels.

Groot feest te Maaseik op 29.02.1944, in het laatste oorlogsjaar van de tweede
wereldoorlog. Gertrude KENIS, genaamd Grootje Boutsen, geboren in 1844 te
Reppel, werd honderd jaar in 1944. Zij woonde in Maaseik en was gehuwd met Jan
Boutsen, geboren te Maaseik op 30 maart 1826. In het woelige jaar 1944 kon
Maaseik toch nog feest vieren te samen met, zoals blijkt uit de groepsfoto (collectie
L.Daniels), familieleden, burgemeester en schepenen, de politiecommissaris en de
geestelijkheid.

Deze laatste werd enige tijd later, nog voor de bevrijding van september 1944,
vermoord ter hoogte van het kapelletje, aan de Weertersteenweg, op de grens tussen
Maaseik en Kinrooi. Ik kan mij herinneren dat ik als negenjarige, te samen met alle
leerlingen van de Fratersschool en van de Ursulinen, de vermoorde
politiecommissaris, die was opgebaard in de trouwzaal van het stadhuis, ben gaan
begroeten. De politiecommissaris was bij de jeugd een bekende figuur, daar hij (toen
al) les gaf in de Fratersschool, over hoe de kinderen zich dienden te gedragen als
voetganger in het verkeer. Ook wij deelden in de gruwelen van dit oorlogsfeit, dat
wij niet verstonden, maar dat nooit uit mijn geheugen zal verdwijnen.
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Van links naar rechts zitten op de onderste rij: Gertude BOUTSEN, geb. Maaseik
11.07.1910 , Hubertine HULSCHBOS, geb. te Bree op 16.06.1880 en echtgenote van Jan
BOUTSEN, geb te Maaseik op 30.10.1875, de honderdjarige Grootje BOUTSEN,
BOUTSEN Maria, geb. Maaseik op 01.05.1914, en Jan BROEKX geboren te Beek op
30.10.1916.
Middelste rij: Jan BOUTSEN, geboren te Maaseik op 04.05.1907, daarnaast zijn
echtgenote Rosa ROEX, kapelaan NEYENS en de pastoor BUZE van Tongerlo, Jan
JANSSEN, deken van Herk-de-Stad, Leo BOUTSEN geb. Maaseik op 01.12.1908 en
Christine JANSSEN.
Op de bovenste rij: Haelst, Janssen, dokter Theo Vanderzijl, schepen, architect Constant
De Busschere, burgemeester, Henri Telen, schepen en Jules Dumortier, politiecommissaris
in galauniform .
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- een schemerlamp:
- een lucifertje:
- een karbiedlamp:
- in de schaduw:
- brandhout:
- een lampenkap:

5. Lich en zwaor matriaol
- een zware houten balk:
- roofing op het dak:
- zeildoek, dekzeil:
- een baktrog:
- wissen onderlegger voor vla:
- dikke Maaskeien:
- behangpapier:
- teer:
- uitgebrande koolresten:
- Naamse steen:
- een houweel:

6. En óm weg te goeëje
- de steen van een perzik:
- het klokkenhuis van een appel:
- het peukje van een sigaret:
- een munt van 25 centiem

van voor de euro:{uit het franktijdperk
7. En e paar hieêl lestige
- nu en dan, soms:
- tegenwoordig:
- een handvol:
- brutaal, ongemanierd:

30

REUZENWEDSTRIJD
OOS MODERSPRAOK
Martin Boonen

Op vraag van heel wat lezers organiseert de redactie hier een tweede kans de kennis
van ons Maaseiker dialect te testen. Taal en dus ook het dialect verandert
voortdurend, want het leven verandert. Dingen verdwijnen, toestanden veranderen
en onze woordenschat evolueert mee. Daarom is het hoog tijd die oude woorden en
uitdrukkingen tegen de vergetelheid te beschermen. Doe mee aan deze prijskamp en
maak kans op een leuke prijs en verwerf eeuwige roem in Maaseik. Geef het oude
dialectwoord en maak u geen zorgen over de schrijfwijze.

Naam en adres: .......................................................................................................................................

1. Waat sjaf de pot?
- kippensoep:
- zuurkool:
- rundsbouillon:
- zwezerik:
- gebakken varkenshersenen:
- stamppot met wortelen:
- varkenshammetje:
- saus met uitgebakken spekstukjes:
- deeg voor de pannenkoek:
- appelflap:

2. En good gekrujd
- keukenkruiden:
- muskaatnoot:
- uien:

3. Waat dujt tiech?
- lumbago, het spit:
- de stuipen:
- een beroerte:
- oorontsteking:
- diarree:
- eelt:
- ontsteking van mondhoeken:
- kloven in de vingers:
- kortademig:
- duizelig van het draaien:

4. Waat sji-jnt dao?
- in de duisternis:
- een zaklamp:
- een batterij:
- een staande petroleumlamp:
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zusters, zwagers en kinderen” dat hij
“bijna getrouwd” was, maar zijn lief uit
Roubaix, een zekere Catherine Mercier
was gestorven en toen was hij “weer
wedeman”. Voor dit helaas gemiste
huwelijk had hij al bij zijn familie in
Maaseik de nodige papieren
aangevraagd zoals een geboorteakte,
een akte van overlijden van zijn vader en
“het consentement van moeder” voor zijn
huwelijk. En verder verneemt de lezer
dat Gerard veel gereisd en gezworven
heeft.

De tweede brief werd geschreven op 4
augustus van datzelfde jaar 1876 en wel
vanuit het Nederlandse Harderwijk.De
schrijver noemt zichzelf “fris en gezond”
en brengt zijn Maaseiker familie op de
hoogte dat hij de dag daarop in
Harderwijk inscheept voor de Oost. Hij
gaat als soldaat naar Batavia , de
hoofdstad van het toenmalige
Nederlands-Indië. Hij neemt afscheid van
”zijn beminde kinderen”. Aan de brief

31Martin Boonen

Gerard Deckers
alias Valck
Een Maaseikenaar op de dool

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

Ons redactielid John Golsteyn bezorgde
ons de afschriften van enkele
merkwaardige brieven die ons een
sensationeel, maar jammer genoeg
onvolledig beeld verschaffen van een
vreemde Maaseiker schuinsmarcheerder.
Schrijver van de brieven was een zekere
Gerard Deckers. Volgens een latere
notitie in de marge was de man geboren
in Maaseik op 2 juni 1851. Maar
merkwaardig genoeg vonden wij hiervan
geen melding in de Maaseiker Burgerlijke
Stand. Wel is de geboorte ingeschreven
van een Gerardus Hubertus Deckers op
30 september 1850 als zoon van
Theodorus Deckers en Gertrudis
Theodora van Floorop. Uit de bewaard
gebleven brieven, of liever
brieffragmenten, geschreven in 1876
blijkt dat zijn vader toen reeds overleden
was. Zijn moeder leefde echter nog in
Maaseik evenals zijn zusters en blijkbaar
stonden deze vrouwen in voor de
kinderen van Gerard en zijn overleden
vrouw.

De vroegste brief dateert van 5 januari
1876 en werd door Gerard Deckers
verzonden vanuit Frankrijk. Daarin
schrijft hij aan zijn “beminde moeder,
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voegt hij een foto toe als “knap soldaat”.
Verder schrijft hij te hopen dat zijn
familie hem “allen wilt vergeven het
kwaad dat ik u zoude hebben kunnen
doen”. Bij dezelfde brief voegt hij
eveneens “vijf portretten, ik en mijn
kamaraden”.

De volgende brief draagt als datum 11
september. Blijkbaar werd wegens
onvoorziene omstandigheden de afvaart
in Harderwijk uitgesteld tot 19
september. In zijn schrijven bekent hij
aan zijn Maaseiker familie dat hij over
vervalste papieren beschikte onder de
naam Gerard Valck. Hij voelt zich
gelukkig zoals hij aan zijn moeder schrijft
en gaat zich in de Oost, hij schrijft
eenmaal “de oogst, een zwart lief meisken
zoeken“. Wel zal hij in dat geval “zwarte
in plaats van witte kinderen” krijgen. In
Nederland heeft hij blijkbaar een

contract voor zes jaar ondertekend om
als soldaat in de kolonie te gaan dienen,
want in zijn brief lezen we “als ik mijn zes
jaar uit heb en gezond terug kom” zal hij
waarschijnlijk vergezeld zijn van “een
zwart zoontje”. Of de man ooit
terugkeerde kon tot hiertoe niet worden
achterhaald. De reis naar het verre
Batavia was een hele onderneming en
heel wat reizigers haalden de
eindbestemming niet. En het
soldatenleven in Nederlands-Indië, dat
voortdurend geteisterd werd door
opstanden tegen de kolonisatoren was
geen sinecure.

In de laatste brief, die jammer genoemd
slechts fragmentarisch is bewaard
gebleven, beschrijft Gerard Deckers een
gedeelte van zijn lange zeereis van
Harderwijk naar het verre Batavia:

Batavia in de 17de eeuw.
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…29 september om 10 uren ‘s morgens
daar hebben wij twee dagen stil gelegen.
Wij zijn in den Atlantischen Oceaan
gekomen. Twee dagen later zijn wij in den
straat de Gibraltar gearriveerd, daar
hadden wij Spanje op onze linker hand en
Afrika op onze rechter. Den zelfden dag
zijn wij in de Middellandsche Zee
gekomen. Den 5de October zagen wij niets
als water en lucht en den 6den hadden wij
Italië op onze linker hand en Algerië op
onze regter hand. Het is in deze zee dat wij
vliegende visschen gezien hebben, hetgeen
gij misschien niet zult geloven en het is
toch de waarheid. Den 8sten October
niets, den 9den de kusten van Tunis en om
7 uur ’s avonds zagen wij het eiland
Malta( ?) en daar heb ik het vuur……
uit hout want steenen langs dezen kant
kennen de menschen niet. De stad hier ligt
juist aan den voet van eenen vuurberg
daar wij van tijd tot tijd het vuur en den
rook zien uit komen. Anfin, al wat ik hier
zien, heb ik van mijn geheel leven niet
gezien. Ook zijn ik nog nooit zoo ver niet
geweest. Als gij mij weder schrijft laat mij
dan eens weten of er oorlog in Europa is of
niet, want hier spreken zij er veel over.
Nu vele complimenten aan mijne moeder
Louise, mijne zusters al te samen en aan
mijnen broeder,ook aan alle mijne
schoonbroeders en hunnen….

… aardsch paradijs op onze regterhand
ook den selven dag zijn er 7 van onze
mannen gedeserteerd, 6 Franschen en 1
Italiaan die van den schip in de kanaal zijn
gesprongen. Wij hebben hier kudde van 50
tot 100 chameaus in het wild zien loopen.
Als gij in België van Jerusalem spreekt, de
menschen meenen dan als dat dit op den
anderen kant van de wereld ligt en als ik u
dan met waarheid moet zeggen dat wij te
Jeruzalem nog niet half weg zijn, want
voor half weg te zijn moeten wij nog drie
dagen dag en nacht varen….
…want het zijn waterratten allemaal
zwart van vel. Den 23 October zijn wij in
den Indischen Océan gekomen, dien dag
niets bijzonders, den 24 zagen wij de Steen
rotsen genaamd de twee gebroeders in

volle zee. Den 25sten, den 26sten en den
27ste, zagen wij niets als water en lucht.
Den 1sten en den 2den November niets
bijzonders, den 3den is er eenen Belg
gestorven om half twaalf ’s morgens en ’s
middags om 5 uren hebben wij hem
begraven, zijn graf was in de diepte der
zee. Den 4den niets…

Tot daar de brieven van Maaseikenaar
Gerard Deckers, alias Valck, op weg naar
het verre Batavia in Nederlands-Indië in
het jaar 1876.
Verder is over deze merkwaardige figuur
niets bekend. Wie waren zijn ouders, wie
zijn eerste vrouw en zijn kinderen?
Waarom had hij ons land verlaten en
verbleef hij in Frankrijk? Werd hij gezocht
door het gerecht? Bepaalde gegevens uit
de brieven doen dit vermoeden, want hij
vraagt vergiffenis aan zijn familie om wat
hij hun had aangedaan en onder een
valse naam sloot hij zich aan bij het
Nederlandse leger. En een laatste vraag
waarmee de lezer blijf zitten: kwam
Gerard Deckers ooit terug in Maaseik na
6 jaar dienst in de tropen?

Bron: nalatenschap van Louis Golsteyn-Deckers. Met
dank aan de heren Guido en Lambert Golsteyn, Brugge.
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Een overschrijvingsformulier bij
deze zending betekent dat wij uw
bijdrage voor 2009 nog niet
ontvangen hebben. (datum
afsluiting 20.12.2008)
Wil u dit even controleren?

Betaling kan op:
Abonnementen 2009:
België aan 12 euro
Abonnementen 2009:
Overige landen 16 euro
Uiteraard zijn steunabonnementen
(vanaf 25 euro) meer dan welkom.
Stortingen kunnen op rek. nr.
001-0678921-94 (Fortis) of
979-5791810-42 (Argenta)
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onbetwist is de rococokerk in de
Bosstraat het meest unieke dat er te
bewonderen is. Onze gemeenschap mag
dan ook de kruisheren en prior Martens
dankbaar zijn voor hun jarenlange inzet
bij de verwezenlijking van deze
geslaagde restauratie. Die dankbaarheid
en verbondenheid toont Maaseik elke
zondag door het grote aantal
aanwezigen in de verzorgde
eucharistievieringen.

Laat dit artikel een bescheiden bijdrage
zijn tot de historiek van dit bouwwerk,
dat al eeuwenlang zo een belangrijke rol
vervult in het leven van de Maaseiker
gemeenschap.
De aandachtige bezoeker onder de velen
die regelmatig in de zondagsdienst of als
kunstminnend toerist de Kruisherenkerk
van Maaseik bezoeken, zal zich zeker
ooit de vraag hebben gesteld: waartoe
dienen die korte orgelpijpen die aan de
voorzijde van de balustrade van het
oksaal zichtbaar zijn.
De pijpen maken geen deel uit van het
huidige orgel dat op het einde van de

Martin Boonen34

Het orgel van de
Sint-Jacobskerk

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

Met recht krijgt de schitterend
gerestaureerde Kruisherenkerk van
Maaseik in ons tijdschrift meer dan
gewone aandacht. Onze stad heeft
architectonisch heel wat te bieden voor
wie van schoonheid houdt, maar
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19de eeuw werd geïnstalleerd en
vervullen geen enkele muzikale functie.
Gedurende de pas voltooide renovatie
van de kerk werd ook het huidige orgel
door specialisten grondig onderzocht en
uit dit onderzoek bleek dat deze pijpen
hoogst waarschijnlijk deel hebben
uitgemaakt van een eerder klein 17de-
eeuw instrument, waarover geen
gegevens bestaan. Aan de hand van
andere details zoals de twee zware
ijzeren haken in de achtermuur van het
oksaal (waardoor de ontdekte
muurschilderingen jammer genoeg
zwaar werden beschadigd) meenden de
deskundigen te mogen stellen dat de
bewuste orgelpijpen de resten vormden
van een vroeger instrument, waarvan het
klavier tegen deze achterwand van het
oksaal was opgehangen. Zulke opstelling
van een orgel kwam wel meer voor. De
organist zat zodoende met zijn rug naar
het altaar met voor zich een spiegel
waardoor hij voldoende zicht had op het
verloop van de eredienst die hij muzikaal
begeleidde.
Tot daar de conclusies van de
deskundigen. Wij menen echter door
volgende gegevens iets bij te dragen ter
ondersteuning van deze veronderstelling

0p 23 augustus 1691 verschenen voor
de Maaseiker notaris Conrardus Loyens
twee partijen. De eerste partij bestond
uit Eerwaarde Pater Jacobus Wanson,
prior van het klooster der kruisheren te
Maaseik, pater Arnold Winckens,
supprior, Lambertus Vos en Augustinus
Matthey.
De tweede partij bestond uit meester Jan
van Dijck uit het Nederlandse Hamert of
Gemert. Tussen beide partijen werd
overeengekomen dat van Dijck een
nieuw orgel zou bouwen en opstellen in
de Maaseiker Kruisherenkerk en dit
onder volgende voorwaarden.
Het orgel diende gebouwd te worden
volgens het “gesisteerde model” met
kast, schreet, pijpen, blaasbalgen en al
het overige noodzakelijke, en dit alles
binnen de tijd van één jaar, op eigen

kosten te leveren en nadien op kosten
van de conventualen het instrument op
te stellen, te stemmen en te voltooien.
Verder bevat het contract een
beschrijving van de registers: de prestant
van 4 voet, de hoolpijp van 8 voet, het
octaaf van 2 voet, de cornetfluit van 4
voet, sesqui alter inferius et superius : 3
voet, mixture : twee pijpen, cymbaal :
twee pijpen, bas en superius trompet:
twee voet, trombland en nachtegaal.
Voor dit alles verbonden de kruisheren
zich tot het betalen van 220 rijksdaalder
en wel in 3 termijnen, een eerste
betaling van 50 rijksdaalder voor de
opstelling van het nieuwe orgel en het
resterende bedrag één jaar later.
Het oude orgel werd gratis aan de
orgelbouwer afgestaan en verder
verbond meester Jan er zich toe het
nieuwe door hem geleverde instrument
een jaar lang te onderhouden.
Het contract werd door beide partijen
ondertekend in het kruisherenklooster en
dit in presentie van twee Maaseiker
burgers als geloofwaardige getuigen:
Dierck Bocken en Lambert Engelen,
schrijnwerker van de heer Lands-
commandeur.
Deze akte laat ons toe enkele
vaststellingen te doen. De Kruisherenkerk
beschikte dus voor 1671 reeds over een
orgel. Hierover zijn echter geen
bijzonderheden bekend. Datzelfde jaar
moest het oude instrument echter de
plaats ruimen voor een nieuw van eerder
geringe afmetingen zoals blijkt uit de
hier besproken akte. Maker van dit
nieuwe orgel was de Nederlands-
Limburgse orgelbouwer Jan van Dijck
van wie, voor zover gekend, in
Nederland geen enkel werk is bewaard
gebleven. Wel weten we dat dezelfde
van Dijck de leermeester is geweest van
Verhofstadt, een man van wie er heel
wat werk bekend is.
Ruim twee eeuwen later moest het
instrument van ”van Dijck” in de
kruisherenkerk vervangen worden door
het huidige, maar gelukkig werden de
17de -eeuwse orgelpijpen in de
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balustrade ingebouwd. Zij vormen thans
niet alleen een geslaagd decoratief
element, maar ook een uniek historisch
waardevol relict.

Als voer voor orgelspecialisten laten wij
hier de tekst van de akte volgen:

Op huyden den 23 daegh augusti des jaers
1691 comparerende voor mij
onderschreven notario ende commissario
ten overstaen van de naebeschreven
getuyghen den Eerw. Pater Jacobus
Wanson, prior der Eerw. Paters
Cruysbroderen bennen deser stede,
geassisteert met d’eerw. Pater Arnoldus
Winckens, supprior, Lambertus Vos ende
Augustinus Mathee capitulairen des
vermelt convents ter eenre ende meester
Jan Van Dijck van Hemert ter andere sijde,
parthijen alwaer hun lude hebben verclaert
met malcanderen getracteert ende
geaccordeert te hebben over het maecken
van een nieuw orgel te stellen in
voorschreven comparanten kercke op
conditie ende voorwaerden naebeschreven.

Eerstelijck sal meester Jan maecken eene
orgel volgens gesisteerde modelle metten
kast, schreet (?), pijpen, blaesbalgen ende
alles wesdaer soe noodigh, ende op sijne
eyghene kosten alhyer geleevert sijnde, op
der conventualen costen opsetten,
stemmen ende perfectioneren.

Die registers sullen sijn als volgt. Eerstelijck
prestant van vier voeten, hoolpijp van
acht, octave van twee voedt, cornet fluyt
vier voedt, sesquialter inferius et superius
drij voedt, mixtur twee pijpen, cimbal twee
pijpen, bas ende superius trompet acht
voet, trombland ende nachtigael,
Daervoor ditto conventualen gehouden
sullen sijn te geven aen ditto Mr. Jan van
Dijck twee hondert twintigh rijxdaelers in
drij termijnen, te weeten vijfftigh rijxdaelers
voordat ditto van Dijck den orgel sal
opgeset ende tot contentement der
conventualen met approbatie van twee
meesters daccord sal gelevert hebben ende
die meerrest der der penninghen een jaer

daernaaer, daerenboven sal ditto meester
Jan voor sich hebben ende houden d’ouden
orgel der paters.

Welcke clausule voorwaerden ende
conditien aenbeloven parthijen contra
gente immers voor soe veel jeder aengaet
vast stedigh te sullen naecoemen ende
punctueelick t’observeeren onder obligatie
als nae ende onder renuntiatie op alle soe
geestelicke als weereltlicke privileghien
deser eenighsten ter contrarie doende als
signantelick dat grale (?) obligatie niet
gesubsisteert te sijn dat selve pretendeert
ende onder voorighe obligatie heeft ditto
meester Jan aenbelooft d’orgel den tijdt
van één jaer op sijn costen t’onderhouden
van alle fauten, consenteerende in
renovatie dieser, soo noodigh voor alle
richteren competent;

Maeseyck in den convent van ditto Eerw.
Paters stipulata; waren present aldaer
Dierck Bocken, borgher alhier ende
Lambert Engelen schrijnwercker van den
Heer Landtscommandeur als
gelooffwaerdighe getuyghen.

(Was ondertekend) Fr. Jacobis Wanson,
prior; Fr.Arnoldis Winckens, supprior; Fr.
Lambertus Vos; Fr. Augustinus Mathie,
procurator; Johannes van Dijck,
orgelmaecker; Lambert Engelen; Dierck
Bocken (C. Loyens 3132, RAH).

(foto’s: Wim Corstjens, 14/12/2008)
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zoekwoorden in waarover je
geïnformeerd wil worden en geef het e-
mailadres op waarop je de mails wilt
ontvangen. De frequentie waarmee dat
gebeurt, staat standaard op “één keer
per dag”, maar je kunt dit naar wens
veranderen in “één keer per week” of
“zodra iets gebeurt”. Eventueel kan je
ook nog specificeren waar Google naar
updates moet zoeken: in “Nieuws”,
“Web”, “Discussiegroepen” of in de
standaardinstelling “Uitgebreid”.

Bovendien digitaliseert Google oude
documenten en manuscripten! Als je
bijvoorbeeld de zoekterm “Maaseik”
hebt ingetikt bij je “Google-meldingen”,
ontvang je bijna dagelijks
e-mailberichten omdat deze zoekterm
veelvuldig voorkomt op het internet en
in een of andere gedigitaliseerde
publicatie. Maar in je mailbox verschijnt
dan ook bijvoorbeeld een berichtje met
de vermelding “Jan Van Eyck Academie”
of “Peter Van Eyck”, enz. … .

Dit “Google Book” is door Google
gedigitaliseerd en kan men, gratis,
helemaal lezen op het internet. Veel
boeken zijn door Google gescand met
een scanrobot; hiermee kunnen
ongeveer 1000 pagina's per uur worden
gescand. De boeken zijn voor het
merendeel afkomstig van de
bibliotheken van de University of

37Wim Corstjens

Internet:
Google-meldingen
of Google Alerts

"Woe hoeële ze het toch
allemaol ówt?"
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In een vorig artikel meldden we dat
steeds meer kranten ook hun archief,
weliswaar betalend, ter beschikking
stellen (“Digitalisering van cultureel
erfgoed” Maaseikenaar jg. XXXVIII 2007
nr. 3 p. 123/124).
Vele kranten en andere media bieden
ook andere mogelijkheden. Zo kun je
kiezen om - o.a. via e-mail of gsm -
automatisch geïnformeerd te worden
over het laatste nieuws. RSS (Rich Site
Summary, of Really Simple Syndication
of RDF Site Summary) is bijvoorbeeld
zo’n (meestal gratis) dienst.

Maar er is nog een interessante dienst
die je via e-mail op de hoogte houdt van
bijvoorbeeld geschiedenis, filosofie, je
gemeente, je favoriete volleybalclub,
nieuwe leerplannen, genealogie, een
naamgenoot of een ander interessepunt.
Dit kan via de gratis dienst "Google-
meldingen" of "Google Alerts". Telkens
als jouw ingevoerde zoekterm op
internet verschijnt, krijg je hierover een
berichtje in je mailbox.

Hoe werkt het?
Ga naar www.google.be/alerts en vul het
zoekwoord of een combinatie van

Aanmelden bij Google Alerts
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Michigan, Harvard, Stanford, Oxford en
de New York Public Library maar ook de
boeken van de Nederlandse
wetenschappelijke uitgever Brill gaan op
deze manier beschikbaar komen. In mei
2007 al maakte de UGent bekend dat zij

gaat meewerken aan dit project. Het
zullen vooral Nederlands- en Franstalige
werken zijn die gescand zullen worden.

De tekst van de gevonden boeken
waarop geen auteursrecht rust kan men
in het geheel inzien of downloaden in
pdf-formaat. Als er wel auteursrecht op
rust, ziet men maar een klein stukje, een
snippet, van de boektekst, namelijk een
paar regels rondom het zoekwoord
(Wikipedia).

Om gebruik te maken van de dienst
“Google Alert” heb je geen account
nodig. Je hoeft dus niet te registreren en
een paswoord aan te maken. Wel is het
mét een account gemakkelijker om je
zoekopdrachten te beheren en van de
vele andere gratis diensten gebruik te
maken. Google biedt immers veel gratis
diensten aan: zoekservices, webtoepas-
singen en desktoptoepassingen zoals
tekstverwerking en rekenblad,
e-mailbeheer, het beheer van je agenda
en website, betalingen doen, … Of we
het nu willen of niet maar voor velen is
het computergebruik stilaan onmisbaar
of zelfs noodzakelijk geworden …

Succes bij het ”Googelen” naar je
naamgenoten, je stamboom of het
nieuws over het heden en verleden van
Maaseik.

Interessante vondsten mag u uiteraard
melden aan de redactie of aan het
Documentatiecentrum.

Voorbeeld van de Google Alert “Jan Van
Eyck”.
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gunstige gevolgen van dien. Er werd een
kazerne gebouwd, een groot complex
aan de Diestersteenweg. Het complex
kreeg in 1936 de officiële naam
Korporaal Theodoor Kubben-kazerne, naar
de jongeman die in 1918 sneuvelde aan
de IJzer.
Horecazaken schoten in de onmiddellijke
nabijheid als paddenstoelen uit de grond
en heel wat Maaseiker jongedames
konden de charmes van de in kaki
geklede macho’s niet weerstaan.

Wie waren die Grenswachters?
De officiële naam van deze legerafdeling
luidde ”Bataljon Grensfietserseenheid
Limburg”, een elite-eenheid van
keursoldaten. De eenheid werd
opgericht in 1934 door de toenmalige
minister van Landsverdediging Devèze en
wel wegens de toenemende
internationale spanningen in de West-
Europese politiek. In Duitsland onder
Hitler draaide de oorlogsindustrie op
volle toeren en de dreigende taal van de
Führer voorspelde ernstige
moeilijkheden. Grensbeveiliging was
daarom hoogst noodzakelijk, deels door

39Martin Boonen

De Maaseiker
Grenswacht
1934-1940
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IIn de dertiger jaren van de vorige eeuw,
om precies te zijn van 1934 tot 1940,
werd het Maaseiker straatbeeld voor een
groot gedeelte mee bepaald door de
aanwezigheid van een eenheid
Grenswachters. Maaseik was een
garnizoensstad geworden met alle
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de bouw van een groot aantal bunkers
(in Maaseik enkele op de oever van de
Maas), één aan de Eikerpoort en een
ander aan de Bosmolen). De Grenswacht
had de opdracht om bij een eventuele
inval ten minste 48 uur aan de grens
stand te houden, zodat ondertussen het
gemobiliseerde Belgische leger van
600.000 soldaten zijn stellingen, o.a. aan
het Albertkanaal, kon innemen.

Het bataljon Grensfietserseenheid Limburg
stond onder het commando van majoor
Geniesse met bevelpost in Maaseik. Het
bestond uit 3 compagnies, gekazerneerd
in Maaseik, Lanaken en Kaulille. Aan het
hoofd van de eenheid in Maaseik stond
kapitein-commandant Torfs.
De eenheid vestigde zich in onze stad in
september 1934 waar de taken van de
soldaten zich vooral toespitsten op de
bemanning van de bunkers, de
bewaking van de bruggen en de
vernieling ervan bij een eventuele
vijandige inval. In de praktijk betekende
dit dat de grenswachters om de vier
dagen van wacht waren in de bunkers
van Maaseik, Kinrooi en Molenbeersel.
De andere dagen werd er intens
geoefend gedurende schietperiodes bij
Siemkensheuvel of gedurende lange
fietstochten. En wat die schietoefeningen
betreft, oudere stadsgenoten herinneren
zich zeker nog de munitiedepot gelegen
langs de Wurfelderweg.
Bij al deze goedbedoelde
verdedigingsstrategieën bleek Brussel
echter niet gedacht te hebben aan de
machtige Duitse luchtmacht en aan een
aanval uit de lucht. Op 10 mei 1940 zou
daardoor haast zonder slag of stoot de
enorme bunker van Eben-Emael worden
ingenomen. Op de begane grond
moesten de Belgische grenswachters het
met hun fietsen opnemen tegen de
Duitse Tiger Tanks.

10 mei 1940
Ongelooflijk, onverklaarbaar maar waar.
Ondanks de haast elke dag stijgende
spanning was de Grenswacht van

Maaseik en Kaulille op 10 mei 1940
afwezig aan de grens. De twee eenheden
waren op het ogenblik van de Duitse
inval op oefening in het kamp van
Beverlo voor een schietoefening van 30
dagen. Toch was de hogere legerleiding
op de hoogte van de kans op een
verrassingaanval en dit onder andere na
de noodlanding van een Duits vliegtuig
op 10 januari in Vucht (Maasmechelen)
waarbij de Belgische overheid
documenten vond die op deze aanval
wezen. De Belgische legerleiding was
dus gewaarschuwd en toch werd onze
gespecialiseerde Grenswacht op dat
ogenblik aan de grens vervangen door
troepen van de 14de infanteriedivisie,
die niet opgeleid waren voor de taak van
grensverdediging. Nog merkwaardiger
was wel dat in Beverlo besloten werd
verlof toe te staan.
Toen in de late nacht van 10 mei werd
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vernomen dat Maaseik door Duitse
troepen was ingenomen, vertrokken
onze Maaseiker grenswachters uit
Beverlo en werden ze in Eppegem
gehergroepeerd om deel te nemen aan
de gevechten bij de Leie, waar
verscheidene leden sneuvelden en
gevangen werden genomen. Al deze
krijgsgevangenen werden echter al vroeg
vrijgelaten en eenmaal terug in België
werden sommige van hen actief in het
verzet tegen de Duitse bezetting.

In Maaseik werd er vaak beweerd dat de
afwezigheid van de Grenswachters op 10
mei een gelukkig toeval was.Zij waren
beroepssoldaten met een behoorlijke
militaire opleiding en zij zouden zich
flink verdedigd hebben met de kans op
veel slachtoffers, ook onder de
burgerbevolking.

Thans, zoveel jaren later behoort zelfs
het woord grenswachter voor de
doorsnee-Maaseikenaar tot een
onbekend verleden. De kazerne bestaat
niet meer; ze werd omgebouwd tot
internaat van het
Gemeenschaponderwijs. Soldaten in
uniform behoren niet meer tot het
dagelijkse straatbeeld en haast alle
grensbunkers zijn ondertussen gesloopt.
Er is enkel nog een straatnaam die ons
aan hun verblijf in onze stad herinnert.
Maar in de plaatselijke demografie
hebben de vroegere grenswachters
duidelijk hun sporen blijvend nagelaten.
Want velen van hen werden verliefd en
trouwden met een Maaseiker of een
Maaslandse schoonheid. Zij vestigden
zich in hun vroegere garnizoensstad en
heel wat van hun nakomelingen leven
nog steeds onder ons. De hier volgende
lijst is waarschijnlijk onvolledig en we
verwachten dan ook dat onze lezers voor
de nodige aanvullingen zullen zorgen:

Bax Leon, gehuwd met Anna Verdeyen
Beernaerts gehuwd met Cato Frenssen
Beernaerts Victor gehuwd met Hensen
Maria

Bogaerts Gerard, gehuwd met M.L.
Joosten
Bogaert Sidoine, gehuwd met Massy
Bawin George, eerste sergeant-majoor,
gehuwd met Paumen
Brouns of Broux Michel, gesneuveld in
Merelbeke, gehuwd met Haenen Maria
Claerhout Frans, gehuwd met
Daelemans Mia
Deckers, gehuwd met Croymans Josée
Dehennin Fernand, gehuwd met
Schaekers Georgette
Dekimpe Prudent, gehuwd met Sleegers
Anna
De Langhe Henri, gehuwd met Sieborgs
Aldegonda
De Paepe Omer, gehuwd met Kelleners
Hélène
Doise Maurice, gehuwd met Habets
Maria
Dottermans, gehuwd met ?
Dumarey Hector, gehuwd met Engelen
Elisa
Fraeys Georges, officier, gehuwd met
Janssens Annie
Frenssen Bernard, gehuwd met ?
Flossy Emile, gehuwd met Meyssen
Madeleine
Gelenne René, gehuwd met Smits
Catharine, een tweede maal met Vos
Yvonne
Halemans Fernand, gehuwd met
Constance Peustjens
Hendrickx Albert, gehuwd met Schoofs
Julienne
Huysmans Ferdinand uit Berlare, gehuwd
met Lies Segers
Ingels Jerome, gehuwd met Francot
Kersten Henri, gehuwd met Verdeyen
Melanie
Luybrechts, gehuwd met Strijckers
Antoinette
Pynaert Georges, gehuwd met Trines
Madeleine
Pirron Frans, gehuwd met Sijbers Maria
Smets August, gehuwd met Hamers
Henriette
Trouwen Albert, gehuwd met Janssen
Malvina
Van Dael, 1ste sergeant-majoor, gehuwd
met ?

41

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

39_40_41_42_43 1/21/09  8:51 AM  Pagina 41



42

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

Van der Steen, gehuwd met Dirckx
Vandewalle André, gehuwd met
Kelleners Alice
Vanerum Emiel, gehuwd met Daelemans
Jeanne
Van Wassenhove, adjudant, gehuwd
met ?
Vercauteren Gerard, niet gehuwd in
Maaseik, maar vestigde er zich
Vervoort gehuwd met Paspont Maria

Over enkele personen op deze foto
vereeuwigd volgen hier wat meer
gegevens.

Sidoine Bogaert
Bogaert werd geboren in Brussel op 5
maart 1911 en huwde te Maaseik met
Massy.

In mei 1940 was hij samen met zijn
medesoldaten in het kamp van Beverlo,
maar op 9 mei mocht hij met verlof naar
Maaseik. De volgende morgen werd hij
door het geraas van Duitse vliegtuigen
uit zijn slaap gewekt, de oorlog was
begonnen. De man haastte zich naar de
kazerne waar majoor Posch die al door
een vijandige kogel in zijn been was
geraakt, hem opdracht gaf zich naar As
te begeven om daar majoor Geniesse
van de toestand in Maaseik op de
hoogte te brengen. Na heel wat
wederwaardigheden slaagde Bogaert
erin zijn eenheid te bereiken en nam hij
deel aan de gevechten bij de Leie totdat
koning Leopold III vier dagen later op 28
mei voor de Duitse overmacht
capituleerde. Samen met vele anderen

Op de foto genomen in 1936 voor de Mess van de officieren in de Korporaal Kubben-
kazerne de onderofficieren van de 2de compagnie. v.l.n.r.Georges Peynaert, slechts half
zichtbaar, Jules Uten, gehuwd met een meisje uit Echt, Albert Trouwen, Gerard Bogaerts,
Jerome Ingels, René Gelenne, Fernand Halemans, Sidoine Bogaert, Albert Hendrickx,
Albert Willems, gehuwd met Verhees uit Sittard, en Jozef de Roo (Foto Collectie Leon
Daniëls)
Met dank aan dhr. Rik Daniëls, die ons de foto bezorgde.
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werd Bogaert als krijgsgevangene naar
Duitsland gevoerd naar Stalag IV A in
Hoyerswerda. Daar verbleef hij samen
met 3 000 andere gevangenen in tenten
en werd hij tewerkgesteld in de
bruinkoolproductie. Na vijf maanden
werd de man ernstig ziek wegens een
longontsteking, waardoor het Rode Kruis
de toelating kreeg hem te repatriëren.
Eenmaal genezen trok hij van Maaseik
naar Brussel waar hij in de loop van 1941
lid werd van de verzetsgroep L.B.C., het
Légion Belge Combattante.
Na de bevrijding in 1944 werd Bogaert,
ingelijfd bij de Binnenlandse
Strijdkrachten, opgenomen in de
Bevrijdingsbrigade van generaal Piron.
Op 23 november van datzelfde jaar, bij
een poging van zijn groep tussen
Kessenich en Stevensweert de Maas over
te steken, werd Bogaert aan de
schedelbasis zwaar gewond door een
Duitse granaatscherf.

Maaseik was dan wel sinds september
bevrijd, maar de stad werd haast
dagelijks door Duitse artillerie vanuit
Susteren beschoten. Omdat deze
beschietingen blijkbaar vooral gericht
waren op de toren van de parochiekerk,
waar het toenmalige ziekenhuis, “het
awd hospitaal”, vlakbij lag, werden alle
patiënten overgebracht naar de
modernere en veiligere gebouwen van
het “Klein Kluusterke” aan de
Capucienenstraat. Het is daar dat
Bogaert door een Engelse chirurg met
succes geopereerd werd. Na een
maandenlang herstel werd hij
tewerkgesteld bij het 6de bataljon genie
in Hoogboom en in maart 1945 ging hij
als onderluitenant naar Noord-Ierland,
tot hij in augustus van datzelfde jaar in
het Eifelgebied in Duitsland werd ingezet
bij het Belgische bezettingsleger. Op 1
januari 1967 werd Bogaert
gepensioneerd.

René Gelenne
René Gelenne , onderofficier transmissie,
bevond zich evenals zijn kameraden in
mei 1940 ook in Beverlo .en had al de
nodige vergunning op zak om op 12 mei
met verlof naar vrouw en kind in Maaseik
te gaan. Maar jammer genoeg werd er in
de vroege morgen van 10 mei alarm
geslagen en kregen de manschappen het
bevel om per fiets richting Tongeren te
vertrekken. Het werd een bewogen tocht
met op de wegen veel vluchtelingen die
regelmatig door Duitse vliegtuigen
beschoten werden. Na heel wat
moeilijkheden bereikte de groep West-
Vlaanderen en raakten ze slaags met de
vijand aan de Leie. Na de capitulatie
door Leopold III werd Gelenne
gevangengenomen, maar samen met
Vercauteren slaagde hij erin te
ontsnappen.Na heel wat gelukkige
toevalligheden bereikte het tweetal
Maaseik.waarna ze na de noodzakelijke
formaliteiten op de Ortskommandantur
door de bezetter met rust werden
gelaten. In de loop van 1942 werd
Gelenne lid van het gewapend verzet en
in juni 1944 vond hij het veiliger onder
te duiken. Na de bevrijding trad hij terug
in dienst, maar ditmaal als militair in het
Engelse leger, waarbij zijn afdeling
ingezet werd voor opdrachten zoals
bewaking van treinen met bevoorrading
voor de geallieerde troepen. Na de
overgave van Duitsland kon voor hem en
zijn makkers het gewone militaire leven
herbeginnen.

De gegevens voor dit artikel zijn
grotendeels ontleend aan de brochure
“Grensfietserseenheden Maaseik-Kaulille,
1934-1940”, uitgegeven door
J.P.M.Cuyvers, voorzitter van de
Verbroedering Oud-Grenswielrijders
Linburg
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Mevrouw Latour-Poukens bezit een
"Zang-Cahierke" van haar moeder
Gerardine Bartels (Ophoven 1904-
Maaseik 1978) die in 1924 huwde met
Bartholomeus Poukens (Maaseik 1897-
1973).Wim Corstjens44

Wie kent de
melodie van deze
“Liedjes van
vroeger”?
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De kaft van het schriftje. En of Gerardineke trots was op haar geboortedorp!
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Om het hele schriftje af te drukken is er
te weinig plaats. Wel noteren wij de titels
van de 17 liedjes (of enkele gedichten?)
die in een sierlijk handschrift zijn
opgetekend.
Huwelijksliedje, Lied van mijn beminde,
Goede nacht, De boere dochters, Roosje,

Mieke Pruimenmond, De Kwakzalvers, Het
bedelend Meisje, Bernard en Christina,
Susha van Rotselaar, Oorlogs Visioenen,
Euduard en Lena, Twee Roosjes, Een
wreede Moord, Klokke Roeland, Lied van
het vliegmachien, De kus der vier
Jaargetijden.
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Eerste bedrijf
In Maaseik worden er al vanaf 1836
afzonderlijke gemeenteraadsverkiezingen
gehouden voor de inwoners van de stad
en voor de inwoners van de gehuchten.
Dit gebeurt krachtens een besluit van de
bestendige deputatie van Limburg.
Negen gemeenteraadsleden worden
verkozen door de inwoners van de stad
en twee door de inwoners van de
gehuchten.
Om verkozen te worden moet men de
helft van de geldige stemmen behalen.
En dan beginnen de problemen: in
Maaseik-stad worden er 253 geldige
stemmen uitgebracht, maar slechts 8
kandidaten behalen de helft van die
stemmen, dus is er één verkozene te
weinig! En bij die 8 verkozenen is er
Louis Nijssens, die niet verkiesbaar is in
de stad, want hij woont in het Ven,
waardoor hij mag dus niet mag zetelen.
Herdoor zijn er maar 7 verkozenen, dus
zijn er twee te weinig. Er wordt daarom
een ballotage, een herstemming,

Marcel Cuyx46

POLITIEKE KOMEDIE
IN MAASEIK
(1872-1873)
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Op 1 juli 1872 worden er
gemeenteraadsverkiezingen gehouden in
Maaseik. De uitslag is moeilijk te
voorspellen om meer dan één reden: het
aantal kiesgerechtigden is verhoogd
door een verlaging van de cijns en de
ganse gemeenteraad wordt vernieuwd.
Tevoren werd slechts de kleine of de
grote helft vernieuwd om de 3 jaar.
Sinds 1869 zijn de Maaseikse
gemeenteraadsleden allemaal liberaal,
maar de liberalen hebben hun kopman
verloren. De populaire burgemeester
Henri Schoolmeesters, stichter van het
hospitaal, is immers overleden. Daarbij
komt dat in 1870 de katholieke partij de
parlementsverkiezingen heeft gewonnen
zodat er nu een homogene katholieke
regering aan de macht is in het land.
Toch behalen de Maaseikse liberalen de
overwinning: 8 zetels gaan naar hen en
3 naar de katholieken. De Maaseikenaren
verwachten dus dat er weer een liberale
burgemeester en twee liberale
schepenen zullen worden benoemd.
Maar dat is buiten de (katholieke) waard
gerekend….Hierna volgt het relaas van
een komedie in vijf bedrijven.

Burgemeester P.N. Schoolmeesters
1876 - 1879 en 1884 - 1888
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gehouden onder de vier kandidaten met
de meeste stemmen beneden de helft.
Dit zijn Clément Gelders, Mathieu
Smeets, Jean Verkissen en Joseph
Magniet. Jean Verkissen is katholiek, de
drie anderen liberaal. Magniet verklaart
al voor de verkiezing openlijk dat hij
afziet van zijn kandidatuur ten voordele
van Smeets en Gelders. Deze twee
worden met een comfortabele
meerderheid verkozen.
In het gehucht Aldeneik wordt Lambert
Vandeweerd verkozen en in het gehucht
Heppeneert Henri Brouns.
Aldus zijn er 11 gemeenteraadsleden, nl
Theodoor Smeets (lib), Frans Heyligers
(kath.)1, Jean Melchior Driane (lib), Pieter
Nic. Schoolmeesters (kath), Henri Nagels
(lib), Justin Vlecken (lib), Alexandre
Lemmens (kath), Clément Gelders (lib),
Mathieu Smeets (lib), Lambert
Vandeweerd (lib) en Henri Brouns (lib).

Tweede bedrijf
Op 30 juli treft de (homogeen
katholieke) deputatie van Limburg een
merkwaardig besluit over de
verkiezingen in Maaseik:
1.De verkiezing van de 7 verkozenen
voor Maaseik stad wordt aanvaard.

2.De herkiezing voor de 8ste zetel (die
van Louis Nyssens) moet opnieuw
gebeuren.

3.De herkiezing voor de 9de zetel moet
opnieuw gebeuren

4.De verkiezingen in Heppeneert en
Aldeneik zijn ongeldig want men mag
niet afzonderlijk stemmen voor
Heppeneert en voor Aldeneik. Er
moeten in één enkele stemronde twee
gemeenteraadsleden verkozen worden
voor beide gehuchten samen.

Nochtans werd er in Maaseik altijd vanaf
1836 apart gestemd voor Heppeneert en
voor Aldeneik, en nooit werd er hierover
een opmerking gemaakt door de
deputatie, en geen enkele verkiezing
werd ooit vernietigd om die reden.2

Derde bedrijf
Er zo gaan de Maaseikenaren op 23

augustus terug ter stembus voor die
nieuwe gedeeltelijke verkiezingen.. De
8ste zetel (de zetel van Nyssens) wordt
toegekend door ballotage tussen
Clément Gelders en Jean Verkissen. Het
absurde van de situatie is dat Jean
Verkissen ondertussen zijn domicilie in
Tongeren heeft en dus niet eens
verkiesbaar is! Clément Gelders wordt
vlot opnieuw verkozen. De 9de zetel
wordt weer veroverd door Mathieu
Smeets.
In de gehuchten loopt het niet goed af
voor de liberalen: de katholieken Willem
Smeets en Louis Nyssens veroveren de
twee zetels.
Dus hebben we nu 6 liberale
gemeenteraadsleden: Th. Smeets ,
Driane, Nagels, Vlecken, M.Smeets , en
Gelders, 4 katholieke: Schoolmeesters,
Lemmens, Nyssens, en W.Smeets en 1
onafhankelijke, Heyligers.
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Vierde bedrijf
Bij de verkiezingen in de gehuchten zijn
allerlei “onregelmatigheden” begaan,
zodat de liberalen een klacht indienen bij
de bestendige deputatie3. De
verkiezingsresultaten worden vernietigd
en op donderdag 17 oktober gaan de
inwoners van de gehuchten voor de
derde maal naar de stembus om hun
twee gemeenteraadsleden te kiezen! Het
resultaat is hetzelfde: de katholieken
Willem Smeets en Louis Nyssens worden
opnieuw verkozen, deze laatste met
slechts één stem overschot.

Vijfde bedrijf
Zolang als de verkiezingen aanslepen kan
natuurlijk de nieuwe gemeenteraad niet
geïnstalleerd worden en blijft de oude
raad in functie. Waarnemend
burgemeester is Henri Nagels, eerste
schepen.
Iedereen verwacht dat Henri Nagels zal
benoemd worden tot burgemeester en
dat twee andere liberalen schepen zullen
worden. Maar de katholieke regering
beslist er anders over : bij KB van 9
januari 1873 wordt de onafhankelijke
Frans Heyligers benoemd tot
burgemeester, de liberaal Henri Nagels
tot eerste schepen en de katholiek P.N.
Schoolmeesters tot tweede schepen! Een
storm van protest steekt op bij de
Maaseiker liberalen: ze vinden dat de
rechten van de meerderheid zijn
geschonden4.

Frans Heyligers, die al op voorhand heeft
gezegd dat hij geen burgemeester wil
worden, weigert de benoeming. En zo
zit de stad nog altijd zonder
burgemeester.
In afwachting van een “echte”
burgemeester wordt eerste schepen
Henri Nagels opnieuw waarnemend
burgemeester. Hij legt de eed af bij de
gouverneur op 3 februari en installeert
op 8 februari de nieuwe gemeenteraad.
Als schepen wordt Nagels vervangen
door Theodoor Smeets, het raadslid met
de meeste stemmen.

Hierdoor krijgen we de absurde situatie
dat Maaseik bestuurd wordt door een
waarnemende liberale burgemeester,
een katholieke schepen en een
waarnemende liberale schepen, in
weerwil van een liberale meerderheid in
de raad.
Henri Nagels wordt opnieuw
voorgedragen voor het
burgemeestersambt maar hij zal het
nooit worden: de regering benoemt in
Maaseik geen burgemeester tot in 1876.
In dat jaar zijn er nieuwe verkiezingen
geweest, met als resultaat een katholieke
meerderheid van 6 in de gemeenteraad,
waardoor er prompt een (katholieke)
burgemeester benoemd wordt, P.N.
Schoolmeesters.
Maar dat is een ander verhaal.

1. Het is van belang te weten dat Frans Heyligers
weliswaar op de katholieke lijst verkozen was maar
dat hij al voor de verkiezingen had verklaard dat hij
zich als onafhankelijke zou opstellen.

2. De 8 verkozen liberale gemeenteraadsleden stuurden
hierover een petitie aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en aan de Koning om dit besluit
van de deputatie te vernietigen, maar er werd geen
gevolg gegeven aan de petitie

3. Belangrijke onregelmatigheid was dat er meer
stemmen waren uitgebracht dan het aantal kiezers
toeliet. Elke kiezer had recht op twee stemmen.

4. De toenmalige regering was hiermee niet aan haar
proefstuk toe: bv. in Willebroek waren alle
gemeenteraadsleden liberaal, behalve één. Die ene
(katholiek) werd benoemd tot burgemeester! Uit
protest gaven alle andere gemeenteraadsleden hun
ontslag.
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noten, bibliografie en een samenvatting
van het artikel in het Frans en in het
Engels.
Onder deze auteurs ook onze
stadsgenoot Hugo Wahlen, bijzonder
begaan met hout en bedreven in het
bewerken ervan. Hij is lid van de Vlaamse
gilde van Houtdraaiers, afdeling
Limburg-Maaseik.
In het boek vertelt hij hoe hij samen met
enkele andere leden van de gilde een
engeltjesdraaibank uit 1627 nabouwde.
Ook publiceerde hij er het artikel in: “De
houtdraaier aan het werk met de Gulden
snede.”. Na zijn deskundige uitleg geeft
hij zelfs opdrachten. Maar die zijn
uiteraard alleen voor mensen met een
wiskundeknobbel (H. Wahlen is ereleraar
wiskunde).
Het zeer fraai geïllustreerd boek laat
mooie foto’s zien van de vaardigheid
waarmee Hugo Wahlen en zijn vrienden
voorwerpen uit vele soorten hout kunstig
realiseerden.

“Ik netwerk, jij netwerkt“
Tony Van Wijck

Oningewijden gaan ervan uit dat
netwerken een kwestie is van recepties
afdweilen. naamkaartjes verzamelen. Of
beter nog, contacten leggen op het
internet, via LinkedIn of Plaxo of
Facebook.
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Thérèse Hendickx-Godelaine

Maaseikenaren
publiceren

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 1

“Hout in boeken, houten boeken en
de fraaye konst van houtdraayen”

In maart 2008 verscheen een prestigieus
en niet alledaags boek onder de titel:
“Hout in boeken, houten boeken en
de fraaye konst van houtdraayen”
Onder redactie van Luc Knaepen en Leo
Kenis (371 p. / 24 x 32 cm) – Uitgeverij
Peeters – Leuven.
Ieder van de vier grote hoofdstukken
bevat artikels van auteurs met telkens
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“Met hart en ziel”
Jaak Bergers

De schrijfster van het boek “Met hart en
ziel” , Godelieve Martens ,was
jarenlang werkzaam op verscheidene
afdelingen van de nucleaire
geneeskunde. In haar recente publicatie
met een woord vooraf door voormalig
minister Inge Vervotte, ontleedt zij
uitvoerig en veelzijdig wat de groei naar
eigen meesterschap via alfa- en
thètatraining inhoudt. Het boek leert je
te leven in harmonie met jezelf en de
anderen en beantwoordt breed de
levensvraag: Wat doe ik hier eigenlijk op
aarde?. Sta je te popelen om het
antwoord te lezen, dan kan je het boek
rechtstreeks bestellen bij
www.boekscout.nl of zelf ophalen bij
Lieve Martens, Heirweg 32, 3680
Maaseik na een seintje op 0486-371978

Echte menselijke netwerking is echter
vitaal voor onze economie en onze
toekomst. Zonder netwerken van
kenniscentra en bedrijven zijn onze
wetenschappers en zakenmensen van
geen tel in de “vlakke wereld” van
morgen, een wereld vol nieuwe
uitdagingen, waarin wij westerlingen
hooguit tien procent van de
wereldbevolking uitmaken.
In “Ik netwerk, jij netwerkt“ doet Martin
Hinoul uitgebreid uit de doeken hoe je
échte levende netwerken bouwt,
netwerken die doorslaggevend zijn voor
succesvolle groei.
“Het geheim van netwerken ontrafeld”,
door de man die van netwerken zijn
levenswerk maakte. 192 Pagina’s,
gebaseerd op 40 jaar ervaring, op 5 500
contacten over heel de wereld, rijkelijk
voorzien van praktische tips en amusante
anekdotes.

“Ik netwerk, jij netwerkt“ door Martin
Hinoul verschijnt begin februari bij
uitgeverij de Cavalerie,
www.cavalerie.be.
Voor facturen: mail uw
bedrijfsnaam+adres met btw nummer
naar info@cavalerie.be.
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Steunabonnementen
Onze bijzondere dank gaat naar onderstaande families en personen die ons
steunden met een bijzondere bijdrage van €25 en meer (lijst afgesloten op
20-12-2008) :

Fam. SEGERS-WESTHOVENS – Fam. SIMONS-PEETERS – Fam. BOES-EERDEKENS
– Dhr. G. COLSON – Fam. DANIËLS-CORSTJENS – Brasserie DE BEURS – Dhr.
DISCO – Fam. GERARD-CLAESSENS - Dhr. J. HEEMELS – Mevr. D. HENDRIX –
Dhr. C. MASTENBROEK – Fam. RAEDSCHELDERS-GIELEN – Mevr. A. REULENS-
PIETERS – Dhr. M. SLOOTMAEKERS – Fam. TEUWEN-POUKENS – Fam. VAN
DINTER-MAES – Dhr. K. VANBERGEN – Dhr. H. VANMINSEL – Fam. A.
VELTMEIJER-VISSERS – Fam. ROSVELDS-NELISSEN - Dhr. M. VAN LISHOUT -
Mevr. WIEËRS-NOBEN - Dhr. R. CORNELISSEN - Dhr. F. CROONENBERGHS
(Alsemberg) - Dhr. F. CROONENBERGHS (Ukkel) - Dhr. J. DANIËLS - Dhr. J. DE
PAEPE - Dhr. G. GOLSTEYN - Dhr. J. HENCKENS - Dhr. J. HERMANS - Dhr. E.
MOORS - Fam. NELISSEN-DILLEN - Fam. ROSVELDS-DILLEN - Dhr. J. VAN ESSER
- Dhr. A. VANTHOOR - Mevr. D. WAELBERS
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”Concordia”. Aan de binnenkant van het
geopende horloge achter het luikje is de
volgende tekst gegraveerd: ”1882 tot
1907, Harmonie Concordia, uit
dankbaarheid aan haren bestuurder Leon
Dupont”.
Deze tekst spreekt boekdelen en bewijst
bovendien dat de ”Concordia” reeds in
1882 bestond en in feite één jaar ouder
is dan tot nu wordt vooropgesteld.

De “piston” (foto 2) is een cadeau van
de fanfare van Roosteren. De inscriptie
luidt als volgt: “souvenir, fanfare de
Roosteren à son premier directeur Léon
Dupont, novembre 1885“. De secretaris
van de fanfare “ De Maasoever van
Roosteren “ was aangenaam verrast door
deze inscriptie, omdat hieruit blijkt dat
de fanfare van Roosteren reeds bestond
in 1885 en dat Leon DUPONT hun eerste
dirigent was.
Tenslotte de staatsiefoto (3) van de
harmonie ”Concordia”, waarop Leon
Dupont op de tweede rij van boven
staat, uiterst rechts, met juist boven zijn
hoofd een bombardon, terwijl hij met
zijn linkerhand leunt tegen de muur.
Deze foto is interessant omdat op het
vaandel staat “ Concordia Maaseyck,
harmonie zang en toneel, 18…. “. De
laatste twee cijfers zijn verborgen. Daar
mijn grootvader geen instrument in zijn
rechterhand laat zien en 1882 het eerste
jaar was waarin hij het dirigeerstokje van
de ”Concordia” hanteerde, zou het wel
eens kunnen dat 1882 het stichtingsjaar

51Rik Daniels

Leon Dupont
(1860-1941)

Dirigent van de “Concordia”
in 1882 en van de fanfare
“De Maasoever“ van Roosteren
in 1885
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Leon Dupont (1860-1941), sedert 1900
eigenaar van “De Beurs“ oefende diverse
beroepen uit en was lid van verscheidene
verenigingen. Hij was herbergier, artistiek
decorateur en erevoorzitter van de
duivenbond “De Olijftak“. We wisten
ook dat hij muzikaal begaafd was en
dirigent van muziekmaatschappijen.
Maar nu pas weten we echt hoe de vork
aan de steel zat.
Wij vonden in de collectie van mijn
broer Leon Daniels drie voorwerpen
terug die overtuigend zijn.

Vooreerst is er het sierlijke zakhorloge
(foto 1) , een geschenk van de

foto 1
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is van de harmonie, één jaar eerder dan
tot nu toe werd aangenomen.
We mogen besluiten dat Leon Dupont
een brok geschiedenis heeft geschreven
in de ”Concordia”, einde van de 19de/
begin 20ste eeuw.

Bij de staatsiefoto van de Concordia is
een nota gevoegd met een aantal namen
van personen op de foto. Er is echter niet
uit te maken wie wie is. Lezers die aan de
hand hiervan personen op de foto

herkennen, mogen deze namen
signaleren aan de redactie van de
Maaseikenaar.

Hier volgen de namen zoals vermeld op
de nota: Daam Raedschelders, Henri
Strijckers, Nelis Cordie, Jozef Hendrix,
Henri Broekmans, Nelis Vanfloorop,
Mathieu Driessen, Mathieu Kraewinkels
(vader van Delphine?), Jan Valk ( leerlooier
Hepperpoort ), Laurens Dalemans, Door
Seegers.

foto 3

foto 2
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eigenlijke volledige restauratie nog maar
in een beginstadium verkeert, kunnen
we uw nieuwsgierigheid al gedeeltelijk
bevredigen. Gesteund door de publicatie
van de dames Marjan Buyle en Christine
Vanthillo in het tijdschrift ‘Monumenten
en Landschappen’ van 27 augustus
laatstleden onder de titel “Vondst van
vroeg 16de-eeuwse muurschilderingen
in Maaseik” en aan de hand van de
foto’s gemaakt door Jackie Vancleef en
Wim Corstjens komen we tot volgend
verhaal.
Toen in 1476 de kruisbroeders vanuit
Hoei tegemoetkwamen aan de vraag van
de Sint-Jacobsbroederschap van Maaseik
om haar taak over te nemen, namelijk
het opvangen van de pelgrims op weg
naar Compostela, namen de kruisheren
ook bezit van de bestaande laatgotische
kapel in de Bosstraat. Ze bleven deze
kapel behouden tot in het midden van
de 18de eeuw. In de loop der jaren
hebben ze het interieur ervan aangepast
aan hun doeleinden om uiteindelijk in
1767 over te gaan tot de bouw van een
nieuwe kerk. Tijdens deze bouwperiode
werd waarschijnlijk het orgel geplaatst
dat nu de binnenmuur van de westgevel
in grote mate verbergt.
Bij het huidige onderzoek van deze muur
in verband met de stabiliteit van het
orgel kwamen de muurschilderingen te
voorschijn. In het midden van de muur is
een groot vlak niet beschilderd maar
ongeveer op manshoogte zitten links en
rechts twee zware haken in de muur.
Hier begint de eerste hypothese in ons
verhaal.
Midden in de 18de-eeuwse
doksaalbalustrade is een positief
ingewerkt; een positief is een vrij
opgesteld en verplaatsbaar kamerorgel
dat vooral in de 15de en 16de eeuw het
instrument was in kapellen van kloosters
en broederschappen. Aan de zo-even
genoemde haken kan dit of een dergelijk
positief hebben vastgezeten; de
afmetingen tussen de haken
rechtvaardigen deze zienswijze. Vanuit
de kerk was de volledige westelijke muur

53Thérèse Henrickx-Godelaine.

De kruisheren en de
teruggevonden
muurschilderingen
in hun Sint-
Jacobskerk.
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In het 2de nummer van de
Maaseikenaar, jaargang 2008, bespraken
we het wapenschild van Baron de
Stockheim, sponsor van de kruisheren bij
de bouw van hun nieuwe kerk in 1767.
Dat was een eerste verrassing die tijdens
de restauratie van het interieur aan het
licht kwam.
Nu beschikken we ook al over meer
details van de tweede verrassing,
namelijk de vroeg 16de-eeuwse
muurschilderingen tegen de westgevel
op het doksaal, achter het orgel
verborgen onder een 2 cm dikke laag
pleister.
Hoewel het monnikenwerk van de
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goed zichtbaar, links en rechts van het
orgeltje.

Daarop zijn twee vrij grote taferelen met
veel personages aangetroffen. Beide zijn
geschilderd binnen een omkadering van
twee oranje zuilen, bovenaan en in het
midden versierd met een bladkapiteel .
Op het linker muurvlak zien we een
grote groep geestelijken.

Vooraan, op een kussen, knielt de paus
met de tiara op het hoofd, de handen in
gebed gevouwen. Hij houdt met zijn
rechter voorarm een pauskruis vast met
drie dwarsbalken. Zijn jonge gezicht is

zeer fraai getekend. Boven hem in een
boom, hangt zijn wapenschild aan een
groene riem.
Aan de blauw-gouden tiara hangen twee
lange blauwe linten over een gele
koormantel, die vooraan sluit met een
rond juweel. Onmiddellijk achter de paus
volgen twee kardinalen in hun rode
gewaad. Aan de kenmerkende
breedgerande platte rode hoed is een
groenachtig koord bevestigd dat op de
borst eindigt in een knoop.
De eerste kardinaal heeft een opvallend
profiel met scherpe neus en zeer
prominente kin.

Door de beschadiging van de muur is
het gezicht van de tweede kardinaal zeer
slecht te onderscheiden. Beiden houden
ook met de arm een lange staf vast
eveneens bekroond door een pauskruis.
De kardinalen worden gevolgd door een
personage met rode baret en toga zoals
vaak geleerden en professoren nu nog
dragen (portret Thomas More door Hans
Holbein in 1527). Dan volgen twee
bisschoppen met grote mijters en
indrukwekkende kromstaven.
De eenvoudige geestelijken die deze
hoge heren begeleiden, zijn voor ons wel
de belangrijksten. In deze groep
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religieuzen stappen een viertal
kruisheren. Eén van hen is heel duidelijk
te herkennen. Hij draagt het witte habijt
met zwarte scapulier waarop het rood-
witte kruis opvalt boven het geopende
boek dat hij vasthoudt. Zijn haar en dat
van de overige kruisheren is op dezelfde
manier geknipt, als een kalotje. Er loopt
ook een kloosterzuster mee. Jammer
genoeg is er net een groot hiaat langs
haar gezicht. Dit tafereel is gesitueerd in
een bergachtig landschap. Een weggetje
kronkelt langs een vakwerkhuis en een
hele rij bomen naar boven, waar we een
kasteel vermoeden.

Het tweede tafereel rechts van het
onbeschilderde muurvlak is moeilijker te
identificeren. Duidelijk is wel dat hier de
wereldlijke macht is afgebeeld. Naast de
boom, waarin ook een wapenschild
hangt, knielt de keizer, de handen
geheven, de mond licht geopend alsof
hij bidt of zingt. Hij draagt een lange
baard en snor. Hij kijkt in de richting van
de paus net zoals de ogen van de zo
mooi weergegeven kruisheer links
helemaal gericht lijken op de keizer.
Dit tafereel is minder kleurrijk dan het
eerste en de afgebeelde groep is
compacter en haast in grisaille
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weergegeven tegen een blauwe
achtergrond. Hier en daar is een vogel
zichtbaar in de lucht.
Moest de rest nog ingekleurd worden?
De twee wapenschilden in de bomen
helpen ons natuurlijk bij de identificatie
van de hoofdpersonages. Het erg
beschadigde pauselijke wapenschild
verwijst naar een lid van de Mediciclan.
Twee pausen komen hierdoor in
aanmerking. Ten eerste is er Paus Leo X
(1513-1521), geboren Giovanni de
Medici, zoon van Lorenzo de Medici,
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geboren te Florence in december 1475.
Zijn kerkelijke carrière begon al heel
vroeg: 7 jaar: tonsuur; 13 jaar: kardinaal
diaken; 15/16 jaar: studeert theologie en
canoniek recht; 17 jaar: lid van het Heilig
College in Rome en uiteindelijk op 37-
jarige leeftijd wordt hij paus onder de
naam Leo X.
De tweede kandidaat is paus Clemens VII
(1523-1534), geboren Giulio de Medici,
buitenechtelijke zoon van Giuliano de
Medici, broer van Lorenzo. Beide
kandidaten waren dus neven. Ter
illustratie een tekening van het Medici-
wapen, zoals te zien is op het graf van

paus Clemens VII. Welke Medici staat nu
in de Sint-Jacobskerk afgebeeld?
Dit is de tweede hypothese in ons relaas!
In 1518 portretteerde de beroemde
Italiaanse schilder Rafaël paus Leo X
(Giovanni de Medici) en zijn twee neven
de kardinalen Giulio de Medici (links) en
Ludovico de Rossi (rechts). De gelijkenis
van deze portretten met de realiteit kan
zeker niet in twijfel getrokken worden.
Rafaël bezat toen al lang wereldfaam.
Vergelijken we wat we zien . Op het
schilderij treft ons de gelijkenis van het
zachte gelaat van de paus met dat op de
muurschildering, waar de paus zelfs nog
iets jonger lijkt. Beter nog herkennen we
de scherpe neus en kin van kardinaal
Giulio de Medici, die in niets lijkt op het
ronde gezicht van Leo X. Ook deze
Medici werd als paus Clemens VII
geschilderd. Ook hier vertoont hij de
fysieke kenmerken die we al driemaal
kunnen zien: als kardinaal in Maaseik, als
kardinaal en als paus in de twee
portretten. De keuze is vlug gemaakt:
Leo X dus.
Wat het wapenschild van de keizer
betreft, zijn er minder moeilijkheden.

53_54_55_56_57_58 1/21/09  8:53 AM  Pagina 57



Hoewel ook hier het wapenschild erg
gehavend, is zien we toch duidelijk de
veren van de tweekoppige adelaar die
het wapen sierde van de Keizer van het
Heilig Roomse Rijk van de Duitse natie.
Karel V werd in 1519 de nieuwe keizer
na de dood van Maximiliaan van
Oostenrijk.
Toch is er nog één grote ‘maar’. Als de
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Maaseiker schilder zo goed de trekken
kende van de vooraanstaande kerkelijke
en wereldlijke heersers van zijn tijd, waar
had hij die al gezien? Het was niet
evident om in het begin van de 16de
eeuw zo maar even naar Rome te reizen
en geïllustreerde boeken waren zeker
niet in eenieders bereik. In onze streken
stond de boekdrukkunst nog in haar
kinderschoenen.
Toch zien we op de muurschilderingen,
die te dateren zijn tussen 1519 en 1521,
hooguit 1534, een zeer groot aantal
boeken in de handen of in de nabijheid
van de figuren. We telden er aan de
linkerkant alleen al een tiental. Wat
wordt er hier eigenlijk afgebeeld? Staat
het in verband met de Reformatie en de
bestrijding van het protestantisme?
Wilden de kruisheren voorstellen hoe de
katholieke kerk zich door het gebed
verwijderd houdt van de nieuwe leer van
Luther en Calvijn? En moet de Keizer van
het Heilig Roomse rijk hierbij hulp komen
bieden?

Er zijn nog veel vraagtekens.
We hopen dat de verdere restauratie
meer licht zal werpen op deze
merkwaardige vondst. De kruisheren van
Maaseik mogen alleszins nog trotser zijn
op hun kerk. Meer dan ooit is ze een
unicum te noemen in Limburg en ver
daarbuiten.

Foto’s: Jackie Vancleef, Wim Corstjens en
Guus Janssen
Werkgroep documentatie Maaseik
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de realiteit niet uit het oog zou verliezen.
Uiteindelijk werd het appartement
maagdelijk wit geschilderd, maar de
dromen van de jonge man mochten
toch stilaan vorm krijgen. Bovendien
pleit het voor Jan dat hij met beide
voeten op de grond bleef staan.

Enkele dingen wil ik de lezer niet
onthouden, wetende dat de
onderstaande mijmeringen helemaal niet
compleet zijn.

De scouts waren Jan zeer genegen, hij
hield van die “mannen”. Zijn roots lagen
sowieso bij deze groep jongeren. En zij
zagen hun aalmoezenier graag komen.

Ook de jongerenkerk kreeg met Jan een
nieuw elan. Weekenden en meerdaagse
vakanties werden georganiseerd tot
grote vreugde van een hele bende. In
2005 nodigde Jan een horde
Amerikaanse jongeren van Minnesota
uit, ter voorbereiding op de

59Leen Vanderwaeren, parochieassistent.

E.H. Jan Philippe,
kapelaan in de
federatie Maaseik
van 1 september
2002 tot 1 januari
2009.
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Enkele weken geleden kreeg de
parochiefederatie Maaseik een
onverwacht bericht: Jan Philippe, onze
kapelaan, zou door bisschop Patrick
Hoogmartens benoemd worden tot
regionale jongerenpastor in en vanuit
het dekenaat Hasselt. Vanaf 1 januari
2009 zou hij ook meewerken in de
parochiefederatie Hasselt-Centrum. Veel
tijd hebben we dus niet gehad om aan
het idee te wennen.

Het is prettig om terug te kijken op de
voorbije 6,5 jaren die Jan bij ons
doorbracht.
Ik herinner mij nog hoe benieuwd
iedereen was om kennis te maken met
die gloednieuwe jongeling die
rechtstreeks uit Rome getransporteerd
zou worden. Zijn appartement op de
dekenij moest nog in allerijl geschilderd
worden. Ik heb toen, weliswaar lachend,
Augustin Champagne geadviseerd om
het plafond roze te maken en daarop
zwarte voetstappen te schilderen. Het
dromerige roze zou de droom
uitdrukken om Gods Rijk in onze
leefgemeenschap te helpen waarmaken.
De voetstappen zouden echter niet
mogen ontbreken, zodat de nieuwkomer
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Bij uitvaarten ontpopte Jan zich als een
medelevende priester die zich bij elke
familie, ongeacht de levensgezindheid,
wist in te leven. Zijn preek tijdens de
uitvaart zelf, maar ook de bezoeken
nadien leverden veel troost en
bemoediging bij de rouwende families
op. Jan vond het ook belangrijk dat er
aan rouwenden aandacht werd
geschonken. Daarom startte hij een
werkgroep die nadacht over de aanpak
van rouwbegeleiding. Een zestal
medewerkers die beschikken over een
zekere maturiteit en een groot
inlevingsvermogen, volgden een
degelijke vorming en proberen nu hun
diensten aan nabestaanden aan te
bieden.

Het is duidelijk. Jan hield ervan om
contacten te leggen met de Maaseiker
bevolking; zijn bezoeken aan jong en
oud werden erg gewaardeerd en zullen
zeker gemist worden.

Ondanks alles mogen we echter gelukkig
zijn met de beslissing die de
bisschopsraad heeft genomen. De
bisschop onderstreept het belang van
aandacht voor jongeren en dat is een
betekenisvol signaal. Onze jongeren zíjn
de toekomst en het is nodig dat zij
proeven van een gemeenschap waar
God in woord en daad tot leven kan
komen. Het is op die manier dat
jongeren kunnen opgroeien tot
evenwichtige mensen die wellicht hun
steentje zullen bijdragen tot een wereld
waar het goed is om te wonen omdat er
wederzijds respect wordt nagestreefd.

Laten we Jan vooral heel veel geluk en
vertrouwen toewensen in zijn nieuwe
taak!

WereldjongerenDagen die destijds in
Keulen plaatsvonden. Niet enkel de
jongeren van Maaseik werden hierbij
betrokken, ook een heleboel
gastgezinnen en parochianen konden
meegenieten van een levende kerk
tijdens het enthousiaste en goed
georganiseerde evenement. De
uitstappen met gastgezinnen en
jongeren, de samenkomsten van de
jongeren onderling, de
ochtendwijdingen, de avondgebeden...
dat alles bleef nog lang nazinderen in
onze contreien en brachten een
ongelooflijke dynamiek op gang.

Ondertussen gedijde de eerste
communiepastoraal. Een groep
overwegend jonge, enthousiaste
catechisten schaarde zich rond Jan en
maakte veel werk van de voorbereiding
en de viering van de eerste communie.

In het federatieteam en in de
parochieteams probeerde Jan te werken
aan een visionaire pastoraal. Een doel
voor ogen hebben bleef voor hem een
primaire gedachte. Dat bleek ook
duidelijk bij zijn vertegenwoordiging in
de kerkraad van Aldeneik. Jan dacht de
toekomst ver vooruit en dat werd ten
zeerste geapprecieerd.

Jan probeerde mens onder de mensen te
zijn en nam, daar waar mogelijk was,
deel aan de activiteiten die diverse
werkgroepen in de federatie
organiseerden. Als er dan nog wat tijd
over was, ging hij zijn dorst lessen in
Zaal Van Eyck, waar de harmonie
wekelijks repeteerde en waar het leven
na het werk met elkaar werd gedeeld.
Ook de harmonie zal zijn aalmoezenier
missen.

Menig huwelijk werd door Jan
ingezegend en nadien trachtte hij
contact te houden met de
jonggehuwden. Een babbel over hun
huwelijksleven werd niet uit de weg
gegaan.
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Bijgaande foto is gemaakt op de speelplaats van het toenmalige Instituut voor Doven
en Hardhorigen van de Fraters in de Bleumerstraat te Maaseik.
In het onderschrift staat "onze speelplaats". Het instituut verhuisde immers pas in
1955 naar Hasselt (KIDS).
De namen van de (dove) spelers zijn: Medved, Hermans en Jamann (een Rus). Zij zijn
nog bekend bij de fraters in Zonhoven waar wij de foto hebben gevonden. Lambert
Vandeninde was geen dove, maar “anders” gehandicapt. Het schijnt dat hij een
voortreffelijke kleermaker was!
Toen de fraters en de leerlingen in 1944 uit hun klooster in Zonhoven werden
verdreven door de SS, vonden zij een onderkomen in Maaseik. Frater Wim Koenen,
die mij deze informatie bezorgde, verbleef er toen zelf ook enkele maanden. Hij
ontmoette toen deze jongens wel eens.

Volleybal in Maaseik anno 1941!
Wim Corstjens
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aangeboden tot het behalen van het
diploma van ruimtelijke planner /
ontwerper. Promotor: Marleen Goethals.

Het nut van een folder- en
gemeenschapsinformatiehoek in de
openbare bibliotheek van Maaseik /
Sarah Hoebrechts. – Antwerpen : UIA,
2006. - Master informatie- en
bibliotheekwetenschap.

Karla De Greeve62

Eindwerken in onze
stedelijke
bibliotheek
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Hieronder volgt een lijst met de laatste
proefschriften van Maaseiker studenten
die de bibliotheek ontving. Tevens
lanceer ik hiermee een oproep aan
laatstejaarsstudenten om een exemplaar
van hun eindwerk te schenken aan de
bieb.

Tösch-Langeren / Albert Baenens. –
Maaseik, 2005. - Eindwerk cursus
natuurgids

Er is een kliek hier in ons stadje :
liberalen in Limburgse steden, 1857 –
1885 : hun achtergronden,
organisatie en activiteit / Wim
Lemmens. – Brussel : VUB, 2008. -
Master in de geschiedenis onder het
promotorschap van Prof. Dr. Jeffrey
Tyssens.

Tussen stad en water: een nieuwe
waterkant voor Maaseik :
aandachtspunten bij een ontwikkeling
van een waterkant en vertaling naar
een visie voor de gewenste ruimtelijke
structuur van de waterkant van
Maaseik / Emmanuel Versluys. -
Antwerpen, 2006. – Eindwerk

Geachte abonnee,

Dit nummer (40ste jaargang !!! -
nummer 1) wordt traditiegetrouw
toegestuurd aan alle abonnees die
in 2008 hun bijdrage betaalden.
Indien u echter een
overschrijvingsformulier in deze
zending vindt, dan betekent dit dat
u uw bijdrage voor 2009 nog niet
vereffend heeft of dat wij deze op
20.12.2008 nog niet mochten
ontvangen.
Via deze weg verzoeken wij u dit
even te controleren en eventueel
het nodige te doen zodat u ook de
volgende 3 nummers van 2009 in
de brievenbus krijgt.
Abonnementen 2009: België aan
12 euro
Abonnementen 2009: Overige
landen 16 euro
Uiteraard zijn steunabonnementen
(vanaf 25 euro) meer dan welkom.
Stortingen kunnen op rek. nr.
001-0678921-94 (Fortis) of
979-5791810-42 (Argenta)
Mogen wij ook bij deze nog
verzoeken uw adresgegevens te
vermelden indien u gebruik maakt
van een euro-overschrijving. Zo
kunnen wij u gemakkelijker terug-
vinden in onze abonnementenlijst
en is verwarring met eenzelfde
familienaam uitgesloten.

De redactie.
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het “rijke roomse leven” van onder het
stof tijdens de 7de Nacht van de
Geschiedenis, met de medewerking van
de eerwaarde kruisheren, de
parochiefederatie Maaseik en het
stadsbestuur.

De inschrijving gebeurt in het stadhuis
op de Markt in Maaseik. Onder
begeleiding van de “suisse” en
klokkengelui begeven de deelnemers
zich naar de prachtig gerestaureerde
Kruisherenkerk, waar nu ook de
preekstoel is teruggeplaatst. Er wordt
een Latijnse Mis opgedragen en de
organisatoren bieden u een exclusieve
kijk op de muurschilderingen die recent
achter het orgel zijn ontdekt.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Informatie: www.maaseik.davidsfonds.be
of +32 89 56 74 40.

Andere activiteiten

63

Wim Corstjens

De 7de Nacht van
de Geschiedenis
“Van onder het stof:
de preconciliaire
riten”
(het rijke roomse leven)

Dinsdag 24 maart 2009
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Het Davidsfonds afdeling Maaseik, de
Pater Sangerskring, het
Documentatiecentrum, de Gidsenbond
en Speelgroep Van Eyck halen dit jaar

• 14 februari 2009 in College 2 te Maaseik:
“preselecties van het Groot Nederlands
Dictee”. Informatie en inschrijvingen via
www.davidsfonds.maaseik.be of
+32 89 56 68 86.
• Vrijdagen 6, 13 en 20 maart 2009 in Zaal
Van Eyck: "Tussen rampspoed en
vernieuwing. Een Europese
cultuurgeschiedenis van de 14de en de
15de eeuw" door professor Raoul Bauer.
Informatie en inschrijvingen via
www.davidsfonds.maaseik.be of
+32 89 56 68 86.
• 14 april om 20 uur in het John
Selbachmuseum (of in in de bibliotheek
van Maaseik): “Gezelle”. De heer Guido
Hellemans draagt gedichten voor van
Guido Gezelle. Informatie via
www.patersangerskring.org of
+32 89 81 19 42.
•Woensdagen 22, 29 april, 6, 13 en 20 mei
in het John Selbachmuseum: “Van Atrecht
tot Utrecht: inleiding tot de geschiedenis
van de Nederlanden” door Dr. Jan Vaes.
Informatie en inschrijvingen via
www.davidsfonds.maaseik.be.
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VESPACUB MAASEIK
Tony Van Wijck

In ons vorige nummer op pag. 162 publiceerden wij onderstaande oude foto van de
Vespaclub - Maaseik met het café van Jap Aendekerk als clublokaal.
Ondertussen ontvingen wij ook de namen van de “Vespisten”, nl.

Vlnr: Jac Hermans (op de auto - Ophoven), François Schaekers (Winkel Vespa),
August Hermans (Ophoven), Albert Van Haeren (Echtg. Schaekers-Lieven - Hasselt),
Julien Paspont (Msk), François Deckx (Msk), Rik Dirks (Msk), Willy Wagemakers
(Molenbeersel), Willy Oudstein (voorzitter - Msk), Jean Paradis (Msk), Rosario Russo
(Msk), Jacky Kraewinkel (Msk), Lieven Schaekers (Msk), Francine Schaekers (Msk) en
Theo Henkens (Echtg. Francine Schaekers - Geistingen).
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Het Ursulinen-
klooster van Maaseik
In 1837, na de Franse Revolutie, nemen 
vijf zusters Ursulinen uit Tilburg hun 
intrek in het oude 17de-eeuwse Min-
derbroederklooster. Hun opdracht was 
de bestaande armenschool uitbreiden 
tot een volwaardige basisschool en een 
pensionaat voor jonge dames oprichten. 
De Ursulinen hebben dit meer dan 150 
jaar met volle overgave gedaan.
De bouw van het internaat - zoals we 
het nu nog kunnen zien in de Boom-
gaardstraat - begint in 1884 en gaat 
een bloeiende toekomst tegemoet met 
meisjes uit vele landen: België, Neder-
land, Duitsland, Ierland, Zwitserland, 
Hongarije, Spanje en zelfs Afrika! Het 
onderwijs gebeurde in het Frans.
In 1976 wordt het internaat afgebouwd 
en later bestaat het onderwijzend perso-
neel enkel nog uit leken.
Nu worden de gebouwen gebruikt 
als tentoonstellingsruimte, door de 
stedelijke academie voor Muziek & 
Woord en het John Selbachmuseum (met 
schilderijen en poppen).




