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Het Ursulinen-
klooster van Maaseik
In 1837, na de Franse Revolutie, nemen 
vijf zusters Ursulinen uit Tildonk 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).



WOORD VOORAF
Herman Hendrix
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’n Mijlpaal !
“De Maaseikenaar” bestaat - zegge en
schrijve – veertig jaar.
Dat is, geloof ik, toch niet niks . Als ik
vandaag de lachende gezichten van de
redactieleden aandachtig maar ook
kritisch bekijk, is de eerste gedachte die
bij me opkomt: ”Rimpelrock”… En leg
voor mijn part maar gerust de klemtoon
op ”rimpel”. Neen, beste lezer, een
inventaris maken van al datgene
waarover al die jaren werd geschreven, is
onbegonnen werk; een brokje historiek
wil ik toch even in herinnering brengen.
Het is allemaal begonnen in 1970 toen
een handjevol – noem het gerust
“chauvinisten” - een periodiek in het
leven riepen met de
bedoeling om er alles
wat Maaseik aangaat
voor u bloot te leggen.
In feite was het de
spreekbuis van de toen
pas opgerichte
culturele raad.
De eerste vijf jaar
verscheen het
tijdschrift weliswaar op
stencil. Toen de stad
het belang ervan
inzag, nam zij de
drukkosten en de
verzending voor haar
rekening.
Maar helaas! In 1977,
vlak na de fusie, zou
de stad het tijdschrift
niet langer meer
financieren. Maar, niet
getreurd! Na de actie
”Red De
Maaseikenaar”

stroomden de abonnementen massaal
binnen en evolueerde dit periodiekske
tot wat het heden ten dage is geworden,
volgens kenners “een juweeltje”.
Niet voor niets ontving het in 1991 de
oorkonde van verdienste van de culturele
raad en in 2001 de tweejaarlijkse Pater
Sangersprijs van de Maasketen Jan Van
Eyck en de Pater Sangerskring.
Niet alleen de redactieleden, ook de vele
losse medewerkers werken zich nu al
veertig jaar de naad uit de broek; ze zijn
dan ook terecht trots dat hun tijdschrift
zowel inhoudelijk als wat de lay-out
betreft algehele bewondering afdwingt
van iedereen die er ooit kennis mee
maakte.

Foto van de redactieleden en hun partners, genomen bij de
viering van het 20-jarig bestaan van “De Maaseikenaar” op
2 februari 1990.
Zittend v.l.n.r. Annie Beenders, Gilberte Van Wijck, Henriette
Theunissen, Marcella Bergers.
Staand: Tony Van Wijck, ober, Mia en Martin Boonen, John
Golsteyn, Herman Hendrix, mevr. Erik Martens, Harry Beenders,
mevr. Hendrix, Erik Martens, Jaak Bergers en Marie-Louise
Golsteyn.



Geschiedenis van
“De Maaseikenaar”

1970
“De Maaseikenaar” werd opgericht met
de bedoeling informatie te verstrekken
over onze stad, haar bewoners en haar
verenigingen. Medewerkers van het
eerste uur waren de heren Jaak Bergers,
Martin Boonen, Etienne Dehaese,
Marcel Hendrickx, Renaat Lauwers,
Willem Sangers o.s.c., Rik Theeuwissen
en Tony Van Wijck. Van in de eerste
afleveringen werd er een pleidooi
gehouden voor de bouw van een
cultureel centrum en al vlug evolueerde
het periodiek tot de spreekbuis van de
pas opgerichte culturele raad Maaseik.

1972
In de loop van de eerste jaargangen
werd er overgegaan tot het creëren van
vaste rubrieken, zoals het toponymische
praatje, Maaseiker dialect, Aw Mezeiker
leedsjes en gedichsjes, In memoriams bij
het overlijden van verdienstelijke
stadsgenoten, Maaseikenaren publiceren,
Uit de oude Doos met foto’s van vroeger,
Maaseiker geschiedenis, de Maaseiker
kalender, verlevendigd door cartoons van
lokale kunstenaars.

1975
Vijf jaar lang werd het tijdschrift
gestencild, geplooid en geniet door
dezelfde medewerkers, maar in 1975
nam de stad de drukkosten en de
verzending voor haar rekening,
waardoor het blad een ware facelift
onderging. Dankzij de tussenkomst van
de stad kon het blad nu kosteloos huis
aan huis verspreid worden.

1976
Nummer 4 werd volledig gewijd aan de
inhuldiging van het cultureel centrum
“Achterolmen” op 1 oktober 1976, een
realisatie waarvoor “De Maaseikenaar”
jarenlang een lans had gebroken.

1977
Stilaan ontstond er een vaste redactie,
bestaande uit de heren Jaak Bergers,
Martin Boonen, Etienne Dehaese,
Herman Hendrix, Erik Martens, Willem
Sangers, Gerard Segers, Henriette
Theunissen-Aendekerk en Tony Van
Wijck. De gemeentefusie van datzelfde
jaar zorgde echter voor ernstige
moeilijkheden. De stad zou het tijdschrift
niet langer financieren. Betekende dit het
einde van “De Maaseikenaar”?

1978
Om het onheil het hoofd te bieden werd
er gestart met de actie “Red de
Maaseikenaar”. Het artikel “Wij zullen
doorgaan” kende een overweldigend
succes: abonnementen en financiële
steun stroomden massaal binnen.
Dankzij de inzet van honderden
Maaseikenaren werd “De Maaseikenaar”
gered. John Golsteyn vervoegt de
redactie en zal voortaan instaan voor het
financiële beheer en de verzending. Mia
Paspont haalt vanaf nu het
abonnementsgeld op bij de leden die
niet via een overschrijving betalen.

1990
Om tegemoet te komen aan de vraag
van talrijke lezers verscheen een
repertorium over de inhoud van de
eerste 20 jaargangen. Een tweede over
de daaropvolgende jaren zag het licht in
1995. Sindsdien worden repertoria
jaarlijks ter beschikking gesteld van
belangstellenden. Vanaf datzelfde jaar
wordt de omslag en de lay-out van “De
Maaseikenaar” ontworpen door Rita
Westhovens met foto’s van Roger Maes.
Evolutie van de abonnementsprijs:

1978: 200 BEF
1984: 250 BEF
1989: 300 BEF
1991: 350 BEF
1996: 400 BEF
2001: 10 EUR
2005: 11 EUR
2009: 12 EUR
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1991
Het tijdschrift ontvangt de Oorkonde van
Verdienste van de Culturele Raad t.g.v.
zijn 20-jarig bestaan.

1996
“De Maaseikenaar” verschijnt vanaf
januari in de nieuwe spelling, hoewel
deze officieel eerst vanaf september van
dat jaar wordt ingevoerd.

1997
Inhoudelijk wordt heel wat aandacht
besteed aan de Harlindis- en
Relindisfeesten die om de 25 jaar in onze
stad plaatsvinden.

1998
Het tijdschrift brengt hulde aan
mevrouw Mia Paspont, die dat jaar meer
dan 200 abonnementen aanbracht.

2001
De omslag, nog steeds ontworpen door
Rita Westhovens met foto’s van Roger
Maes, wordt vanaf dat jaar in kleur
gedrukt. Illustratief wordt hiervoor elk
jaar een bepaald thema gekozen.
“De Maaseikenaar” ontvangt de
tweejaarlijkse Pater Sangersprijs van de
Maasketen Jan Van Eyck en de Pater
Sangerskring.

2004
Eerste publicatie van een eigen website
door John Golsteyn.

2008
Mevrouw Mia Paspont zal dat jaar voor
de 30ste keer de achterstallige
abonnementsgelden ophalen (1978-
2008).
Publicatie van een herwerkte uitgave van
onze website.

De redactie kende in de loop der jaren
heel wat wijzigingen:

1987: overlijden van Willem Sangers.
1988: Harry Beenders wordt nieuw
redactielid.

1990: Theo Beenders versterkt de
redactie.
1993: ontslag van Henriette Theunissen-
Aendekerk, die jarenlang de
verzendingen verzorgde.
1994: ontslag van Erik Martens.
Jacqueline Wolfs neemt de taak van
Henriette Theunissen over.
1998: Jan Deckers vervoegt de redactie,
maar zal reeds in 2000 ontslag
nemen.
1999: Ludo Droushoudt neemt het
financiële gedeelte van John Golsteyn
over, die nu instaat voor het ontwerp en
de publicatie van de website.
2002: Thérèse Hendrickx-Godelaine,
Marcel Cuyx en Rik Nulens komen de
redactie versterken. Theo Beenders komt
te overlijden.
2005: Overlijden van Ludo Droushoudt.
John Golsteyn neemt terug de
financiën over.
2007: Wim Corstjens vervoegt de
redactie.
2008: Een nieuw lid versterkt de
redactie: Koen Smits.

In de loop der jaren publiceerde De
Maaseikenaar enkele themanummers,
die heel wat succes kenden:
1980: Geschiedenis van de Maaseiker
post
1981: Het heilig Wammes 3 x 11 jaar
1984: De Maaseiker wallen
1988: Wijlen Pater Sangers
1999: De Pater Sangersbrug
(geschiedenis van de Maasbrug te
Maaseik)
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Diamant
Ons oudste redactielid Harry
Beenders vierde onlangs zijn
diamanten bruiloft.
De redactie feliciteert het echtpaar
Beenders – Moors en wenst het nog
vele jaren van gelukkig samenzijn in
goede gezondheid!



retteketet (1). Gieë begri-jp al waat ich
wil zègke. Haet ós eine get in de wieëg
gelag, den pakke wieë neet dalik het
raocheli-jzer óm dae mins te ligke
rezjeménge. Wieë goeën onneet op
zeuk nao ‘ne remmel óm dae persoeën
op z’ne rubbekas te houwe of aaf te
zwaarze, wi-j we det zoe in figuurleke
taal zègke. Nae, wieë gieëve ‘ne mins
hoeëgstes ‘nen tik op z’n vinger of ‘ne
stamp tieënge z’n sjieëne, en zelfs det in
figuurleke zin. Wieë keeze dus vuur het
vertieërbaar spul, e lich boeëtersèjske. Of
waat tiech onneet zoor zal opbrieë-ke : e
mèlksèjske of ’n mager bèchamelsaws, of
pak ins ’n appelsi-jnesèjske.
Veule wieë ós doeër ein of angeren
i-jzegrim of traeteraer vuur sjöt gezat,
den goeën wieë dae Jówdas dus - óm
het mèt anger wäörd te zègke – neet
dalik mèt de sawspan op z’ne kop
houwe. En zelfs es det serpent mèt z’n
vówl tóng van alles uuëver ós is goeën
róndblajere, den nog hawte wieë ós e
bitsje in.

Aprosdoketon, toneelke spuuële, ironie,
jense en beeldende taal zeen prima
resepte es-te daen ambetanten
azi-jnpisser ins get wils voore. Daomèt
kóns-te dae loeëze, daes-te allang in den
maal höbs, den ins duchtig op z’n oeëre
houwe. Det höbbe we de vuuërige twieë
aafleveringe al e bitsje perbeere ówt te
lègke.
Ómdet verangering van spi-js duit ieëte,
haet e bitjse kuuëkepit nateurlek nog

Theo Kees160

Dènke en veule van
de Maaslenjer zit in
z’n spruuëke en
gezègkdes
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6. AFFRÓNTE EN VERWI-JTE
(dörde aaflevering)

Geine Maaslenjer, en zieëker geine
Mezeikenaer, of het is ‘ne smulpaap, ‘ne
geboeëre maagwaal. Nae, ‘ne
Mezeikenaer z’n tóng is zieëker neet van
sjaopelaer. Want bi-j ’n fi-jn kuuëke
huuërt e fi-jn tungske.
Reurs-te zelf ouch waal ins in de kieëtele
of kesrolle, den wèts-te mer al te good
det d’n sèjskes de smaak van d’n
gerechte geweldig kónne verhoeëge.
Ouch in d’n ómgang mèt minse kónne
we - neet zoe dèk, mer het kump vuur -
emes ’n gooj saws gieëve. En den
kómme we al gaw ówt bi-j affrónte en
verwi-jte. Nateurlek kóns-te het hawte
bi-j gewuuëne kos. En den keeze we
bevuuërbeeld vuur e boeëtersèjske mèt e
sjerlotsje, ‘ne klot gooj boeëter en get
witte wi-jn. Den zal ederein det good
bekómme. Mer de kóns ouch emes ’n
zoor of ’n pikante saws vuuërzètte. In het
lèste geval mèt väöl pili-pili, ketjap,
mósterd, besjaot, wi-jnazi-jn,
gróffelsnagel, loreerblajer, kónjak en zoe
mieër. Jao, den wèts-te noeëts of dae
fi-jnpreuver dao neet het zoor van kri-jg
of kremp in de derm. Of nog erger … de

e raocheli-jzer



anger gooj waar op het sjaap ligke. ’n
Hieël gooj meneer óm dae kni-jzerd of
di-j wawweltri-jn ins ’n gooj pikuuër te
zètte, is de suggestie. En daomèt zeen
we bi-j ’n zèsde mäögelekheid óm emes
op ’n neet al te pissige meneer ónger te
sji-jte, óm het ins effe platëweg ówt te
drökke, ’n sti-jl di-j es het ós hoeëg zit,
kump wi-j kak, vanzelf dus (2). Tösse
häökskes, waem ‘nen dialecteks wilt sjri-
jve, haet nateurlek es ieërste doelstèlling
de ri-jkdóm van z’n dialec te etaleere.
Woebi-j het taaaleige, de karakteristieke
wäörd en ówtdrökkinge zègk mer, de
spil van d’n teks mótte vorme. Het geit
dus neet zoezier óm d’n teks zelf – dae is
ieërder bi-jkómstig . Nae, het geit uuëver
de zègkingskrach van di-j taal. Wi-j kóns-
te es sjri-jver van zoe’nen teks laote ki-jke
det d’n dialecsprieëker, in oos geval dus
de Mezeikenaer, de gaaf haef om mèt
geveul en naodrök te sprieëke. Of det
nów hieël bekak is of zjus hieël plat, dao
geit het neet óm. Alle taalregisters mótte
aan bod kómme. Jao, - óm wujjer te
goeën – op di-j meneer kóns-te zoe’n
valse kat, di-j alti-jd róndlöp mèt e gezich
wi-j e bi-jl, ins good de oeëre wasse.
Vuural minse di-j nogal väöl mówls
höbbe, höbbe dao de veug van. Lèt dus
op es ze uch e verhäölke beginne te
vertèlle det begint mèt ‘Iech höb
gehuuërd det’ en ‘Dao zeen der’ of
‘Wèts-te waat ze zègke?’ en ‘Iech kèn
eine’. Den kri-jgs-te dèk ’n situasie
woe-in des-te allein de naam van den
hoofdpersoeën mós vervange doeër

d’nen eige naam. Is det fenistig? Zieëker!
Mer toch vuuëral ‘ne vówlen truk óm
neet d’n eige vinger te verbranne.
Zónger det ze ouch mer ei woeërd
verkieërd höbbe gezag, lieëze diech di-j
ins ferm de lès. Kóns-te zoe’ne kaddee of
zoe’n kernaalie den neet ins good zi-jn of
häör ach zalighede zègke? Toch! Mer
den höbs-te waal lagaanje, dikke rujzing
in de tent. Gegarandeerd. De regel is
nów zjus des-te stil bli-jfs zitte este
gesjoeëre wuuërs. Iech gaef e paar
vuuërbeelde.

Pak ins, de wils ‘ne gooje kènnis van
diech, dae het alti-jd mer wilt ówtlègke,
suggereere, laote of doon aanveule zègk
mer, des-te ze bètweiterig en belieërend
tuuëntsje kótsmeug bès. Den vertèls-te
dae brave mins bevuuërbeeld des-te in de
Vlaonders – neet te kóntroleere – ‘ne naef
höbs woeëne dae van z’n vrouw aaf is,
ómdet di-j groeëtsprieëkster, ’n stófkónt en
’n trel van formaat, dae naef, de bèste
mins van de waereld, den hieëlen daag
loeëp te kleineere doeër van smörges tot
saoves ówt te pakke mèt häör
lèttervrieëteri-j en häör kènnis. Nów, dae
naef, ech e broeëd van ‘ne kieërel, veulde
ziech daodoeër op d’n deur zoe’n hónsvot
en zoe einen dikke nemes, det er dao neet
mieë tieënge kos en z’n hieël gezóndheid
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‘ne kuuëkepit

ónger de rèsj ligke



aan het veróbzakke waas. Want van
alterasie loeëp dae subbedeies daoróm de
godgansen daag doeër het hóws te tirvele
en te persjónkele (3). En ómdet dae mins
mèt de sjrik zoeët det het daodoeër neet
lang mieë zou doore vuurdet er ónger de
rèsj zou kómme te ligke, haet er de
sjeijing aangevraog. En nów zeen ze
ówterein en is ter dus van Zulma, di-j
trenseneerbieës, aaf. ‘Vanaaf nów kóns-te
miech ritsbómmele,’ woeëre z’n lèste
wäörd aan häör adres. En det waas
gesproeëke vuur ‘ne mins dae we doeër de
bod kènne es emes dae nog te bang is det
er zich de tóng verstu-jk.
’n Hieël vertèlselke. Mer bieëter det es
des-te botweg zègks : ‘Jóng, laammieëker,
iech veul miech mèt di-j gestujt en mèt de
belieërend tuuëntsje nog kleiner es e
sjieërmujske en nog minder wieërd es ‘ne
kakkerlak. Vuurtaan kóns-te miech de pot
op mèt de gemówl. Stófbujjel!’
Cómplemèntemieëker!’ Want den höbt
gieë lichelek ‘ne kènnis minder. Nae,
vuur de leef vraej gieëve wieë di-j
blaoskaak gein aaframmeling woedoeër
der dri-j wieëke later nog ónger de blaw
plekke zit. Het sèjske det we dae
bekènde opdeene, zal h’m dus neet wi-j
‘ne betóngblok op z’ne maag ligke. Dao
is dus gei gevaor det di-j stujtbieës ‘nen
hawven daag zal ligke kujme wi-j e
pospaerd, want det hoof nów onneet.
Wieë hawte het dus – wi-j gezag - bi-j e
lich vertieërbaar sèjske.

’n Twieëde, e soeërtgeli-jk geval.
Stèl uch effe vuur, gieë zit aan taofel bi-j
het aovendfieës mèt di-j gouje brówlof
van eur awwers tieëngenuuëver Trutsje,
de sjoeënmoder van eur broor. Nów is
det vroumes det zoe kaal is es ’n lóws en
det ’n tóng haet wi-j e zwieërd, ’n tang
en ’n spór wi-js-te ze mer zelje
tieëngekumps. En weer is ze ederein
doeër de strónt aan het trèkke. En ómdet
gieë dao neet mèt opgezat zeet en dae
sjaele zeiver uch zoe óngevieër de
stroeëts ówtkump, vertèlt gieë det mins:
‘Trutsje, gieë wèt toch det iech vreuger nog
aan ówtwisseling gedoeën höb mèt det
maesje, Bernice, ówt de Walepi-j. En gieë
wèt det iech dao nao e paar jaor mèt
gestop bèn. Jao, iech waas det kènsj zoe
meug es kaw pap, want det waas eigelek e
spits spoeëk en ’n sji-jtkónt. En di-j taatsj
doeëg ouch niks es luj achterein zètte mèt
häör gestuik. Mer waat iech zègke wou.
Iech höb dao waal alti-jd kontak gehawte
mèt dae jóng dae nieëve Bernice woeënde.
En wèts-te waat dae miech lès gezag haet?
Det ze di-j trees nów in de bak höbbe
gezat ómdet ze al e paar kieëre waas
veroeërdeild vuur ieërrouf. Jao, Trutsje, óm
het mèt ’n bekènde woeërdspuuëling te
zègke, de tóng is het slechste vleis in de
waereld. (4). En iech weit neet waat gieë
dao van vènk, Trutsje, mer volges miech
mós-te ze det soeërt baansjoeëtels en
trenseneerbieëste di-j der ’n dujvels plezeer
aan belieëve es ze jan en alleman uuëver
de tóng kónne hoeële, allemaol in het
presóng stieëke. Jao, Trutsje is nateurlek
gei kujke zónger kop en haet het good
begrieëpe. Want effe later haet Trutjse
zoegezag geweldige bówkpi-jn en zeet
gieë op ’n gooj meneer van det
sjarminkel verlos en kónt gieë röstig
wujjer ieëte, zónger det er hel wäörd
zeen gevalle. Waat neet het geval zou
gewaes zeen es gieë eur stoute sjoon
hawt aangetrokke en Trutsje in häör
gezich hawt zitte ówtpótse zoe van: ‘Iech
zit miech hi-j op te vrieëte van kolaer, trut.
En stieëk det nów good in d’n maal,
lieëleke heks van e wi-jf. Diech zits hi-j mèt
de lank zwieërd weer ederein aaf te zeike,
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óm het mèt ’n ówtdrökking ówt ós
volkstaal (5) te zègke. Ki-jk toch nao d’n
eige, den höbs-te genóg te ki-jke, stóm
fluit. Diech det nöt geval ówt d’ne groeëte
mónd trèkke, det mós-te ze, ordinaer
kwaod-sprieëkster. Huuëtemetuuët van e
vroumes!’

Jao, den höbt gieë waal eur tan laote ki-
jke en haet Trutsje het óngenadig op
häör kap gekrieëge, mer den vreis iech
waal det uch det slech geit bekómme.
Want den veult Trutsje zich de gebieëten
hónd. En het is geweite det di-j bieëste
achteraaf óngemein gevaorlek kónne
zeen. Den höbt gieë di-j zoorprówm,
di-j lastertóng, ech ’n saws inein geflans
di-j neet te vertieëre is en woevan di-j
tuttebel waal ins zoe misselek zou kónne
wieëre es ’n kat. Ten zieërste aaf te raoje
dus, zoe’nen aanpak. Kees dus bieëter
vuur ’n suggestie es gieë eur sjoeën
klèjjer proeëper wilt hawte en euren
aanval neet gaer op e li-jf-óm-li-jf gevech
zeet ówtloupe. Nae, het gevaor det wieë
‘ne vlood van sjeldwäörd en besjimpinge
op ‘ne mins goeën loslaote, is mer klein.
Det zit neet in ós. Het gemood van ‘ne
Maaslenjer is ieërder ieëvenwichtig en
röstig. Of vergis iech miech? Want dao
zeen der ouch di-j bewieëre det wieë
dikke vreijelaere zeen, echte stechelaers.

Het zieëvende en lèste middel óm d’n ti-
jdgenoeëte, es ze hun beukske te bówte
goeën, toch ins ferm de gedach te
zègke, is het ‘ekskuus-vuuraaf’. De
begins d’ne sjamp den mèt te zègke det
het geine sjamp is. Det soeërt affrónte en

verwi-jte begint in de regel mèt ‘De mós
miech neet kwaolek numme, mer …’ of
‘De mós miech ekskuseere,mer …’ en
‘Het is gei verwi-jt, mer …’ of ‘Iech wil
diech neet van get besjöldige, mer …’ .
Iech beperk miech tot twieë
vuuërbeelde.
Sorry, Twan, iech weit neet of iech het
zègke maag. De wèts det wieë nogal
gezóndheidsfanate zeen en det wieë vuur
de gooj loch het hieël jaor doeër mèt de
vinster oeëpe slaope.
Nów, iech snap des tiech swènters neet
gaer in d’ne kawwen otto krups en d’ne
sjikke bak, toch al bekans ‘nen oldtimer, hé
jóng, vuur daag en daw ’n hawf eurke wils
laote werm drèjje. Den trèk det bieësje
ouch väöl bieëter, hé jong. Mer waat iech
tiech zègke wou, pas op det is gein
besjöldiging of zoe, mer vuur oos lungskes
en ouch vuur de opwerming is det neet
zoe’n gooj zaak, wèts-te. In de blok zeen
der trouwes minse di-j dao wakker van
wieëre, van det dieselke, zoe hawvernach,
mer di-j sjówwerikke dörve diech dao
neet uuëver aan te sprieëke. Zoe’n
bóksesji-jters zeen det.’

Iech garandeer uch, dae sorry vuuraaf,
dae duit het h’m. Twan mot al ‘ne
geweldige sti-jfvrieëter zeen of hae krup
vanaaf mörge in daen i-jskas, in det
bevroeëre sjevaak, of hae duit dae
stinkbak eweg. Woemèt weer ins
bewieëze is det, es-te get gedoeën wils
kri-jge, het toch bieëter op ’n belaefde
meneer perbeers. Slik het dus op ti-jd in
es uch get vuur de geis zou kómme in de
zin van: ‘Twan, daen awwe rammelkas,
dae juuëg waal get de loch in, hé man.
‘nen Echte rootbak is det.
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Diech wèts toch zjus zoe good es iech det
wieë hi-j strak allemaol met al dae CO2
kepot goeën van de hits. Of al ieëve
geweldig, hi-j opgesjieëp zitte mèt e paar
miljoeën Hollenjers di-j bi-j hun aan het
verzówpe woeëre ómdet de zieë dik twintig
maeter (6) gestieëge waas. En den wil iech
nog neet te väöl zègke uuëver di-j killoos
root di-j ówt dae knalpot van di-j zeipkis
van diech kómme. Det is waal genóg óm e
stök of tieën minse in de blok op het
pieërelinkelendsje te doon belande. Dènk
dao mer ins uuëver nao, gooje jóng. Woe
bès tiech mèt baezig, lieëlike stinkbók?’
Nae, neet de goojen aanpak. Vuur Twan
zeet gieë den vuurtaan vuur langen ti-jd
loch, nog erger es di-j, di-j ówt z’n
knalpi-jp kump. Want gieë verstaot toch
det Twan al z’n hawf lieëve kepot is van
det blinkbekske, ouch al ratelt det
motäörke wi-j ’n aw betóngmuuële en
stink ter zieëve vaam, waat zègk iech, ein
oor in de wènsj. En of ter z’n
gewuuëntes geit opgieëve, is nog mer
de vraog. En trouwes, zoe vange wieë
‘ne mins neet aaf.

Nog ’n twieëde vuuërbeeld.
Stel uch vuuër, gieë zit op ’t werk mèt
‘ne collega dae uch neet kan zeen of
luchte. Kump uch dae in de gank
tieënge, den zujs-te dae verwieëre in ze
gezich. Zoe wit es e li-jk wuuërt dae den,
ech wi-j ‘ne kwakkert ónger ze penske,
van de guf nateurlek. Want dae mins,
det opgebloeëze stökske janhagel, dae is
zoe zjalóws op uch wi-j ‘ne kni-jn. Nów

zeet gieë lang geine slechte mins en kónt
gieë der onniks aan doon det gieë vuur
het gelök geboeëre zeet. En det uch alles
vuur de wènsj geit en det gieë bi-j alle
mètwirkers geleef zeet. Jao, den zoudt
gieë det stök sjegreng mèt e gezich wi-j
‘ne sjoeëtelsplagk en zoe zoor es azi-jn
ins kónne aansprieëke mèt
bevuuërbeeld: ‘Jóng, Zjerom, waat iech
tiech wou zègke, het is gei verwi-jt of zoe,
mer iech maak miech de lèsten ti-jd get
zörg uuëver di-jn hawwing.

Diech hoofs miech ech neet zoe te beni-jje.
Iech kan der onniks aan doon det iech gein
ermooipens en geinen ermen hals bèn. En
daobi-j, wieë zitte hi-j toch neet op de
kaksjoeël. Dus, laote we stoppe mèt dae
kwatsj en di-j kènjerazie.’
Déh, den loupt gieë vuurtaan lichelek
hieël get minder gevaor det di-j pad, det
kawd reptiel, uch nog ins het leech ówt
de ouge zal kratse, óm miech nog ins
figuurlek ówt te drökke.
Zoudt gieë Zjerom intieëngendeil get
tówsjrieëve wi-j ‘Zjerom, stök óngesi-jfer
(7) , ómhoeëggejonast misbaksel, nów höb
iech m’ne bówk vol. Want iech höb het
waal in de smieze, zjelówze bók. Iech höb
het bi-j diech nów ins alti-jd gevrieëte.
Diech guns miech het leech in m’n ouge
neet. Bah, ordinaer stróntvleeg! En stank
dao nów mer neet zoe te ki-jke wi-j e
neuchter kawf, want diech dougs in d’n
hieël vel neet, lómpe bèddezeiker. Of höbs-
te gaer det iech diech ins op de vówl
bakkes, op dae kwakkertekop van diech
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houw? Want diech bès zoe nöt es de nach,
zoorki-jker! Bènnebieër!’
Jao, den zit gieë dao waal lieëlek te
doon. Mer zal di-j valse slang den
vuurtaan minder guftig zeen? Nae, den
buuëjt zoe’n ekskuus-vuuraafsysteem
väöl mieë kans op sukses. En ouch
bieëter vuur eure rikketik én dae van
Zjerom. En dao-bi-j deens-te emes zoe
sèjske op, den haet det óngevieër
hetzelfste effec es des-te h’m ’n hawf oor
mèt ‘ne matrak höbs ligke aafsloeën. In
de twieë gevalle is dae mins vuur ’n ti-
jdsje ówtgetèld of toch minstes
hieëlegans van de zök. Nae, zoe’ne kal
verköp ‘ne mins van bi-j ós neet.

Tot zoe wujd het ieërste deil van oos
tejori-j uuëver wi-js-te kóns ómgoeën
mèt affrónte en verwi-jte. Zieëve
meneere dus óm di-j sopmaai toch ins e
lèske te lieëre of op z’n plaats te zètte,
waat we nateurlek – wi-j gezag - allein
mer daen eine kieër doon det wieë het
gewuuën neet kónne laote. En det dus in
besjaafde bewoeërdinge. Woemèt, denk
iech, bewieëze is det wieë in oos dialec
in niks hoove ónger te doon vuur het
A.N. Dae kal des-te in d’n moderspraok
diech minder gesjakeerd zous kónne
ówtdrökke is dus e fabelke en bi-jgevolg
zieëker gein raej óm d’n streektaal neet
te gebru-jke.

Bès-te van het gewiksde en aafgevaegde
slaag en zeen d’n aanveule en doeërzich
good óntwikkeld, den kóns-te geli-jk
wèlken aanval aafblokke. Zoe rap es-te
lónt ru-jks, geis-te de situasie óntmi-jne.
Veuls-te het dus aankómme det tiech
eine te graze wilt pakke, den is het de
kuns z’nen attak te verzwaake, aaf te
sloeën of zelfs te pareere, trök te ketse
zègk mer. De zörgs dus det di-j vaeg ówt
de pan in z’n eige gezich terech kump.
En daomèt zeen we bi-j het twieëde lujk
van ooze ki-jk op het ónderwerp. Ómdet
den taktiek terin bestuit det drifköpke
zoe rap mäögelek te óntwaopene en ówt
het velsj te sloeën, is de ri-jkdóm van de
taal weer doeërslaaggieëvend. En ouch

hi-j buuëjt het Mezeiker dialec weer alle
mäögelekhede.

Uuëver dit twieëde lujk en ouch uuëver
het dörde, met name wi-j we te kieër
goeën es we den toch ins,daen eine
kieër, zjus get te lang gekoejoneerd
zeen en ós det in het verkieërde kaelgaat
sjut, wou iech het - óm mi-j betoogske
(8) rónd te make - volgende kieëre nog
höbbe in ’n veerde en vi-jfde aaflevering.

Nów oos dialec aan deze kant van de
Maas get – we mótte onneet te hel ligke
jaomere - in de verdrökking dreig te
kómme, is het mesji-jn gepas uch
óngertösse e bitsje werm te make vuur
dit prachtig en volwaerdig taalsisteem.
Det is nateurlek bedoeld vuur di-j paar
man di-j dao nog neet van uuëvertujg
zeen ….
In z’ne roman ‘Bekentenissen van een
burger’ sjri-jf Sàndor Màrai (9) : ‘Het
weinig nieuwe dat een mens aan zichzelf
toevoegt, is verbluffend gering,
vergeleken met de erfenis die we van de
doden ontvingen.’ Oos Maaslandse
moodertaal, di-j óngeluiflek waerdevol is,
behuuërt tot waat we e bitsje plechig ‘de
erfenis der vaderen’ neume. Oos awwers
en vuurawwers höbbe di-j taal ieëwelang
geboetseerd, geknaejd en
ówtgebalanseerd tot waat ze nów is, e
perfec gehieël woe-in wie oos gedachte
volkómme kónne verwoeërde en oze
waereld ónbeperk kónne ordene en
kommuniseere. Zouwe we het zónger di-
j èrfenis van ‘de vaderen’ mótte doon, en
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dus ouch zónger oos taaleige, den
zouwe we mer erm lujkes zeen. Det is
waat Màrai wilt zègke. Laote we di-j
èrfenis daoróm zieëker neet verwèrpe,
mer oos Maaslands in ieëre hawte en der
alles aan doon det dit èrfstök van
groeëte beteikenis noeëts verloeëre zou
goeën. En det haet mèt verieëring, cultus
wi-j we in sómmige gazette en
lieëzersbreeve mótte lieëze, niks mer den
ouch gaarówt niks te make. Cultus of
verieëring is e begrip det voeërtvleujt
ówt bewónjering, woe nateurlek niks mis
mèt is. Zelf ervare we oos dialec mieë es
e praktis kommunikatie-intrumènt. En
det op grónd van ’n reeks argumènte
woebi-j de persoeënleke inkleuring en
geveulswaerde väöl minder vuurop
stoeën. De zakeleke sjakering van het
begrip ‘cultus’ is stökke kleiner es van
‘praktis kommunikatie-instrumènt’. En
eur vraog of oos dialec het sprieëke van
keurig A.N. – waat nateurlek óntzèttend
belangri-jk is – neet in de wieëg stuit –
kan iech beantwoeërde mèt effe nao de
luj van uuëver de päöl te ki-jke. Dao kan
zich ederein tösse 5 en 105 zoewaal in
de streektaal es in het Algemein
Nederlands zónger meujte, vlot en
óngedwónge ówtdrökke. Of óm het mèt
de wäörd van ozen oud-gouverneur te
zègke: ‘Ik ben jaloers op de troef die ze
met Maastricht hebben. Zo’n Europese
stad en dan je dialect spreken omdat je
er trots op bent.’ (10)
Waat di-j kónne, kónne wieë ouch: oos
standaardtaal én oos dialec allebei perfec
ónger de kni-j kri-jge, höbbe en hawte.
Gaaisloeën dus. Want de Maaskant,
minse, - iech wil hi-j neet ligke stujte –
det is neet allein ’n streek óm van te
geneete. Det is ouch ’n taal woe wieë
mèt gemaak alles in gezag kri-jge. Wilt
gieë van di-j taal ‘ne cultus make, des te
bieëter. In eder geval is het ‘n taal di-j bi-
j di-j streek huuërt wi-j de lènjebuim bi-j
de Mezeiker Mert of wi-j de Mert zelf bi-j
Hubaer en Zjang.

1. De retteketet neume we in oos
Mezeikers ouch de kómgaw, d’n
aafgank of d’n dunne. Sómmige drökke
het hieël plat ówt en di-j zeen den ‘aan
de platte’ of nog erger ‘aan de sji-jt’.

2. Veult ‘ne mins zich ech in ze krujs
getas, den is ordinaer woeërdgebrujk e
middel óm dae kloeët van ‘ne kieërel of
daen tieëringli-jer ins ferm op ze lieëlek
bakkes te gieëve. Wäörd di-j verband
hawte mèt het ‘urogenitale systeem’,
de ówtsjeijings- en geslachsorgane
zègk mer, goeën we den in de volkstaal
in ’n zoe plat mäögeleke vertaling
gebrujke óm di-j pésbacil, di-j ëlénjige
zeikblaos, ins good te kakke te zette of
toch minstes ‘ne stamp ónger z’ne
kakkedoris te gieëve. Nateurlek doon
we det neet allein óm dae vreiseleke
pisang ins duchtig op z’n bloeëte kónt
te gieëve mer ouch óm h’m belachelek
te make en te kleineere. Jao, ’t is miech
get. Nateurlek höbs-te ouch minse di-j
zoe ónverstoeërbaar kalm en gelaote
zeen en zoeväöl aangeboeëre kalmte
van het gemood höbbe det ze zich
doeër niks of nemes ówt hun loeëd
laote sloeën. Mer det soeërt ‘stoïcijnen’
en ‘flegmatici’ is dun gezèjjd. Want
mèt vulgaer woeërdgebrujk kóns-te in
de volkstaal sji-jthujskes dèkke. Zoeväöl
wuuërt det dus gebru-jk.

166

De Maaseikenaar, jaargang XL, 2009, nr. 4

de lènjebuim oppe mèrt



3. Twieë augustus, de fieësdaag van Sint-
Franciscus en Allerzieële woeëre vuur de
katteli-jke – nateurlek ten ti-jje van het
‘ri-jke roomse lieëve – bówtekenskes óm
aaflaote te verdeene. Ze loeëpe den de
kirk in en ówt, want èlkeskieër es ze
bènne in de kirk woeëre en zoerap ze
dao bepaolde gebieëje hawwe gezag,
zoeët dao ‘nen aaflaot aan vas. Den
woeërs-te van d’n straffe aaf. Iech mein
di-js-te nao de vergiffenis van d’n zunj
hi-j of in het vageveur nog te
doeërstoeën haws. Mèt Allerzieële koste
ze zelfs de zieële van de geluivige ówt
het vageveur bieëje. De katteli-jke
geluive namelek det het vageveur ’n
plaats is woes-te vuur d’n zunj mós li-
jje doeër ‘reinigend’ veur. Sturfs-te in
doeëdzunj en höbs-te de abselujsie
vuur d’n doeëdzunj dus neet óntvange,
den beteikent det de geisteleke doeëd
van den ziel en geis-te nao de hèl. Den
kumps-te vuur het vageveur dus neet in
aanmerking.
Nów, persjónkele kump van Portiuncula
en det is ’n kepél in de ómgieëving van
Assisi, het dörp van Franciscus. In de
16de ieëw haet Pius IV dao trouwes ’n
basiliek uuëverhieër laote bówwe.
Portiuncula is het verkleinwoeërd van
portio, waat ‘een stuk land’ beteikent.
De kepél is dus geneump nao het
stökske grónd woe-op Franciscus de
kepél haet laote bówwe. Allewi-jl
beteikent persjónkele ‘heen en weer
loupe, zónger eigelek ’n doel te höbbe’
en ouch ‘zenuwechtig róndloupe’. Het
duit e bitsje dènke aan in- en ówtloupe
en dao ligk dus de link mèt het kirkelek
gebrujk det óngertösse is weggevalle.

4. ‘De tóng is het slechste vleis in de
waereld’ kump van Jan Mens. Zjus, hae
bedoelt daomèt det väöl minse ’n lang
of ’n döbbel tóng höbbe. En det ze
sóms sjerp is , di-j tóng, en den weer
van floer. Mer vuural wilt er zègke det
we soms anger luj uuëver de tóng laote
ri-jje. Kwaoj tónge, lasteraers dus,
könne väöl kepot make. Daoróm is de
tóng het slechste vleis in de waereld.

Jan Mens (1897-1967) waas ‘nen
Hollandse romansjri-jver en publiseerde
ouch kènjerbeuk. Begin jaore ’60 waas
ter de bès verkochte sjri-jver in Holland.
De get awweren ónger ós herinnere
zich zieëker nog de verfilming van z’n
trilogie ‘De kleine Waarheid’, ’n tv-
reeks mèt Willeke Alberti es Marleen
Spaargaren. Mens moraliseerde gaer in
ze werk. Hae besjraef vuural minse ówt
het volk en det tieënge ‘nen
Amsterdamsen achtergrónd.

5. In de Middelieëwe stóng de volkstaal ,
de taal van het volk, nieëve het Lati-jn,
det de weitensjappeleke taal waas en
deende vuur internationaal te
kommuniseere. ’n Volkstaal haws-te
per streek. En het gehieël van di-j
volkstale neume we het Diets, det van
‘diet’ kump, waat volk beteikent. Ówt
sameveuging van di-j streektale –
bevuuërbeeld het Limburgs, het
Vlaoms, het Braobants en het Hollands
– is den in de 12de ieëw het
Middelnederlands óntstange. Ouch
vandaag verstoeën we ónger volkstaal
de taal van het volk, van de gewuuëne
mins dus. Vuur ós is det het Maaslands
dialec in het algemein en het Mezeikers
in het bezunjer. Kènmerkend vuur ’n
volkstaal is det ze de cultuur van ’n
streek, ’n dörp of ’n stad druuëg. En
den höbbe we het in oos geval neet
allein uuëver het Lam Gods van Jan en
Hubert Van Eyck, mer ieëvezieër uuëver
wi-j we lieëve, ieëte, woeëne, en wi-j
en waat we dènke en veule. ‘ne
Verstenjige mins zal den ouch noeëts
aan het belang van oos dialec twi-jfele
. En toch zal ein of anger
dwieërsnekske dao mèt z’n patsj waal
noeëts bi-jkónne.

6. ‘ne Kwaoje mins haet de neiging te
uuëverdri-jve. Waat waal zjus is, is det
de gemiddelde temperateur vanaaf het
begin van de 20ste ieëw zoe’n 0,74 ° C
gestieëge is. En det het hi-j tieënge
2100 doeër minseleke baezighede nog
tösse 1,1 ° C en 6,4 ° C wermer kan
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wieëre, waat vuur mins en miljeu neet
zoe good is. Zoe zou de zieëspeegel in
2100 tösse 18 en 59 cm hoeëger
kómme te ligke. De gevolge daovan
zeen ós allemaol bekènd. We zouwe
der dus van ówt moge goeën det we
het zoe wujd neet goeën laote kómme.
Mer gieë wèt ouch waat Shakespeare
ós in ‘Antony and Cleopatra’ al
vuuërhoeël: ‘Wishers were ever fools’.

7. Zeen we al ‘nen daag awwer en haet
oos geheuge ós neet in de steek
gelaote, den zulle wieë ós nog de
verhaole herinnere di-j ‘de seizoens-
arbeiders’ van vuur WO I, tón ze zelf al
bómpa woeëre, ós in oos jeug vertèlde.
Det woeëre Maaslenjers – jao, we
höbbe neet alti-jd in waelj gelaef – di-j
in de ómgieëving van Aoke, Duuëre,
Keule enz… in de kroeëte ginge wirke
en dus vrouw en kènjer maonje lank
achterloeëte. Zelf huuër iech di-j minse
nog vertèlle uuëver het óngesi-jfer in de
Duitse veljer en oppe Duitse boorderi-
jje. Het woeërd kump den ouch van
‘das Ungeziefer’, waat óngedeerte
beteikent. In lètterleke zin gebrujke we
– of mótte wieë al zègke ‘gebrujkde we’
– het woeërd vuur óngedeerte en anger
insekte, en ouch vuur sjadeleke deere.
In z’n figuurleke beteikenis stuit het
woeërd vuur ‘krapuul’ - ‘gespuis’ of
‘gebroed’ in het AN. In het Duits mós-
te het in het twieëde geval waal höbbe
uuëver ‘das Gezücht’ of ‘das Gesmeiss’,
waat dus slech of gemein volk
beteikent. Das Ungeziefer haet ummers
gein figuurleke beteikenis.

8. Mèt de redenering wil iech - num
miech neet kwaolek det iech effe in d’n
ieërste persoeën kal - bewi-jze det wieë
in oos dialec het ‘gentlemanlike’
affrónteere en sjoffeere van anger
minse, tenminste es wieë het nuuëdig
vènge, perfec ónger de kni-j höbbe. Ten
twieëde det wieë meister zeen in het
aafwieëre van ‘nen aanval. En ten
dörde det wieë neet op oos mundsje
gevalle zeen en ferm ketówn kónne

gieëve es wieë toch ‘ne kieër doeër het
lèntsj goeën.
Eige aan e betoog is det in het midde
bli-jf of het bewi-js van het bewieërde
inderdaad geleverd is. Ómdet de tejori-j
ówt m’nen eige koeëker kump, kónt
gieë onneet naotrèkke of ze waal klop.
Gieë moogt ze waal röstig takseere en
pakke vuur waat ze wieërd is.
Waat iech pertang vuuëral wil
aantoeëne is det oos Maaslands
dermaote perfec inein stik des-te d’r
d’n hieël geveulslieëve in al z’n fasette
en sjakeringe mèt het groeëtste
gemaak in kóns verwoeërde. ’n Taal di-
j aan dae maotstaaf volduit, is ’n
volwaerdige taal.

9. Sàndor Màrai is ein van di-j groeëte
Europese romansjri-jvers woevan
fervente lieëzers al te lichelek alles
höbbe wille lieëze, óm neet te zègke
verslènje. Beuk wi-j ‘Gloed’ of ‘Land,
land!’ en ‘Kentering van een huwelijk’
of ‘Bekentenissen van een burger’ zuls-
te nao lieëzing neet gaw mieë
vergieëte. Het lèsgeneumde book, woe-
ówt iech de zin citeer, geit uuëver ‘ne
jóng dae volwasse wuuërt in het
börgerlek Europa van vuur d’n Twieëde
Waereldoeërlog. Dae waereld van de
börgeri-jj, in het book mieë in de
beteikenis van de bourgeois – in z’n
positief beteikenis – van het Hóngarije
tösse de twieë oeërloeëge waas neet
allein erg bedrökkend mer ouch e
mónumènt van cultuur, besjaving en
aosem-benummende sjoeënheid. Màrai
sjraef ‘psychologische’ romans di-j in ’n
sterk gepoli-jste taal de probleme van
de börgeri-j waergoeëve.

10. Steve Stevaert in Het Belang van
Limburg, 18-04-2009, p.22
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De familie Wieërs-Rutten uit Ophoven-
Geistingen leverde de vorige eeuw aan
de orde van de kruisheren en hun
onderwijsinstellingen te Maaseik een
aantal markante persoonlijkheden, onder
wie pater Albert Wieërs. Deze laatste
overleed in zijn 95ste levensjaar in het
rusthuis “ ’t Kempken” te Dilsen-
Stokkem, waar hij de laatste jaren
verbleef. Zijn levenskaars leek bijna
eindeloos maar is dan toch rustig en
sereen gedoofd na een lang en erg
boeiend leven op 7 augustus 2009. Hij
was iemand met een schrandere, scherpe
geest die hem nooit in de steek liet en

In memoriam
Kruisheer Albert
Wieërs
(° Ophoven-Geistingen 17 december 1914-
†Dilsen-Stokkem 7 augustus 2009)

Jaak Bergers

helder bleef tot in zijn laatste levensjaren.
Tijdens zijn 70-jarig priesterschap en 42-
jarig leraarschap geschiedenis en Frans
op het college leerden duizenden hem
kennen en waarderen om zijn inzet, zijn
ruime intellectuele kennis, zijn onvoor-
waardelijke trouw aan zijn idealen en zijn
breed engagement. Al die eigenschappen
rendeerden in zijn werk op school, bij zijn
assistenties in zijn vertrouwde parochie
Heppeneert of in de kapel van Solt-
Opitter, bij het organiseren van de
jaarlijkse schoolreizen en de Maaslandse
bedevaarten naar Kevelaer en bij zijn
inbreng in de besturen van het plaatse-
lijke Davidsfonds, de Geschied- en
Oudheidkundige Kring en als proost van
de plaatselijke Middenstand. Hij bleef
heel zijn leven een bezige bij met een
enorme weetgierigheid, niet bang om de
vernieuwingen in geloof, onderwijs en de
hem omringende wereld kritisch maar
eerlijk te beoordelen en in te passen. Ook
in de orde van de kruisheren vervulde hij
stipt en plichtsgetrouw, zowel lokaal als
voor de Belgische kruisherenprovincie en
het generalaat, verscheidene functies. Zo
was hij onder meer 50 jaar secretaris van
de vzw Kruisheren. Hij vond steeds de tijd
om zo veel mogelijk culturele verga-
deringen, panelgesprekken en debatten
bij te wonen en was er vaste, eerste
vragensteller in de nabesprekingen. Als
overtuigd Vlaming en Europeër
resumeert “alles voor Vlaanderen en
Vlaanderen voor Christus” kort en
krachtig zijn leven. Pater Wieërs vond in
zijn druk leven toch nog de gelegenheid
om menige publicaties te verzorgen, ook
voor ons tijdschrift.
Wie steeds het beste van zichzelf heeft
gegeven, leeft altijd voort. De levensweg
van pater Albert Wieërs was lang en op
het einde erg moeizaam, een man met
een grote eigenheid wisselde tijd met
eeuwigheid. Als de dood iets overstijgt, is
het de aanwezigheid van de afwezigen in
de geest van degenen die blijven. Wat
vroeger of wat later, wij gaan allemaal.
Elk overlijden doet ons anders aankijken
tegen het leven.



10. Emes get ónger zi-jn naas vri-jve.
(= Iemand een ernstige opmerking
maken.)

11.Hae loeët zich in zi-jn maal ki-jke.
(=Hij gaf op voorhand zijn
argumenten prijs.)

12.Hae haet maneere, mer het zeen ter
van ei verke. (=Hij heeft totaal geen
manieren.)

13.D’n drök op de kieëtel hawwe.
(=Blijven aandringen.)

14.Woeë ein hin dab, dao pik ze ouch.
(= Wie zoekt die vindt.)

15.Woeë der twieë sjeije, höbben der
twieë sjöld. (=De schuld niet op een
ander steken.)

16.Wi-jk tiech! (= Ga uit de weg.)
17.Hówk tiech! (= Hurk neer.)
18.Veug tiech. (= Gedraag je.)
19.Bók tiech. (= Buk je.)
20.Dao höb iech gein fluit mèt te make.
(=Daar heb ik geen uitstaans mee.)

21.Dao mós-te geine kal aan verneele.
(=Daar moet je geen woorden aan
vuil maken.)

Tony Van Wijck170
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Dialects do not belong to a language,
they ‘are’ a language

Giuseppe Francescato (1922 - )

1. Daen hieëring kri-jgs-te zoe neet
gebroeëje. (= Zo zal het je niet
lukken.)

2. Dae haet zich good bi-jeingeraap.
(=Hij is goed genezen.)

3. De moogs èlken daag bli-j zeen det ‘t
aovend is. (=Elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen leed.)

4. Wieë höbben h’m jaore de mówl
oeëpegehawte. (=Wij hebben hem
jarenlang te eten gegeven.)

5. Iech höb miech oppe kni-jje gewirk.
(=Ik heb alles gegeven wat ik kon.)

6. Es groeëte luj kalle mótte de klein
zwi-jge. (=Men moet eerbied hebben
voor oudere mensen.)

7. Dae is ónger ein doeëj hin
ówtgebreujd. (=Hij is een slimmerik.)

8. De kóns bieëter vuur den ieërste kieër
mèt di-jn twieëde vrouw trouwe.
(=Dan hou je de onkosten van een
scheiding in je zakken.)

9. Het is mer ‘ne weit, zag de boor, en
hae bóng zi-jne sjoon mèt ‘ne
pieërlink. (= Zeispreuk.)



22.Zi-jne Paosen hawwe. (=Rond Pasen
te biechten en te communie gaan.)

23.Niks is zieëker …. en zelfs det neet.
(=Wat moet je tegenwoordig nog
geloven.)

24.Van fi-jn minse en van fi-jne rieëgen
wieërs-te het hels bezeik. (=Vertrouw
deftig uitziende mensen niet te
gauw.)

25. Es mi-jn tant rajer ónger haw, den
koste mèt häör vare. (=Antwoord op
iemand die regelmatig het woordje
ES gebruikt.)

26. Es mi-jn tant kloeëten haw, den waas
‘t mi-jne nónk. (= idem)

27.Dao kèns-tiech zoeväöl van es ein
ków van sefraon ieëte. (=Daar ken je
helemaal niets van.)

28.Hae likg nog in zi-jnen tram. (=Hij ligt
nog in zijn bed.)

29.Kauf bli-jfs-te mer ei jaor …;ieëzel de
gans lieëve. (=Antwoord als iemand
je verwijt dat je een kalf bent.)

30.Aan hout kèns-te diech veer kieëre
werme: aafdoon, zaege, kleve en
inne staof doon. (= uitleg
overbodig.)

31.Woe väöl leech is, is ouch väöl sjeem.
(=Het is niet allemaal goud wat
blinkt.)

32.Mei kawt en naat, völt de sjeur en
ouch het vaat. (= Weerspreuk.)

33.Het is allemaol gein haor sni-jje! (=Je
moet het niet onderschatten.)

34.De mós op ti-jd weite wi-j laat het is.
(=Je moet juist aanvoelen wat je
moet zeggen of doen.)

35.Hae is femi-jlie van het zieëveste
knoupsgaat. (=Hij is heel ver weg nog
familie.)

36.De koeëj vilt miech oppe kop. (=Ik
kan het alleen thuis niet uithouden.)

37.Bieëter in eine wujje waereld es in ei
smaal gieëtsje.(= Zei de boer …. en
liet er eentje vliegen.)

38.Hae haet den dujvel in vandaag. (=Er
is vandaag geen huis met hem te
houden.)

39.Det is nog te slech vuur ‘nen ieëzel in
zi-jn oeëre te sjödde. (=Dat is niet te
drinken.)

40. Iech pak miech bi-jjein en den bèn
iech weg. (=Ik pak mijn boeltje en
vertrek.)

41.Zi-j haet einen haan de kop
aafgebieëte. (=Ze heeft haar lippen te
rood gekleurd.)

42. Iech geluif det ze dao klein struntsjes
kakke. (=Ik geloof dat ze het daar niet
breed hebben.)

43. Emes mèt ze pietsje pakke. (=Iemand
beetnemen.)

44. Leverkeukskes bakke ze hi-j neet, mer
waal lekkere! (= Het antwoord van
een moeder op het gezaag van haar
kind dat maar zegt ‘iech höb lever
dit …’)
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kunst van het Bonnefantenmuseum in
Maastricht. Deze man was met een
delegatie deskundigen op 29 mei 2009
op bezoek in de Sint-Catharinakerk te
Maaseik. Het doel was de
samenwerkingsmogelijkheden te
bespreken voor de studie van Sint-Anna-
te-Drieën van de Meester van Elsloo in
het kader van een onderzoeksproject in
het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel. Dit
project loopt in samenwerking met het
Bonnefantenmuseum in Maastricht dat
in 2011 een internationale
tentoonstelling organiseert rond de
Meester van Elsloo. Beelden uit de streek
van het Maas- en Rijnland, met o.a. een
beeld uit de kerken van Neeroeteren en
Beek, worden er verzameld en
tentoongesteld.
Wat houdt het onderzoeksproject in?
Een team van deskundigen uit het KIK en
het Bonnefantenmuseum zal zich buigen
over de geschiedenis van de Meester van
Elsoo. De historici hopen de ware
identiteit van de Meester van Elsoo te
ontsluieren. Een aantal specialisten met
kennis van materialen en technieken
onderzoekt de houtstructuur en de
polychromie. Het team staat onder
leiding van Christina Ceulemans,
departementshoofd documentatie, en
Christine Vanthillo van het Agentschap
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen
Limburg, Onroerend Erfgoed. Het
onderzoek start waarschijnlijk in oktober.
Vóór het transport naar Brussel krijgt het
beeld een beschermende behandeling
tegen het verlies van de picturale laag.
Daarna krijgt het beeld een minimale
reiniging met het oog op de
tentoonstelling in Maastricht.
De resultaten van het onderzoeksproject
worden aan de kerkfabriek
bekendgemaakt. De redactie van “De
Maaseikenaar” krijgt exclusief de
publicatierechten.
Na het bezoek van de delegatie waren
wij nog meer overtuigd van de rijkdom
aan kunstvoorwerpen in de Sint-
Catharinakerk.

Rik Daniëls
Pierre Thijssen
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Kent iemand het beeld van Sint-Anna-te-
Drieën in de Sint-Catharinakerk?
Waarschijnlijk zullen velen ja knikken en
zich vaag iets herinneren. Als je vraagt
naar de beeldsnijder, dan twijfelen
pientere geesten tussen Jan van
Steffeswert en de Meester van Elsloo.

Het is de Meester van Elsloo,
vermoedelijk Jan Van Oel uit Roermond,
die reeds voor 1500 actief was. Zijn
atelier bleef productief tot ongeveer
1545-1550. Samen met Jan van
Steffeswert en de Meester van de Lange
Figuren zijn deze beeldsnijders
toonaangevend geweest voor de
laatgotische beeldsnijkunst in het
Limburgse Maasland. Het beeld van Sint-
Anna-te-Drieën staat in de Sint-
Catharinakerk en stelt de Heilige Anna
voor met Maria en het Jezuskind. Het is
100 cm hoog en in de 19de eeuw
opnieuw voorzien van een neogotische
polychromie.

“Dit beeld is van onschatbare waarde.
Het is een uniek stuk dat moet worden
toegevoegd op de lijst van beschermd,
onroerend erfgoed.” Dit zijn uitspraken
van Peter te Poel, conservator oude
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Foto Rik Nulens



Frenssen Hubert Joseph, landbouwer en
herbergier, geboren te Maaseik op
04.11.1846. “Il sait lire et écrire en
flamand, il parle un peu le français’’.

Graux Jean Jacques, geboren te
Maaseik op 20.05.1863. “Il sait lire et
écrire en flamand et en français, a suivi
les cours de l’école moyenne“.

In 1912 diende er, wegens overlijden,
een derde veldwachter te worden
aangesteld. Er meldden zich drie
kandidaten: Sybers Joannes Arnoldus
(°Maaseik 08.05.1870), Schadick
Theodorus (°Maaseik 20.03.1881) en
Peeters Pierre (°Maaseik 31.12.1876).

Na een examen werden de best
geklasseerden, namelijk Sybers en
Schadick, voorgedragen. De gouverneur
vond dat beiden een goed gedrag
vertoonden en konden lezen en
schrijven. Sybers werd benoemd met een
aanvangswedde van 750 fr. en 150 fr.
woningvergoeding.

Na het overlijden van Lambert Dierx
(†28.04.1919) was er opnieuw een
betrekking vacant. Weer kwamen er drie
kandidaten opdagen: Willem Droushout
(°Maaseik 19.09.1874), Pierre Peeters en
opnieuw Theodorus Schadick. Droushout
en Peeters werden voorgedragen.

Schadick zag de bui al hangen. Hij
vond dat hij, en hij alleen, voor de
betrekking in aanmerking kwam. In
een brief dd. 26.04.1919 zou hij dat
de gouverneur wel eens even duidelijk
laten verstaan:
Mijnheer de Gouverneur,
Voor het uitbreken van de oorlog,
nauwkeurig gezegd in 1913, werd ik
als tweede kandidaat voor het ambt
van veldwachter voorgedragen. Ik
behaalde 9 stemmen op 10. De
oproeping onder `s konings vaandel
verplichtte mij bij de mobilisatie het
leger te vervoegen.
Als militair van klas 1 was ik in mijn

Mathieu Daemen174
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Het ambt van veldwachter, champetter
of garde champêtre werd in het leven
geroepen tijdens de Franse Periode.
Omdat in kleine landelijke gemeenten
het inkomen niet volstond om in het
levensonderhoud te voorzien, waren de
meesten van hen ook nog landbouwer.
Meestal was de veldwachter ook nog
bode (boj) en opzichter bij openbare
werken in de gemeente. Voor het
handhaven van de orde bij bepaalde
manifestaties kreeg hij de hulp van de
rijkswacht.

In tegenstelling tot vandaag had de
landbouwer ongeveer vijftig jaar geleden
nog geen last van paperassen. De
veldwachter kwam langs voor de
jaarlijkse tellingen en dat was het dan. In
een grote gemeente met een aantal
uitgestrekte gehuchten diende de
veldwachter behoorlijk wat weg af te
leggen. Hij was dan ook één van de
eersten die over een fiets beschikte, zij
het als dienstvoertuig.
In de beginperiode volstond het
ruimschoots dat de kandidaat-
veldwachter kon lezen en schrijven. In
het provinciearchief vonden wij hiervan
enkele voorbeelden:



woonplaats Maaseik gevestigd.
Toekomende maandag 28 dezer, zal de
gemeente een veldwachter kiezen. Ik
verneem dat een ander persoon dan ik
zal gekozen worden. Mij dunkt dat de
plaats mij rechtmatig toekomt:
1’ als aangeduid kandidaat van voor
de oorlog
2’ als oud militair, terwijl de andere
kandidaat nooit soldaat is geweest en
omdat de openvallende plaats in eerste
mate moet worden toegekend aan een
oudstrijder.

Theodoor Schadick, Eykerstraat 43
Maaseik

De gouverneur, blijkbaar niet onder de
indruk van Schadicks schrijven,
motiveerde zijn voorkeur voor Droushout
als volgt: “In de periode 1914-1915 heeft
de heer Droushout als speciaal agent
verschillende jonge mannen over de grens
gebracht en dus blijk gegeven van
vaderlandsliefde en moed.”

Later, in opvolging van Willem
Droushout, werd Pieter J. Dierkx
aangesteld. Hij staafde zijn kandidatuur
als volgt: “In Maaseik zijn welingerichte
scholen voor mijn kinderen.“ Willem werd
geboren te Maaseik op 19.09.1874 als
zoon van Nicolas Dierkx en Jacomina
Luysmans. Op het ogenblik van zijn
benoeming was hij wachtmeester 1ste
klas in Boutersem, waar hij ook woonde.
De majoor van de rijkswachtcompagnie
in Leuven onderstreepte in zijn
aanbeveling dat Droushout een zeer
goede wachtmeester was en zeer
geschikt om zulkdanig ambt uit te
oefenen. Bovendien bezat hij
verscheidene eretekens.

In een latere fase werd de job van
veldwachter niet zo maar op een
schoteltje aangeboden, maar toegekend
na “strenge” examens. Als bewijs volgen
hier de vragen waaraan de kandidaten in
1928 werden onderworpen:

Rekenkunde: Men heeft 672 eiers tegen
8,50 Fr gekocht, men heeft ze verkocht
tegen 1,25 Fr het dozijn. Hoeveel heeft
men gewonnen?

Algemene kennis: In hoeveel deelen wordt
België ingedeeld, hoe heeten deze deelen
en wie staat aan het hoofd van ieder deel?

Verhaal: Verhaal de ontvangst van den
gouverneur der Provincie in uwe stad, waar
hij ondermeer een bezoek bracht aan het
Doofstommeninstituut.

Hier volgt een bloemlezing uit het
verhaal van één van de kandidaten:

Heden den 7 november 1928 hadden
wij de eer den Heer Gouverneur der
Provincie Limburg in onze stad te
mogen ontvangen. Vanaf den vroegen
morgen kwamen er veel menschen der
omliggende gemeenten even als
muziekmaatschappijen, om deze
gebeurtenis zoo luisterrijk mogelijk te
maken. De straten waren versierd en
aan de woningen was de Nationale
Driekleur geheeschen ten titel van
hoogachting.
Na het bezoek aan het stadhuis werd
een bezoek gebracht aan het
doofstommengesticht dezer stad. De
gouverneur begaf zich naar de
verschillende afdeelingen waar hij zijn
bewondering uitdrukte voor den
onverschrokken ijver en moed die aan
de dag werd gelegd, om de
ongelukkigen die gescheiden moeten
leven van de algemeene maatschappij,
een besef te geven bij dewelke zij door
eene beweging met hare handen, hare
uitdrukkingen te kennen te geven.....

In juni 1905 ontving de gouverneur
volgend anonieme klacht uit Maaseik:

Ik moet een klagt indiene over onze
politie. Onze velwagter is oud hij ziet
op vijftien passe niemand, den andere
moet den heelen dag op het stadhuis
zijn. Er wort den ganse dag gestroopt.
Er zijn menschen die 3 à 4 beesten
hebben en die 4 jongens hebben die
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een ganse dag maar bij haalen met 3 à
4 zakken op den kruiwagen of met de
honskar en haalen al wat ze vinden
zoals klaver, gras, koren, beeten,
kolraapknollen het is een schande zoo
het in velt toegaat en het gebeurt
meest in den middag als ge geen
menschen in het velt ziet als geen
verandering komt dan schrijven wij 40
handteekens naar den minister hoe de
zaake te Maeseyck zitten

Zoo groeten wij u allen van harte

De gouverneur was deze keer blijkbaar
wel onder de indruk van zo een straffe
taal. Op 12.06.1906 stuurt hij volgende
brief naar de burgemeester:

Men schrijft mij dat het toezicht der
velden in uw gemeente te wensen
overlaat en dat het stroopen der velden
op eene groote schaal gebeurt en
ongestraft blijft om reden dat de
landelijke politie te Maeseyck
onvoldoende is.
Gelieft, mijnheer te laten weten wat
deze zaak is en in het voorkomend
geval den gemeenteraad uit te nodigen
om maatregelen te nemen voor het
versterken van de landelijke politie.

Prompt volgt het antwoord van de
burgemeester:

In antwoord op uw brief willen wij
loochenstraffen dat het toezicht in de
velden van onze gemeente te wensen
overlaat. Wij voegen er aan toe dat
thans in het veld zeer weinig te
stroopen valt en het stroopen in
Maeseyck onbeduidend is. Wij
bevestigen dat de landelijke politie te
Maeseyck niet alleen voldoende is,
maar dat zij krachtdadiger te werk
gaan als de ganse politie van het
kanton te gaâr. Er is sinds geruime tijd
geen enkele klacht, niet ééne
toegekomen betrekking veldstrooperij.
Wij achten het onze plicht een
verdiende hulde te brengen aan den
gekenden iever van onze veldwachters.

Herhaaldelijk ontstonden er betwistingen
over de taak van de veldwachters, met
een uitgebreide briefwisseling tot
gevolg.

Na een klacht van een veldwachter uit
Maaseik richt het Nationaal Verbond der
Veldwachters op 21.11.1931 volgend
schrijven aan de gouverneur:

“De politiecommissaris mag alleen de
hulp van de veldwachter inroepen in
dezelfde mate als de veldwachter dat
aan hem vermag. Het schijnt dat
veldwachter D. in Maaseik bestendig op
het stedelijk gedeelte van de stad gebe-
zigd wordt om er nachtronden te doen,
dat hij de in de stad geregeld dagdienst
heeft en alzo onttrokken is aan de
verplichting van zijn ambt, dat is:
bewaken van de vruchten der aarde.”

Hierop antwoordt de gouverneur:
“De politiecommissaris is verant-
woordelijk voor de werking van de
politiedienst. Al de leden van het
politiekorps, dus ook de veldwachters
staan onder zijn gezag.”

Een kleine aanvulling bij dit artikel:
omdat Maaseik een landelijke gemeente
was, beschikte de gemeente niet over
een politiekorps, maar wel over een
tweetal veldwachters. Eerst in 1932
kreeg de stad een politiedienst onder
leiding van de eerste commissaris, de
heer Dumortier. De toenmalige
veldwachters Arnold Sijbers en Dierckx
werden in dit korps opgenomen.

Enkele vroegere veldwachters die we bij
naam kennen:
- Jeurissen Jozef, °Maaseik, 30 maart

1863. Hij was getrouwd met
Hendrika Hinoul en overleed op 3
juni 1905. Over hem verscheen een
kort artikel in ‘De Maaseikenaar‘
1998, nr. 4, p. 230.

- Graux Jean Jacques, °Maaseik, 20 mei
1863

- Sijbers Jan Arnold, °Maaseik, 8 mei
1870
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- Schadick Theodorus, °Maaseik, 20
maart 1881

- Dierx Lambert, †Maaseik, 28 april
1919

- Droushout Willem, °Maaseik, 18
september 1874

- Dierkx Pieter, °Maaseik 19 september
1874

- Greven Raymond, de laatste
veldwachter van Maaseik, zullen de
meeste lezers zich zeker nog
herinneren
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De Maaseiker politiebrigade bij het gouden huwelijksfeest van veldwachter Arnold Sijbers
omstreeks 1950.

De foto werd genomen vóór het woonhuis van Sijbers aan de Zonnelaan.
V.l.n.r.: Antoine Raets, Henri Boonen, Jozef Slangen, de feesteling Arnold Sijbers,

Albert Gielen, Jeang Leyen en Jean Dierkx.
In de deuropening enkele kleinkinderen van Arnold: Rosette Sijbers en Thieu Smits.

BBeettaaaall  vvaannddaaaagg  nnoogg  uuww  aabboonnnneemmeenntt  22001100..
GGeebbrruuiikk  bbiijjggaaaanndd  ssttoorrttiinnggssffoorrmmuulliieerr
SSlleecchhttss  €€  1122  bbiinnnneennllaanndd,,  €€  1166  bbuuiitteennllaanndd
EEuurrooppaa  ooff  €€  2200  rreesstt  vvaann  ddee  wweerreelldd..
EEeenn  sstteeuunnaabboonnnneemmeenntt  vvaann  €€  2255  ((ooff  mmeeeerr))
iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  zzeeeerr  wweellkkoomm..
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Halfvastenstoet
1954
Tony Van Wijck
Foto’s: John Golsteyn

Ons redactielid John Golsteyn is in het
bezit van een mooie porseleinen schotel
die we hieronder afbeelden. Volgens
John is deze schotel afkomstig van de
familie Dalemans, die vroeger een café
uitbaatte op de Markt, naast de
Nootstal, en die bestuurslid was van de
wijk Markt. Meer inlichtingen heeft hij
niet. De datum op de schotel verwijst
naar de halfvastenviering in Maaseik in
1954. Het curiosum is afkomstig van het
Provinciaal Verbond voor Toerisme, die
het waarschijnlijk schonk aan de
winnende wagen of groep van de
toenmalige stoet.
Ik ontdekte de kunstenaar die de
prachtige tekening in kleuren ontwierp.
Het is de bekende schilder-glazenier
Roger Daniëls van Hasselt
Wie weet hier meer over te vertellen?
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apotheker Engelbert Langkbein en na
hem hebben er nog vijf generaties
apothekers in dit pand gewerkt en
gewoond.
De laatste die hier werkzaam was, was
apotheker Guillaume Van Venckenray,
die in 1959 overleed zonder opvolging.
Wellicht zijn er nog mensen onder u die
klant waren bij apotheker Van
Venckenray en die zich de “geuren en
kleuren” van de “oude apotheek” nog
herinneren.
Men kon immers letterlijk de “tand des
tijds” opsnuiven in de ruimte die 255
jaar dienst deed als apotheek en die door
het feit dat de mensen zeer zuinig
leefden bijna integraal qua meubilair en
inboedel bewaard is gebleven.
Toentertijd nam de Stad Maaseik de
wijze beslissing om het pand en de
volledige inboedel onder haar hoede te
nemen en vanaf 1964 werd de apotheek
verbonden met een kleine aanbouw in
de achtertuin, waarin men de vondsten
kon vinden uit de plaatselijke
voorgeschiedenis van onze stad.

foto’s: Rik Nulens

Tijdens de
heropening van de
Musea Maaseik, in
de huizen “Den
Oraniënboom” en
“Den Blauwe
Leeuwe” werd
onderstaande
spreekbeurt
gehouden door de
architect-
ontwerper Erik
Martens

Geachte dames en heren,

Na vele jaren stellingen, werfuitrusting
en afsluitingen staan we heden voor
twee prachtige panden die ons werden
nagelaten door wijze Maaseikenaren die
trots waren op hun stad en haar
patrimonium.

Deze monumenten met de mooie
namen “Den Oraniënboom” en “Den
Blauwe Leeuwe” vertellen ons ook na
honderden jaren een stuk van hun
geschiedenis.

Het was in 1984 dat het stadsbestuur
van Maaseik aan ons architectenbureau
vroeg om een dossier op te stellen voor
de restauratie van het interieur van de
apotheek Van Venckenray.
Deze apotheek, die ondergebracht is in
het pand “Den Blauwe Leeuwe”, is de
oudste particuliere apotheek in ons land.
Ze werd in 1704 opgestart door

De laatste apotheker dhr. G. Van
Venckenray ®, geschilderd door M. Van
Venckenray in 1951



Ten einde het restauratiedossier
apotheekmuseum op te starten werd in
1985 samen met de diensten van het
toenmalige bestuur voor Monumenten
en Landschappen een eerste
vooronderzoek georganiseerd.

Na dit vooronderzoek op het meubilair
van de apotheek bleek dat zich onder
een pakket verflagen een zeer kleurrijk
palet bevond van olijfgroene, blauwe,
dieprode en zwarte afwerklagen, die
teruggingen tot in de 18de eeuw.
Na heel wat overlegvergaderingen hoe
het dossier verder aan te pakken, werd
terecht de vraag gesteld of het niet beter
zou zijn om eerst de restauratie van het
gebouw aan te pakken en daarna het
interieur van de oude apotheek.
Intussen was ook het pand “Den
Oraniënboom” in de kijker gekomen en
gezien de toestand van dit gebouw
uitermate slecht was, werd geopteerd
om ook dit gebouw te betrekken in een
ruimer restauratieproject dat vooreerst
de bouwkundige toestand van de
gebouwen in orde zou stellen.
Als laatste zou dan het restauratiedossier
van het interieur worden opgesteld.

Geopteerd werd om in de kelders en op
het gelijkvloers van de twee panden de
museale functies onder te brengen en op
de verdiepingen als stadsbestuur het
voorbeeld te geven en er woonfuncties

onder te brengen zodat “wonen boven
winkels in de binnenstad” hier zeker de
leefbaarheid ten goede zou komen,
gezien er drie ruime appartementen
werden ingebed in de structuur van de
Maaslandse gebouwen.

Deze gebouwen hebben hun eigen
geschiedenis die voor wat “Den Blauwe
Leeuwe” betreft, teruggaat tot het
laatste kwart van de 17de eeuw.

Het gebouw is een Maaslands diephuis
met een dwars zadeldak tussen
brandgevels, dat opgebouwd is op een
nog oudere kelder in mergelsteen.
De voorgevel is opgebouwd in een laat
17de-eeuwse Maaslandse stijl met al zijn
pracht, door de eenvoud van de
gebruikte materialen, te weten:
de veldovenstenen die ter plaatse
gebakken werden, de Maaskalkstenen
onderdelen die uit de streek van Namen
naar Maaseik gevoerd werden langs de
Maas en verder in het Maaseiker dialect
“Eimse Stein” genoemd werden, verder
de glas-in-loodramen en de slagblinden
in eikenhout.

Ook werden tijdens de restauratiewerken
de etalageluiken hersteld die de onderste
raamopeningen links en rechts naast de
toegangsdeur kunnen afdekken.
Oorspronkelijk was er immers geen
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Den Oraniënboom

Den Blauwen Leeuwe



beglazing in de onderste ramen en
werden de luiken bij het opengaan van
de apotheek opengeklapt in de stand die
u nu kan zien.

In het interieur van de woning werden
alle 18de-eeuwse onderdelen, zoals de
typische schouwmantels, de trappen,
vloerafwerkingen, moer- en kinderbalken
behouden en werd de stucafwerking van
de plafonds in gepelterde leemstuc
hersteld, zodat de troggewelven, zoals
we deze in Maaseik noemen, terug in
hun oorspronkelijke toestand en
kleurafwerking werden gerestaureerd.

Het pand links naast de oude apotheek
heette vroeger “De Ketel” en werd later
“Den Oraniënboom” genoemd.

Ook dit huis is een Maaslands diephuis
uit het laatste kwart van de 17de eeuw
met een dwars zadeldak, een prachtige
krulgeveltop en merkwaardige gesmede
gevelankers aan de zijde van de
Lekkerstraat.

De voorgevel van het pand is
opgebouwd als een brede bakstenen
pilastergevel in drie traveeën, dateert van
1850 en werd los tegen de oude
achterliggende structuur geplaatst, enkel
verankerd aan enkele kleine eiken balkjes
die verbonden waren aan de
oorspronkelijke moerbalken.

De bestaande zijgevel in de Lekkerstraat
was aldus niet goed verankerd aan de
voorgevel en werd teneinde deze
problematiek weg te steken in de 19de
eeuw gecementeerd.

Tijdens de restauratie diende deze
cementering verwijderd te worden. Dit
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Den Oraniënboom: dwars zadeldak tussen
brandgevels

Krulgeveltop van Den Oraniënboom



werd met de grootste voorzichtigheid
uitgevoerd, doch ondanks de vele
voorzorgsmaatregelen werd tijdens het
verblijf van Ötzi de ijsman, op een
tentoonstelling georganiseerd door
Musea Maaseik, de vloek van Ötzi voor
de tweede keer in één week realiteit.

Immers na het scheefwaaien van de
toren van de Sint-Catharinakerk op
16/02/2006 tijdens een windhoos,
stortte op 24/02/2006 een deel van de
zijgevel van “Den Oraniënboom” in, ter
hoogte van de hoek Markt –
Lekkerstraat.

Deze laatste datum zal ik niet licht
vergeten, want het was op dezelfde dag
dat ik in Aalst in het ziekenhuis mijn
eerste kleinkind “Gustav” mocht
verwelkomen!

Maar deze instorting bracht ook met
zich mee dat na een herziening van het
dossier de stabiliteit van de toch wel

wankele “Oraniënboom” fundamenteel
kon aangepakt worden, zodat het
gebouw er nu na restauratie nog nooit
zo “stabiel” heeft bijgestaan.
Dus “geluk bij een ongeluk” mag ook
wel eens!!
Wel had het probleem tot gevolg dat,
teneinde de bestaande bouwdelen te
behouden, de uitvoering der werken
± 1 ½ jaar vertraging opliep.

Doch nu kunt u zien dat deze vertraging
zeker geen verloren tijd was.
Immers het gebouw staat er terug
prachtig bij en tevens werd besloten om
de hoofdtoegang tot het museum vanaf
de Markt te laten gebeuren, met
inrichting van de toegangsbalie en de
museumwinkel, en het geheel verder
middels een glazen doorgang te
verbinden met het bestaande museum,
dat ook volledig gerenoveerd werd en
waarover dhr. Karel Buijn van Donald
Ontwerpers bv nadere toelichting zal
geven.
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Rechter scheidingsmuur met afdrukken van het wandmeubel



En nu kom ik dus terug bij het begin van
mijn uiteenzetting, namelijk de
restauratie van het interieur van het
apotheekmuseum.
Dit laatste luik van het restauratieproject
werd op 13 juli goedgekeurd door de
gemeenteraad van Maaseik en is nu
ingediend bij de Vlaamse overheid voor
het bekomen van de restauratiepremie.

Zodra de bevoegde minister hiertoe het
licht op groen zal zetten, kan ook dit
laatste deel worden aanbesteed en kan
er tot uitvoering worden overgegaan.

De apotheek zal er dan heel anders gaan
uitzien want uit het vooronderzoek bleek
dat de ruimte in het pand “Den Blauwe
Leeuwe” oorspronkelijk als één ruimte
was opgevat.

Op de rechter scheidingsmuur werden
onder de afwerkingslagen de afdrukken
van het wandmeubel teruggevonden.
Deze afdrukken zullen als basis dienen
voor de reconstructie van het
wandmeubilair.

Een diplomawerk over de apotheek, voor
het behalen van de titel “Master in
Monumentenzorg”, werd opgemaakt
door Brenda Schotte en Hilde Martens.

In het kader van dit diplomawerk, na
gedetailleerd onderzoek van alle losse en
vaste delen van het wandmeubilair en de
twee togen, bleek dat de oorspronkelijke
opstelling van het meubilair, zoals

hiervoor vermeld, correct was.
En hoewel de bruinhouten kasten
omwille van hun afwerking schijnbaar
één geheel vormden, is niets minder
waar.

In feite is de kast in de loop der tijden
telkens weer aangevuld of verbouwd tot
een mengeling van onderdelen uit alle
periodes, vermoedelijk vanaf het begin
van het meubel in 1704. Om de
verbouwingssporen onzichtbaar te
maken werd elke grote verbouwing
weggewerkt met een nieuwe kleurlaag.
Zo zien we dat niet minder dan elf
verschillende lijsten op de ladefronten,
dertien soorten knoppen en zes types
van leggers verwerkt werden en dat in
het geheel vier houtsoorten werden
gebruikt. Een opmerkelijk en
uitzonderlijk meubel dus, waar een lange
geschiedenis achter schuil gaat.

Na al deze vooronderzoeken rees de
vraag hoe we de uiteindelijke restauratie
zouden aanpakken. Uiteindelijk werd
beslist om terug te keren naar een fase
uit de late 18de eeuw, aangezien deze
fase quasi op alle onderdelen aanwezig is
en zo het best een totaalbeeld kan
opleveren. De bedoeling is om de
wandmeubels in één lijn tegen de
rechtermuur in “Den Blauwe Leeuwe” te
hermonteren. Voor het wandmeubel
staan de twee werktogen. Al het
meubilair had in deze periode een rijke
polychromie. De vaste delen van het
meubilair waren overwegend oud
groenblauw, de ladefronten waren beige
en gedecoreerd met tekstvaandels die
qua kleur variëren volgens de inhoud van
de lade. Achter de open kastdelen was
de muur felblauw geschilderd. De grote
panelen in de togen waren voorzien van
een grijze marbrering met vergulde
zuilen en lijsten. U kunt de
reconstructietekening van het meubilair
bekijken in de glazen kasten die nu als
tijdelijke tentoonstelling zijn opgesteld in
de apotheekruimte. In deze bouwfase
was er tevens op het gelijkvloers een
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Een van de vele houten laadjes
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resultaat van de vele uren arbeid. Wij zijn
er terecht trots op dat deze twee
pareltjes van architectuur klaar zijn om
de tand des tijds opnieuw te weerstaan
en dat ze terug een betekenis krijgen
binnen het dagelijkse leven in de Stad
Maaseik.
Het museum opent zijn “vernieuwde”
deuren aan de zijde van de Markt. Van
hieruit kan een bezoek worden gebracht
aan het vernieuwde Regionaal
Archeologisch Museum en de
museumshop.

Rest mij verder nog woorden van dank te
richten aan mijn medewerkers en de
firma’s die deze toch wel moeilijke
restauratie tot een goed einde brachten,
meer bepaald:
• De hoofdaannemer der werken, de

firma Verstraete & Vanhecke uit
Wilrijk en al zijn onderaannemers.

• De firma ELKW uit Maaseik, die
instond voor de elektrische
installaties.

• De firma LKB uit Zonhoven, die de
CV en sanitaire installaties uitvoerde.

• De firma ThyssenKrupp uit Brussel,
die de lift installeerde.

• De firma ZZED uit Kortessem, die
instond voor het hijsplateau zodat
ook bezoekers in een rolstoel
toegang krijgen tot het museum.

Verder wil ik ook al mijn medewerkers en
speciaal Hilde en Cliff bedanken, die dit
project behandelden als hun troetelkind
en last but not least de Studiebureaus J.
Urlings en P. Poelmans, die instonden
voor respectievelijk de stabiliteitsstudies
en de technische dossiers.

Ik hoop dat zowel de Maaseikenaren als
de vele bezoekers nog jarenlang zullen
genieten van deze restauratie.

Ik dank u voor uw aandacht.

Maaseik, 21 augustus 2009
Erik Martens Architect-ontwerper

verbindingsdeur tussen de apotheek en
het huis”Den Oraniënboom”, die
vandaag opnieuw is open gemaakt. De
panden “Den Blauwe Leeuwe” en “Den
Oraniënboom” zijn trouwens op
verscheidene verdiepingen reeds van in
de 18de eeuw met elkaar verbonden.

Zodra het dossier aanbesteed is, zal de
restauratie van het meubilair en de
decoratie van de apotheek ter plaatse
worden uitgevoerd door gespecialiseerde
restaurateurs die de nodige uitleg
kunnen geven aan de bezoekers, die
aldus de voltooiing van dit grote werk
ter plaatse kunnen opvolgen,vandaar dat
de ruimte van de apotheek op heden
nog niet voltooid is, maar u wel reeds
kan zien aan de muurafdrukken waar de
wandkasten terug opgesteld zullen
worden.

Vandaag zijn wij bijzonder verheugd u te
kunnen laten kennismaken met het
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kinderen, ingrijpende gebeurtenissen die
voor eeuwig in het geheugen moesten
gegrift worden. En zo ontstond de
traditie zulke belangrijke evenementen
op ludieke wijze te vieren door het geven
van een ton bier. Maar ook op zulke
momenten reikten een koele pint en
cultuur er elkaar de hand. De ton,
tegenwoordig noemt men zo’n
happening deftiger een ”babyborrel”,
werd aangekondigd aan de hand van
een affiche, tegenwoordig noemt men
dit een “poster”, ontworpen en
uitgevoerd door één van de trouwe
stamgasten Leo Dalemans. Jarenlang
zouden deze affiches de muur sieren van
de gelagkamer bij Thieu en Zjeeke.
Leo was een getalenteerde kunstenaar.
Hij beschikte over een uitzonderlijk
tekentalent, gepaard met een gevoel
voor koloriet en compositie. En daarbij
was hij een belezen man met liefde voor
taal en poëzie. De affiches moeten
daarom niet alleen visueel genoten
worden, de teksten dienen te worden
gelezen om hun taalspel dat elke
gevoelige ziel voor poëzie nog steeds
kan bekoren.

Jaren geleden, toen het café gerenoveerd
werd, werden de affiches verwijderd en
het was de verdienste van de heer Huub
Coolen, één van de trouwe bezoekers
van het etablissement, om er zich over te
ontfermen. Niet alleen de tand des tijds
had het papier aangetast, maar nog
meer de alcoholische dampen en de
nicotineaanslag van vele jaren en veel
sigaretten. Na een noodzakelijke
reiniging van de stukken heeft Huub alle
affiches fotografisch vastgelegd en de
hele verzameling aan Leo Dalemans
bezorgd. Het zijn deze foto’s die de
Werkgroep voor Documentatie onlangs
ontving van mevrouw Dalemans-
Lavigne, waarvoor onze oprechte dank.
Voor hen die deze grandioze avonden
hebben meegemaakt, vormen de
affiches, met een lichte overdrijving, een
stuk cultureel erfgoed, een getuigenis
“van wat eens was”.

Martin Boonen

Lei Dalemans

Leo Dalemans en de avonden die
eens waren

Het café naast Zaal Van Eyck was de
locatie een halve eeuw geleden. Officieel
heette het “De Katholieke Kring”, maar de
trouwe bezoekers in de jaren 1960
noemden het “Bi-j Thieu en Zjeeke”. En
die trouwe bezoekers, de habitués, dat
waren onder andere de leden van het
toneelgezelschap “Sterk als Eyck”,
redacteurs van “De Maaseikenaar” en
heel wat leraars.
Bij pot en pint voerde cultuur er het
hoge woord, werden er met jeugdige
overmoed wereldproblemen opgelost en
metafysische vraagstukken besproken,
tapkastgesprekken van top-niveau. Als
een dorstige niet-stamgast wou
binnenkomen, dan riep Thieu van achter
de tap: “privé”, waarop de bezoeker zich
terugtrok om elders lafenis voor zijn
dorst te zoeken.
Wanneer alle politieke of wijsgerige
problemen tot tevredenheid van de
aanwezigen waren doorgelicht, werd de
avond muzikaal met belcantosamenzang
besloten, met liederen zoals “Non de
Dieu disait la princesse…”

Ondertussen werden de stamgasten een
jaartje ouder, men trouwde en kreeg
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• 15 juni 1963: viering geboorte Hilde Coolen, dochter van Huub
en Hilda Coolen-Vanmaele. De tekst is geïnspireerd op gedich-
ten van Paul Van Ostaijen. Mooi stilistisch spel met de allitere-
rende letters H van de drie voornamen Huub, Hilda en Hilde.

• 1963: viering huwelijk Herman Walschaerts en Leona Joosten,
waarbij het geheel is gecomponeerd als een heraldische
voorstelling met in twee kwartieren de wapens van Mechelen
en Maaseik, en verder de harten van de verbondenheid en de
opgeheven wijsvingers die alluderen op de onderwijsfunctie
van beiden, vandaar de wapenspreuk “Amor et Institutio”

• 1967: huwelijk van Mart Dijkstra en Mieke Berghs, een mooie
compositie waarbij het beroep van Mart (drukker) gesymbo-
liseerd wordt door de drukstempel.

• Geboorte van Frank Dalemans, zoon van Leo en Annie, met een
formulering in een verheven, haast bijbelse taal.

• Ton ter.gelegenheid.van het afzwaaien van de dienstplichtigen
Herman Walschaerts en Paul Vanbergen. Let op het logo: de
Belgische leeuw gewapend met een pint en op de militair-
bureaucratische taal met woorden als “dagorder” of “’s lands
legermacht”.

• 28 oktober: huwelijk van Manny Theunissen en Jeanne
Schiepers, het geheel aangekondigd als de uitvoering van de
Italiaanse opera “Le Nozze di Manni”

• Zonder datum: huwelijk van Tei en Els, Theo Schippers en Els
Leyen, met een plechtstatig, haast klassiek verheven taalge-
bruik, alluderend op het feit dat Theo leraar klassieke talen was.

• 1960: huwelijk van Jo Dederen met Christiane, een knappe
symmetrische compositie met de schoorsteen van de
brikkenbakkerij in Aldeneik, waar Jo bij betrokken was. De ham
op de rechterhelft verwijst naar de betrokkenheid van
Christiane met de vleeshandel, terwijl de bakstenen links voor
zichzelf spreken.

• Huwelijk van Rob Berghs en Lutgarde Van Montfort, waarvan
de figuratie verwijst naar architectuur en nieuwbouw waarbij
beiden betrokken waren, Rob als architect en Lut als dochter
van een aannemer.

• Huwelijk van Jos Paumen en Ghislaine, met de aangepaste
leuze “Voor de jeugd en de kindsheid”. Jos was werkzaam als
leraar, zij in de kinderzorg. Centraal staat een kruisherenkruis,
omdat Jos op het college werkzaam was, een mooie
compositie.

• 1964: geboorte van Greetje, dochter van Bie Daniëls en Dee
Wassenberghs. Ook hier verwijst de voorstelling naar de
beroepsactiviteiten van beiden. Bie was werkzaam in de
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atoomcentrale van Mol, Dee was sportlerares. Beiden waren
geboren Maaseikenaren, vandaar het wapenschild in top.

• Viering van de geboorte van Berthe Berghs, dochter van
Francis Berghs en Lo Dahmen.

• Drink aangeboden door Gerard Theuwissen, waarschijnlijk ter
gelegenheid van zijn verjaardag. Ook hier werd voor een
heraldische voorstelling gekozen met als wapenspreuk “Actor
et Scriba”. Gerard was gevierd lid van het Maaseiker
toneelgezelschap en secretaris van de Technische School Sint-
Jansberg. Deze activiteiten worden gesymboliseerd in de
kwartieren van het schild: de maskers van de acteur, S.J. voor
Sint-Jansberg, het schild van Maaseik en de pennen van de
secretaris.

• Huwelijk van Dominiek en Imelda Frantzen, met een virtuoze
en tevens grappige woordspeling op het bekende gedicht van
Gezelle, waarbij het centrale woord “het kruisken“ vervangen
werd door “het kruiksken”. Het originele Gezelle-gedicht:
“Ik heb het kruisken dan gekregen, menig keer, en wier geslegen
op mijn kake zacht en zoet”, wordt in de versie van Leo:
“W’hebben ’n kruiksken dan gekregen - menig keer - en
leeggeslegen tussen onze kaken, zacht en zoet”.

• 15 december 1962: Ton ter gelegenheid van de geboorte van
Rik, zoon van Bie Daniëls en Dee Wassenberghs, met een
schitterende tekst waarin elke zin een geslaagde variant vormt
op een of ander vers van Paul Van Ostayen:

“Mark groet ’s morgens de dingen” wordt: “Rikske hoort
‘s avonds de dingen”.

Het vers “Nachtelijk vliegen vogels van de wilde wingerd weg”
uit een ander gedicht van Van Ostayen, wordt heel
toepasselijk “nachtelijk lopen ouders van de milde
haardstee weg”.

“Droef in glazen parelt drank, er is geen dorst” wordt “kloek
in glazen parelt drank, er is veel dorst”.

“Gij hoort plots het klateren van avondlijk water” wordt
“gij hoort plots het zijpelen van avondlijk water”

“Laat hoort men weer hun draven stalwaarts” werd ongewijzigd
overgenomen om het einde van de avond te beschrijven.

• Maart 1963: Huwelijk van Paul Vanbergen en Stefanie, waarbij
de aankondiging van de avond werd voorgesteld als de
heruitgave van een kostbaar boek, een “weelde-uitgave”, een
luxe-editie, gezet in “Vlaamse zwaar-geval letter punt 10”.
De tekening zelf stelt een boek voor.

• 1966: Huwelijk van Guido Bleukx en Sonja Verstraete. Zij was
sportlerares, vandaar de Olympische ringen, hij psycholoog,
waarnaar de drie woorden verwijzen.

• Geboorte van Frank Arnouts, vierde zoon van Jean Louis en Els
Leurs, met een leuke parafrase op de Vier Haimonskinderen
(Arnoutskinderen) en het Ros Beiaard.



• 15 april: Geboorte van Luc Aernouts, zoon van Jean Louis en
Els Leurs, met het het geslaagde rijm: “op het geluk van Luc”.

• 3 februari 1962: geboorte van Erik Smits, derde zoon van
Thieu en Zjeeke, de caféhouders, waarop een prachtig spelen
met een gedicht van Richard Minne. Daarom volgt hier het
originele gedicht:
Gelijk een bron
zijt gij in de zon
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in ’t gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
geeft toe en geeft zich gewonnen.

• 22 juli: Ton aangeboden door de caféhouders Thieu en Zjeeke
Smits en hun vier zonen. Het café hoorde oorspronkelijk bij de
zaal Van Eyck, die in de jaren 1960 nog uitsluitend als filmzaal
fungeerde, vandaar dat “Cristal- Films” geen verdere
verklaring nodig heeft. En het logo in top, “CFA”, herinnert
aan de Duitse films van UFA, de enige die gedurende de
oorlogsjaren in België vertoond werden, en voor de
ingewijden een zachte verwijzing naar de politieke voorkeur
van de caféhouder gedurende de oorlogsjaren.

• Mei 1963: Drink aangeboden door Martin en Mia Boonen-
Essers bij de geboorte van hun dochter Annelies. Omdat de
vader leraar Nederlands was, zocht Lei zijn inspiratie in de
aanhef van het Middelnederlandse meesterwerk “Van den vos
Reynaerde”.

• 11 februari: Ton aangeboden door Lei Dalemans van Annie:
“Wie teikene allebei, Annie en Lei.

• Ton aangeboden door het Horizonkwartet, winnaars van
“Ontdek de Ster”.

• Het Horizonkwartet (de naam werd bedacht door Jan
Peeters), ontstaan in de schoot van de scoutsgroep de
Kruisridders, was een vocale groep die in de jaren 1960 in
Maaseik actief was. Op 2 november 1965 werd de groep
eerste laureaat van de wedstrijd “Ontdek de Ster”,
georganiseerd door de toemalige BRT, met het nummer
“Greenback Dollar”. Leden van het kwartet waren Wim
Corstjens, Sylvain Housen, Roger Maes en Theo Paumen. De
overwinning werd bij Thieu en Zjeeke met de nodige
muzikale omlijsting uitbundig gevierd.

Laat dit artikel een persoonlijk eerbetoon zijn aan een overleden
jeugdvriend, een man met veel talenten, Leo Dalemans.
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Het jaar 2009 betekent een grote
omwenteling voor het museumgebeuren
in Maaseik. De naam Musea Maaseik
wordt officieel gelanceerd met een
vernieuwd logo, een nieuwe folder en
een nieuwe website door de dienst
Musea van de Stad Maaseik.

Hieraan gekoppeld kunnen we een
verfrissend nieuw aanbod bieden aan de
bezoekers door een volledig vernieuwd
Regionaal Archeologisch Museum, een
splinternieuwe museumshop en een
tijdelijke tentoonstelling in het
Apotheekmuseum. De bereikbaarheid,
visibiliteit en de toegankelijkheid worden
verhoogd door een nieuwe ingang in het
pand ‘den Oraniënboom’ langs de
marktzijde.

Het Regionaal Archeologisch museum
sloot zijn deuren in september 2006. De
stad Maaseik gunde het
verbouwingsproject aan firma Donald
Janssen ontwerpers uit den Haag. Het
doel was een visueel en technisch
duurzame, (semie)- permanente
inrichting te ontwerpen die de uniciteit
van de collectie van het museum recht
doet en tevens tot de verbeelding
spreekt van de bezoeker. Het moest een
opstelling worden voor alle leeftijden.
Hierin is Donald Janssen samen met zijn
team en het museumteam glansrijk
geslaagd.

In 2005 werden de werken gestart aan
het pand ‘Den Oraniënboom’. Tegen alle
wil in stortte in maart 2006 de zijgevel
van dit pand in, waardoor ook de
veiligheid van het Apotheekmuseum in
het gedrang kwam. Met man en macht
werd het apotheekmuseum ontruimd.
Door dit voorval liepen de
verbouwingswerken aan de panden ‘Den
Oraniënboom’ en ‘Den Blauwe Leeuwe’
een heuse vertraging op.

Op 21 augustus 2009 kunnen de Musea
Maaseik met grote fierheid de
gerestaureerde panden openstellen voor

189Anja Neskens

Musea Maaseik
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Feestelijke heropening
Officieel op vrijdag 21 augustus
Groot spektakel op zondag 23
augustus 2009

De Musea Maaseik omvatten drie
entiteiten die de basis vormen van de
museale werking binnen de
stadsgrenzen van Maaseik. Het Regionaal
Archeologisch Museum, de kerkschatten
van Sint-Catharina en het
Apotheekmuseum zijn de trots van het
Maaseiker Cultureel erfgoed.
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Stad Maaseik tevens een nieuw logo. De
Musea Maaseik omvatten drie entiteiten:
het Regionaal Archeologisch Museum
(ter vervanging van het Museactron), het
Apotheekmuseum en de Kerkschatten
van Sint-Catharina. Deze 3 musea
worden gebundeld onder 1 noemer,
namelijk ‘Musea Maaseik’ en worden
verbonden door hun vaste plaats in 1
van de hoeken van de driehoek in het
nieuwe logo. Toch is onze dienst ook
vooruitstrevend en staat ze open voor
samenwerkingsverbanden, die
gesymboliseerd worden door de
opening in de driehoek.

Voor meer info kan u steeds terecht op
het nummer 089/56.68.90 of op onze
website: www.museamaaseik.be.

En denk eraan: ‘elke Maaseikenaar’ kan
gratis de Musea Maaseik bezoeken!!

het grote publiek. Het pand ‘Den
Oraniënboom’ wordt de nieuwe ingang
voor het Apotheekmuseum en het
Regionaal Archeologisch museum en
herbergt tevens een splinternieuwe
museumshop. In het pand ‘Den Blauwe
Leeuwe’ wordt er een tijdelijke
tentoonstelling ingericht rond de
voorwerpen van het Apotheekmuseum
en de restauratie die eind 2010 ter
plaatse uitgevoerd zal worden onder het
kritische oog van de bezoekers.

Om deze verschillende veranderingen
binnen de Musea Maaseik in een
feestelijk kleedje te steken organiseerden
de Musea Maaseik op 23 augustus een
grote opening voor het grote publiek
met spektakels van een Romeinse groep
Legio XI Claudia Pia Fidelis, een
prehistorische groep en een
middeleeuwse groep.

De bezoekers kunnen een kans maken
op een luxueuze reis naar China,
aangeboden door Kuoni en Vzw Expo
Maaseik van 21 augustus 2009 tot 31
oktober 2009.

Nieuwe Logo Musea Maaseik
Samen met de heropening van de Musea
Maaseik lanceert de dienst Musea van de



Regionaal Archeologisch Museum, zijn
voor rolstoelgebruikers toegankelijk via
een in het trottoir ingebouwde
ingenieuze lift. Mijn vrouw had telkens
de eer om als eerste passagier van deze
liften gebruik te maken.

191Tony Van Wijck
foto’s: Gerda Van Wijck

Rolstoel-
toegankelijkheid
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Ondanks het imago van Maaseik als
onvriendelijke stad voor rolstoelgebrui-
kers, zijn er gelukkig toch een paar
lichtpunten te vermelden. Onze
Maaseiker musea, nl. het Selbach-
museum en het onlangs heropende

Ingang Selbachmuseum

Ingang Stedelijke Musea (Den Oraniënboom)



Oplossing
(zie “De Maaseikenaar”, 2009 nr. 1, p. 30)

1. Waat sjaf de pot?
Hoonderesop
Vleissop
Sepi-jte
Horre
Moeërestómp
Hieëske
Krebkes saws
Beslaag
Tartepóm

2. En good gekrujd
Gekrujje
Besjaot
Unne

3. Waat dujt tiech?
De krieëmer
De begaovinge
E beslaag
De bóf
Den aafgank
Zwieël
Sjieërmónd
Keene
Dul

4. Waat sji-jnt dao?
In den dónkele
Pitslamp
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Reuzewedstrijd
“Oos Moderspraok”

192 Martin Boonen

Pil
Kinkee
Lampedaer
Zwieëgelke
Kerbuurlamp
In de lómmer
Vunkelhout
Abbezjoer

5. Lich en zwaor matriaol
‘ne badding
Pappendèk
Basj
Moolj
Häörtsje
Klaw
Tappeseerpepeer
Tar
Zunsjele
Aems
Piosj

6. En óm weg te goeëje
’n kaer
De kits
’t boetsje
Kwaartsje

7. En e paar hieël lestige
Aaf en tów
Allewi-jl
Ampel (of: amfel)
Vrèk

De winnaar
De wedstrijd werd gewonnen door
Theo Kees, Oude Ophoverbaan 52
Maaseik, die bijna alle antwoorden
correct had. Hij ontving een mooi boek,
dat ons door het stadsbestuur ter
beschikking werd gesteld.

De ereplaatsen werden ingenomen door:
• Jaak Hoedemakers, Bleumerhoven

Maaseik
• Karel Vanbergen, Bosstraat 82A bus 1

Maaseik
• Hélène Peeters, Van Eycklaan 89 bus

11 Maaseik
• Hélène Van Esser-Repriels,

Venlosesteenweg 91 Kinrooi

Onze felicitaties!



Willy Borkelmans (56) en Hugo
Hoedemakers (51) hebben hun
Maasafvaart tot een goed einde
gebracht. Sinds 18 juli al voeren zij in
een kano van bron tot monding over de
Maas en kwamen trots en ongedeerd
aan in Hoek van Holland op 13 augustus.
Met hun actie zamelden zij geld in voor
het programma “Sight First II” dat van
2005 tot en met 2008 al meer dan 200
miljoen US Dollar heeft opgebracht op
wereldniveau.
Bij hun tussenstop in Maaseik ontvingen
zij van het stadsbestuur een eremedaille.
Op 17 september gaven zij een
voordracht over hun heldendaad om 20
uur in Zaal Van Eyck, georganiseerd door
de Pater Sangerskring.
Hun reisverslagen zijn nog te lezen op
www.hobomaasafvaart.be.

193Wim Corstjens

Maaseikenaren
varen de Maas af
van bron tot
monding
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Hubert Peeters is geboren in Aldeneik op
3 juni 1903 als zoon van Leonard Adamus
(Leo) Peeters (°Maaseik 27-01-1867 -
†11-11-1941) en Maria Elisabeth (Betje)
Peeters (°Maaseik 18-08-1873 -
†03-09-1963) en overlijdt op 06-11-1979.

Kinderen uit dit huwelijk (achterste rij
van links naar rechts, uiterst rechts staat
Hubert):

Jan Peeters
°Maaseik 19-01-1896 - †Eisden 13-08-1981
erepastoor van de Sint-Barbaraparochie te
Eisden-Tuinwijk
Michiel Peeters

°Maaseik 15-09-1897 - †09-01-1973

Maria Peeters
°Maaseik 07-04-1899 - †16-09-1900

Ida Peeters
°Maaseik 24-11-1900 - †Eisden 01-10-1984
Zij werd begraven op 05-10-1984 te
Aldeneik.

Willem Peeters
°Maaseik 07-04-1902 - †21-01-1957
Hij was gehuwd met Augusta Claessens
(°Schaarbeek 07-09-1909 - †Maaseik
27-07-2006), dochter van Felix Claessens
en Maria Huysmans. Zij waren de ouders
van de Maaseiker kunstenaar Jan Peeters
(°Maaseik 09-12-1945 - †Bree
25-01-2000).

Hubert volgt van 1916 tot 1922 de
humaniora op het Kruisherencollege te
Maaseik. Hij kiest voor het
missionarisschap en legt op 8 september
1922 zijn gelofte als scheutist af in
Scheut.
Op 21 augustus 1927 wordt hij daar
priester gewijd en op 26 september

Wim Corstjens194

Maaseik en China
(vervolg)
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Overzicht Maaseiker paters in China:
Goyens, Van den Hoven en Peeters:
Aflevering 3: pater Hubert Peeters,
missionaris van de Congregatie van
Scheut in China.



1929 vertrekt pater Hubert Peeters met
vier andere scheutisten, Achiel Ingels
(Lembeke), Maurice du Carstillon
(Waereghem), Alfons Lyssens
(Rupelmonde) en Alfons Labaere
(Sotteghem) naar China. Voor de
douane verborgen zij 130 sigaren, een
halve kilo tabak en 200 sigaretten…
Met de trein reizen zij via Parijs naar
Marseille en vandaar met de boot via
Napels, Port Saïd, het Suezkanaal, Aden,
Colombo, Singapore, Hong Kong om op
31 oktober in Shanghai aan te komen.
Zijn misgewaden en vier boeken van
Dickens worden hem nagestuurd…

Achter op de kaart staat deze tekst:
“Hier een foto van onzen boot. Het
streepje duidt de plaats aan waar onze
cabine is en het kruisken waar we
buiten op het dek de meesten tijd
zitten. We varen tegen 23 km per uur –
vandaag veel wind en we dansen. We
zijn onze beenen niet meer meester en
toch hebben we geen Bock gedronken.”

In het Kadoc te Leuven bevindt zich een
dossier waarin vele lange brieven,
briefkaarten en andere documenten
worden bewaard die pater Peeters
gedurende zijn reis naar China en zijn
verblijf ginds, aan zijn ouders schreef.
Met culinaire deskundigheid beschrijft hij
de luxe en de uitstekende keuken aan
boord waarvan hij met volle teugen
geniet. Enkele keren stuurt hij een
“spijskaart” naar Aldeneik waaronder
deze:

Beste Ouders, Broeders en Zuster,
Hierbij de spijskaart van vandaag.
Elke dag ‘n nieuw en altijd even goed.
Dit maar om U te bewijzen dat ik het
hier niet slecht heb.
De groeten en van de beste soort.
Hubert

Op een andere mooie menukaart schreef
hij aan zijn moeder Elisabeth Wilms:

Lieve Moeder,
Een zalig en gelukkig naamfeest en
moge de goede God U zegenen met
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rijke genaden.
Daarvoor zal ik op 19 November
a.s.vurig bidden in de H. Mis.
Geschenken heb ik niet en daarom
zend ik U deze spijskaart dan kunt ge
dat allemaal gereed maken wat erop
staat en een flinke smulpartij inrichten.
Lang leve Sint- Elisabeth.
Uw zoon Hubert.

Eens in China zou het echter enigszins
anders verlopen en was het vaak “kin
kloppen“. Daar had men nog nooit
gehoord van boterhammen en het eerste
wat hij in het Chinees leert, is: “Ik heb
honger“.

Zeer gedetailleerd beschrijft pater Hubert
Peeters de stad Peking, de handel en
wandel van de bewoners, de bedelaars,
de tempels, de feesten en evenementen
en hij stuurt regelmatig ook foto’s op.

Meestal noteert hij in zijn brieven dat hij
“van alles voldoende heeft”, maar dat ze
alleen geld moeten opstureni. Hij
informeert altijd naar familieleden en in
een lange brief van 14 december 1929
vraagt hij wanneer het “Volkstooneel van
Aldeneyck“ (?) optreedt. Regelmatig
“tekent” hij ook zijn vorderingen in de
Chinese taal.

Na acht maanden Chinese taalstudie in
Peking is Hubert Peeters van 1930 tot
1939 werkzaam in in de parochies Ta-
tung (1 jaar, 3 000 christenen),
Hun-yuan en Hong-tin-choang.
De tocht van Ta-tung naar Hun-yuan,
“een stad met hooge muren omringd en ‘n
40.000 inwoners; de streek is bergachtig
en schoon“, deed pater Hubert met zijn
knecht te paard in 12 uren “over berg en
dal en vier keer door het water, dan weer
afstappen omdat het te steil was en weer,
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enz. Voor roovers moet ik hier niet bang
zijn, dat gebeurt maar alleen op plaatsen
waar geen versterking is“.

De jaren 1930 zijn in China gekend als
zeer harde jaren, vooral in het Noorden
van China, boven de Chinese muur, in
het gebied van Binnen-Mongolië waar
de meeste van de missies van Scheut
lagen.

Dertig jaar na de aanvallen van de
Boksersii, waarbij kerken en woningen
werden afgebrand en christenen
vermoord, werd deze streek onveilig
gemaakt door rondtrekkende
roversbenden, die overal dood en
vernieling zaaiden. Vele missies hadden
zich daarom in Binnen-Mongolië
ingericht als kleine burchten om zo de
christenen en ook de omliggende
dorpen een zekere veiligheid te
bezorgen in tijd van nood. Dit
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Hij meldt zijn aanstelling als pastoor en tekent de ligging van gebouwen.



verstevigde de band en het vertrouwen
van de missies met de inlandse
bevolking; zo groeide de samenwerking
en een goed georganiseerd verzet tegen
de plunderende benden. Maar heel wat
paters die verre reizen maakten naar
ander missieposten, vielen in handen van
rovers! De prefectuur van Ta-tung lag
onder de Chinese muur en werd dus
aangezien als tamelijk veilig gebied.
Toch werden regelmatig mensen
gegijzeld voor wie de rovers dan hoge
losgelden eisten. Veel families waren arm
of niet bij machte zich te verweren. Pater
Peeters is dan vaak bijgesprongen om
deze slachtoffers uit de handen van de
rovers te krijgen. Hij kende de knepen
van de Chinezen en wist hoe hij de

rovers moest aanpakken in de
onderhandelingen.

Onder de Japanse bezettingiii

had de bevolking het hard te
verduren. De Japanners waren
uiterst wantrouwig en zagen in
iedereen een spion. Wie
verdacht werd, werd opgepakt
en soms vreselijk gemarteld.
Ook de paters, die meeleefden
met hun Chinese christenen,
werden niet vertrouwd noch
gespaard. Zij werden verdacht
gemaakt, gearresteerd en
gefolterd om bekentenissen af
te dwingen. Dat heeft pater
Peeters aan den lijve
ondervonden maar hij wilde er
nooit over vertellen. Vele
maanden droeg hij echter de
zichtbare sporen van zijn
martelingen.

In 1939 komt pater Peeters op
verlof naar België en keert niet
meer terug naar China. Hij
wordt benoemd tot ‘socius’, de
assistent van de novicemeester
en begeleider van de broeders
en spirituali te Scheut (van
1940 tot 1941). Vanaf 1941 is
hij gedurende vierentwintig jaar

de novicemeester te Scheut en te Zuun.

In 1965 wordt hij rector van het rusthuis
in Schilde en hij gaat in 1969 wegens
gezondheidsredenen op rust. Op 6
november 1979 overlijdt hij. Hij wordt
begraven op het kerkhof van het rusthuis
en er is een nadienst in Aldeneik op 17
november.

Eén van zijn beste vrienden en tevens
bewonderaar was mgr. Daem, oud-
bisschop van Antwerpeniv.
Een citaat uit de begrafenisrede:
“Hij was een man die recht door zee ging,
die de zaken bij hun echte naam durfde
noemen, een man waar men met eerbied
tegenop zag en die men waardeerde“.
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Met dank aan:
• de “Missionarissen van Scheut”,

provinciaat te Brussel voor de
medewerking en de tekst die is
voorgelezen tijdens de rouwdienst van
zijn begrafenis.

• Het KADOC voor het dossier nr. 964
(1929-1939),Tatung te Hun-Yuan en
Hong-Tin-Choang-China

• Ludo Pipeleers, Limburg in China –
Limburgse missionarissen in China van
de 19de en de 20ste eeuw, oktober
2001.

• Marc Gyselinck, Jos Klaps en Judith
Peeters.

i Ondergetekende herinnert zich dat er
regelmatig geld werd ingezameld
tijdens familiefeesten. De opbrengst
van de loterijen was voor de pater in
China. Als kleine gast mochten wij ééns
per jaar, zo rond Nieuwjaar, onder
begeleiding van ons vader de
mysterieuze “Chinese kamer” bezoeken
in het ouderlijk huis te Aldeneik. Met
open mond staarden wij naar de
schitterende Chinese vazen, de zijden
doeken en de vele kunstvoorwerpen die
er, als op een permanente
tentoonstelling, stonden uitgestald. In
voorzichtige tred schreden wij traag
tussen akelige draken en kleurrijke
schilderijen, want elke stap over de
gammele plankenvloer deed deze
breekbare kunst in alle richtingen
schommelen.

ii Chinese nationalistische beweging,
gericht tegen de invloed van de
westerse imperialistische mogendheden
(1899-1901).

iii In 1931 viel het Japanse Keizerrijk de
Chinese regio Mantsjoerije binnen en
begon in feite de Tweede
Chinees-Japanse oorlog. Al in 1937
begon voor China de Tweede
Wereldoorlog. Japan bezette toen grote
gebiedsdelen van Oost-China.

iv Mgr. Daem werd in 1962 benoemd tot
bisschop van het nieuwe bisdom
Antwerpen. Hij was o.a. de eerste

voorzitter van het VSKO, dat toen nog
Nationaal Verbond van het Katholiek
Onderwijs heette, en oprichter van de
Nationale Confederatie van
Ouderverenigingen.

Laatste China-nieuws
Ons redactielid Koen Smits maakte een
Chinareis en stuurde de artikels over
“Maaseik en China” uit de twee vorige
nummers van “De Maaseikenaar” naar
de reisleidster en Verbieststichting-
medewerkster Cheryl Liao. Ziehier haar
interessante uitweiding:

Beste Koen en alle reizigers,

Bedankt voor het interessante artikel.
Na het opzoeken van de missieposten van
Pater Goyens in de boeken en mappen die
hier te vinden zijn, heb ik de volgende
informatie gevonden:
• Ning-Hiou Tou heb ik niet gevonden,

maar wel Tchoung-Wei (huidige
spelling Zhongwei). Deze plaats ligt
ook aan de oever van de Gele Rivier,
260 km ten zuidwesten van Yinchuan,
en hoort nu bij de provincie Ningxia.
We zijn daar dicht bij geweest.

• Liang-chou (huidige spelling
Liangzhou) is de naam van een oude
prefectuur die afgeschaft is sinds 1912,
en lag rond het gebied van Wuwei,
278 km ten noordwesten van Lanzhou
en 320 km ten westen van Tchoung-
wei (Zhongwei). Wuwei ligt aan de
oostkant van de Zijderoute en is een
meer dan 2 000 jaar oude stad, rijk
aan cultuur en geschiedenis. Het was
ook een belangrijk verdedigingspunt
tegen indringers uit het noorden. De
Lange Muur (Chinese Muur) loopt
langs de oost- en noordkant verder.

Ik hoop jullie hiermee geholpen te hebben,
zodat jullie het verhaal van Pater Goyens
beter kunnen plaatsen.
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Buffalo Bill bezocht
Maaseik
Martin Boonen

In een exemplaar van het weekblad “De
Maas- en Kempenbode” van 20 juli 1929
vonden we volgende aankondiging, die we
hier ongewijzigd laten volgen:

Stad Maeseyck Zaterdag 20 Juli om 8 ½
uur eenige opvoering

STADE VAN
Kapitein BUFFALO BILL

Het grootste cirkus der wereld. De
eenige schepper der circussen met 4
masten, 3 renbanen en 2 tooneelen.
Een echt cirkus met 50 aantrekkelijk-
heden, uitgevoerd door kunstenaars van
alle rassen, op 3 renbanen en 2
tooneelen.

Gij zult er eveneens zien:
DE AANVAL der DELIGENTIE
uitgevoerd door 200 personen. Echte,
levende roman, beleefd en uitgevoerd
door ware roodhuiden, Indianen,
Cowboys, met de zeden en gewoonten
van hun land en heel hun wilde
grootheid.

Optochten met 30 à 40 paarden met
losse teugels, gevechten tusschen
roodhuiden en Indianen van groote
werkelijkheid.
Deze levende roman zal beëindigd
worden door een tooverachtige
apothéose.
Op dat oogenblik zal het cirkus verlicht
worden en op de aanwezigen een regen
van veelkleurige sterren verspreiden.

Er is geen vergelijking mogelijk met
andere bestaande Cirkussen.
Kolossaal Etablissement
10 000 zitplaatsen
Overtuigt U van de werkelijkheid
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Tot daar de aankondiging. Maar wie was
nu die Buffalo Bill? Hij was de held van
de jeugd 80 jaar geleden, de held uit het
Wilde Westen. Eigenlijk was het de
bijnaam van William Frederic Cody
(1846-1917). Als jongeman diende hij
als koerier in de prairie. Later vocht hij
met het Amerikaanse leger tegen de
opstandige Indianen en werd hij
beroemd om zijn moed en zijn sluwheid.
Nog later organiseerde hij voor rijke
Amerikanen jachtpartijen op
buffelkudden, een activiteit waaraan hij
zijn bijnaam Buffalo Bill te danken had.

Deze jachtpartijen, of
beter slachtpartijen,
hebben zijn imago
ernstig geschaad. Nog
later richtte hij het
beroemde circus
Buffalo Bill op dat over
de hele wereld
spectaculaire
voorstellingen gaf over
het leven in de Far
West met echte
Indianen, echte
cowboys en echte
mustangs. De virtuele
werkelijkheid waarin
onze jeugd thans
wordt onderge-
dompeld, bestond
toen nog niet.
In Maaseik traden zij
allemaal, de Indianen
en de cowboys, in
levenden lijve op in
een groots spektakel.
Buffalo Bill himself was
er niet, die was in
1917 al overleden.
Maar ja, “the show
must go on”.

Sitting Bull en Buffalo Bill
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BUFFALO BILL verzoekt het publiek zijn
etablissement te bezoeken alvorens tot
den aankoop van kaarten over te gaan.
Het publiek zal kunnen oordeelen en een
vergelijking maken met andere cirkussen,
welke trachten na te bootsen den
eenigen en onvergelijkbaren BUFFALO
BILL.
Bezoekt zijn wilde beesten
Bezoekt zijn tenten
Bezoekt zijn doeken dorp
Bezoekt zijn formidabele Cavalerie

Het cirkus wordt vervoerd op 20 treinen.



Schoonbroot en Maria Ida Colette,
namens Agnes Koegels, als
doopgetuigen. Vader Eijckholt was
doctor in de medicijnen en behoorde in
die tijd tot de notabelen van de stad
Maaseik (2). Moeder Joanna Gertrudis
van Meeuwen was een dochter van
Joannes Mattheus van Meeuwen, die in
de periode 1755-1757
medeburgemeester van Maaseik was (3).

Kloosterling van de
premonstratenzer abdij van
Dielegem-Jette
Vermoedelijk deed zoon Jan Matthijs
Eijckholt in 1789, op 22-jarige leeftijd,
zijn intrede bij de premonstratenzers in
de abdij van Dielegem-Jette. Hoe hij dat
klooster had leren kennen is niet bekend.
Het was alleszins een niet voor de hand
liggende keuze, want de meeste
jongeren uit Maaseik, die bij de
premonstratenzers wensten in te treden
hadden een voorkeur voor de abdijen
van Averbode, Tongerlo of Park-Heverlee,
die minder ver van huis lagen en ook
meer bekendheid genoten. Na het
noviciaat, dat normaal twee jaar duurde,
werd hij op 8 september 1791 in de
abdij van Dielegem geprofest (4).

Vermoedelijk kreeg hij zijn
priesteropleiding in de eigen abdij. In
1796, toen hij de leeftijd van 29 jaar had
bereikt, fungeerde hij reeds als prior van
de abdijgemeenschap, onder prelaat
Andreas de Maeght, die van 1789 tot
1796 als abt van Dielegem fungeerde.
Volgens de toelichting, die de Leuvense
hoogleraar Jacques Lavalleye bij de
uitgave van het “necrologium” of
dodenboek van de abdij van Dielegem
schreef, zou Jan Matthijs Eijckholt in
1771 zijn geboren, hetgeen toch wel een
vergissing blijkt te zijn (5). Op 10
november 1796 werd de abdij
opgeheven en werden de kloosterlingen
gedwongen hun kloostergebouwen te
verlaten. De communiteit telde toen 28
kanunniken, van wie er 17 in de abdij
verbleven en de overigen in parochies,

Lic. Jan Gerits204

Jan Matthijs
Eijckholt, een
beëdigde priester-
kloosterling uit
Maaseik
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Jan Matthijs Eijckholt, een geboren
Maaseikenaar en beëdigde priester-
kloosterling van de opgeheven Brabantse
abdij van Dielegem-Jette, deed in 1797
in zijn geboortestad van zich spreken en
veroorzaakte zelfs heel wat ongenoegen
onder de stadsbevolking. Wie was die
man, die in het rustige Maaseik voor
beroering zorgde? (1). Jan Matthijs
Eijckholt werd op 6 september 1767
gedoopt te Maaseik, als zoon van Jan-
Frans Eijckholt (Eyckholt, Eycholdt) en
Joanna Gertrudis van Meeuwen, die op
29 september 1756 in de Sint-
Catharinakerk van Maaseik waren
gehuwd. Uit die echtverbintenis werden
zes kinderen geboren: Maria Wendelina
(ged. 13 september 1757), Catharina
Elisabeth (ged. 3 juni 1759), Adrianus
Franciscus (ged. 11 juni 1761), Joannes
Matthias (ged. 22 september 1763),
Hubertus Godefridus (ged. 4 november
1766) en Joannes Matthias (ged. 6
september 1767). Zoon Joannes
Matthias, die in 1763 werd geboren,
overleed klaarblijkelijk als kleuter, zodat
het jongste kind, ook een zoon, die
naam kreeg toebedeeld. Eigenlijk heette
hij dus Jan Matthijs Eijckholt. Bij zijn
doopsel fungeerden Joannes Mattheus



die krachtens het patronaatsrecht door
kloosterlingen van Dielegem werden
bediend. In 1797 werden de gebouwen
verkocht en nadien, behalve de prelatuur
of abtelijke residentie, afgebroken (6).
De uitgedreven kloosterlingen geraakten
verspreid. Sommigen vonden een
onderkomen bij familieleden in hun
geboorteplaats. Ook prior Eijckholt zocht
klaarblijkelijk zijn familie op in Maaseik,
waar hij kort nadien van zich deed
spreken.

Eedaflegging in Maaseik
Op maandag, 29 mei 1797, legde Jan
Matthijs Eijckholt namelijk voor het
stadsbestuur van Maaseik de eed af,
mogelijk zich niet bewust van de
gevolgen welke die daad in Maaseik zou
hebben. Bovendien droeg hij ’s
anderendaags, dinsdag, 30 mei 1797, de
mis op, wat door de Maaseikenaren niet
op prijs werd gesteld, want
ogenschijnlijk volgde hem niemand. De
eed, die Jan Matthijs Eijckholt aflegde,
betrof de eerste eedformule. Ondanks
het feit dat vanuit Parijs order was
gegeven de Wet van 7 vendémiaire an IV
(29 september 1795) betreffende
openbare uitoefening van de eredienst in
de door de Franse troepen bezette
gebieden te doen naleven, had de
centrale administratie van het
departement van de Nedermaas
daarmee gewacht tot na de verkiezingen
van maart-april, namelijk tot 21 mei
1797. Die wet eiste dat de priesters de
volgende eed zouden afleggen: “Je
reconnais que l’universalité des citoyens
français est le souverain et je promets
soumission et obéissance aux Lois de la
République” (7). Omstreeks 20 mei 1797
was de verplichting van de eedaflegging
in alle gemeenten van het departement
van de Nedermaas aangeplakt. Tien
dagen na die bekendmaking, dus net
voor het verstrijken van de
voorgeschreven tijd van tien dagen,
besloot Jan Matthijs Eijckholt dus de eed
volgens de bovengemelde formule af te
leggen. Later werd de formule van de af

te leggen eed verscherpt door de wet
van 19 fructidor an V (5 september
1797) (8). Gelet op de reacties van de
bevolking van Maaseik, was de
eedaflegging van Jan Matthijs Eijckholt in
de stad dus algemeen bekend. De
gebeurtenis werd door Christiaan Opt
Endt (Maaseik, 1772 – 1836), gedurende
veertig jaar kapelaan te Maaseik, dan ook
als volgt opgetekend in zijn kroniek:
“Den 29 dito [29 mei 1797] smorgens
ten 8 uuren heeft de geestelijken Heer
Eykhout van de abdye Diligem by
Brusselt, maer gebooren in dese stadt,
de submissie gedaen. Naemiddag was
het verbooden aen alle geestelijke deser
stadt, die alle de submissie weygerde,
eenigen publieken dienst te doen. Door
cragt van dese submissie of
onderwerpinge aen de fransche wet,
heeft den selven Heer Eykhout tot groote
opspraek der Burgers ten 8 uuren
smorgens de eerste publieke misse
gedaen. Geene Burgers syn hem
gevolgt” (9).

Het verzet van de Maaseiker bevolking
tegen de missen, opgedragen door
beëdigde priesters, bleek algemeen te
zijn, want dat gebeurde ook tegenover
Petrus Dewee, kapelaan van het kapittel,
die na de eedaflegging op zondag, 22
oktober 1797, de mis had opgedragen,
gepreekt en na de middag ook nog het
lof had gedaan : “Seer wynige van de
parochiaenen zyn hun gevolgt, jae zelfs
wierden van hun versmaedt, en als
ketters of schismateken aengesien, soo
datter eene groote opspraek en eene
vyandschap tusschen deze geeedigde
priester en andere christene was, die
geene sacramenten van hun wilde
ontfangen, en geene gemeeynschap met
hun hadden…” (10).

Ook Caris vermeldde de eedaflegging
van Jan Matthijs Eijckholt en zijn eerste
publieke misviering, maar repte met
geen woord over de reactie van de
Maaseikenaren, hoewel het verzet van de
bevolking toch wel opmerkelijk was.
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“Den 29 meij [1797] ’s morgens ten 8
heeft den geestelijken heer Joannes
Matthijs Eijckholt den eersten den Eed en
submissie gedaen…Den 30 dito heeft
Eijckholt ’s morgens ten 8 uren sijne
eerste misse gedaen beedigt zijnde”
(11).

Mogelijke motieven
Welke de uiteindelijke motieven van
Eijckholt voor zijn eedaflegging waren, is
moeilijk te achterhalen. Het is duidelijk
dat sommige priesters in de overtuiging
verkeerden dat de eed van trouw aan de
Republiek een zuiver politiek-civiele
verklaring betrof. Dr. Gladys Guyot ging
ervan uit dat prior Eijckholt mogelijk de
eed aflegde om aldus nog de abdij van
Dielegem te kunnen redden. Dat
argument lijkt mij erg onwaarschijnlijk,
want in dat geval had hij er beter aan
gedaan in de buurt van Brussel de eed af
te leggen, zodat zijn beëdiging ter
plaatse bekend was, hetgeen mogelijk
meer resultaat had kunnen hebben. De

eedaflegging in Maaseik was
waarschijnlijk ingegeven door angst voor
de gevolgen of uit opportuniteit. Het is
ook niet uitgesloten dat hij voor zijn
beslissing werd beïnvloed door zijn
oudere broer Adrianus Franciscus, in
1790 gehuwd met Helena Gerardina
Nagels, die van 30 november 1794 tot
15 december 1795 administrateur van
het arrondissement Maastricht was
geweest en dus positief bleek te staan
tegenover eventuele collaboratie (12).

Reeds op vrijdag, 19 mei 1797, was
immers op het stadhuis van Maaseik het
bericht bekend gemaakt dat alle priesters
binnen een termijn van tien dagen
“submissie of onderwerpinge aen de
fransche Repubiek moesten doen”, zoals
Christaan Opt Endt vermeldde, m.a.w.
de eed van trouw aan de Republiek
moesten afleggen. Jan Matthijs Eijckholt
komt uitdrukkelijk voor op de lijst van de
eedafleggers. Zodoende bestonden twee
groepen van geestelijken, namelijk zij die
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De premonstratenzer abdij van Dielegem-Jette in de 18de eeuw volgens een kopergravure
van ca. 1726. De kloostergebouwen werden gesloopt. Alleen de centraal gelegen
residentie van de abt, rechts van de abdijkerk, bleef bewaard.



de gunst genoten van de Franse
machthebbers, de zogenaamde
beëdigde priesters, en zij die
tegenstanders waren van de declaratie,
de niet-beëdigde of refractaire priesters.
In de rangen van de geestelijken heerste
verdeeldheid en een grote verwarring
(13). Volgens een lijst van 3 maart 1798
waren er in het kanton Maaseik drie
beëdigde priesters en negenenvijftig
onbeëdigde priesters (14).

Uitwijking naar Antwerpen
Kort na het incident in Maaseik zou men
Jan Matthijs Eijckholt niet meer in
Maaseik ontmoeten. Het ziet er naar uit
dat hij samen met zijn vader, die op 26
juni 1798 in Antwerpen woonde,
eveneens naar de havenstad verhuisde
(15), waar hij trouwens op 17 februari
1804 nog als priester verbleef (16) en
mogelijk ook werkzaam was. Niet lang
na zijn vertrek uit Maaseik moet vader
Joannes Franciscus Eijckholt overleden
zijn, want op 18 augustus 1801 wordt
zijn echtgenote in een acte van notaris
Ignace Voss als weduwe opgegeven (17).

Waarschijnlijk overleed ook Jan Matthijs
Eijckholt in Antwerpen of omgeving.
Joanna Gertrudis van Meeuwen, overleed
te Maaseik op 15 januari 1804. Zeer
waarschijnlijk was zij met haar man
meegereisd naar Antwerpen en was zij
na zijn overlijden teruggekeerd naar haar
vertrouwde omgeving in Maaseik, waar
zij als rentenierster in haar verder
levensonderhoud voorzag.
De misnoegde houding van de
Maaseikenaren tegenover priesters, die
om welke reden dan ook de eed
aflegden, is toch wel tekenend voor die
tijd.
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Op de groepsfoto, die op 29 februari
1944 naar aanleiding van de viering van
de honderdjarige Gertrude Kenis, alias
Grootje Boutsen, in Maaseiker Solt werd
genomen, is de feestelinge gezeten in
een zetel (1). Op het eerste gezicht was
dat niet ongewoon, maar zeer
waarschijnlijk is daar toch een verklaring
voor te vinden. In verscheidene dorpen
en steden bestond namelijk de
gewoonte aan echtparen zetels als
feestgeschenk aan te bieden ter
gelegenheid van hun gouden of
diamanten huwelijksjubileum. Veel werd
daarover niet gepubliceerd, maar enkele
voorbeelden werden opgetekend. In
Steenkerke (West-Vlaanderen) was dat
gebruik bekend in 1927 (2) en in Zolder
werd een voorbeeld uit 1923
gesignaleerd (3). De gewoonte om
gouden of diamanten jubilarissen met
een zetel te vereren moet eertijds zeker
veel breder verspreid zijn geweest. De
viering in Maaseik had uiteraard niets te
maken met de vijftig- of zestigjarige
herdenking van een trouwfeest, maar
met de huldiging van een honderdjarige,
die weduwe was en dus als een
alleenstaande vrouw door het leven
ging. Zeer waarschijnlijk had de familie
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of de buurtschap haar die zetel als
geschenk aangeboden en zij maakte er
dus bij het poseren voor de foto
dankbaar gebruik van. Het aanbieden
van een stevige zetel aan de
feestvierende eeuwelinge in Maaseik was
zeer waarschijnlijk een getuigenis van
een toenmalige heersende traditie die
klaarblijkelijk niet meer bestaat en die
mogelijk al in de vergetelheid is geraakt.

(1) R. DANIELS, Eeuweling te Maaseik in
1944, in: De Maaseikenaar, XL, 2009,
nr. 1, p. 28-29. Vgl. De Maaseikenaar,
XL, 2009, nr. 2, p. 67.

(2) E. DESAEVER, Een zetel voor een
jubilerend echtpaar te Steenkerke
(1927), in: Ons Heem, XXXII, 1978, p.
112-113.

(3) A. DEPREZ, Zetels voor een jubilerend
echtpaar te Zolder (1923), in: Ons
Heem, XL, 1986, p. 193-195, afb.
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Aw Mezeiker
leedsjes en
gedichsjes
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Haw de kop keul en de veut good werm,
Völ maotig di-jnen derm,
Haw d’achterport good oeëpe
en laot de dokter nao de kloeëte loupe!

Sjoeën minse höbbe sjoeën zake,
en es ze het neet höbbe
den laote ze ze make.

Dao achter de muuële
dao is het gebuuêrd:
dao haet oos Pierke
z’n humke gesjuuërd.
En hae wouw het laote make,
mer hae haw geinen draod.
En nów löp dao oos Pierke
mèt e kepot humke op straot.

Aldeneik, dove sei?

Umberto alla Chiesa

Waar is mijn dorp?
Voor geldgewin helemaal verdwenen,
in gedachten ‘n teerlingworp;
“Alea iacta est”, het doet me wenen.

Aldeneik en ’t Lakerveld,
enkel nog in mooie dromen.
De Maas die nu nog voorbij snelt;
ik bid dat men haar nooit in wil tomen.

Geen veldweg meer tussen wiegend
koren
noch aren die zich laten Iiefhebben
door de wind.
Verdwenen, boer achter paard langs
versgetrokken voren.
Gebleven, de mammon, blijgezind.

Een eenzame vlinder,
op zoek naar ’n teerrood guichelheil,
vindt slechts ‘n virtuele zee van hier tot
ginder,
waarop speedboten in allerijl.

Kronkelend slingert m’n pad,
voert langs ‘n laatste roos die stilaan
verwelkt.
Merk nog de geur die ze bezat,
ooit met superlatieven overstelpt.

Gelukkig is er nog gotiek die ten hemel
rijst,
getuige van ‘n ver verleden,
in de hoop dat zij ons de weg wijst
na eeuwen van gebeden!



omstreeks 1950 er actief bij betrokken
was. Ik hoor hem nog steeds pochen
over de konijnenrassen van zijn voorkeur
zoals de Blauwe van Beveren of de
Vlaamsche Reus.

Ook de bekende Frater Florent was lid
van de bond, en daarom vonden de
tentoonstellingen die de bond
organiseerde, steeds plaats in een zaal
van de toenmalige Fratersschool aan de
Bleumerstraat.
We hebben het vage vermoeden dat de
belangstelling van sommige
Maaseikenaren voor kippen en konijnen
ontstaan is gedurende de oorlogsjaren
1940-1945, toen deze diertjes heimelijk
gefokt en gesluikslacht werden als
voedzame aanvulling van het al te
minieme vleesrantsoen waarop een gezin

toen recht had. Na de
oorlogsjaren werd het
houden van die konijntjes
voor heel wat mannen een
soort hobby.
We zijn er zeker van dat
sommige van onze oudere
lezers nog lid zijn geweest
van de bond of dat ze zich
nog herinneren dat hun
vader of een ander familielid
erbij betrokken was. Alle
informatie is van harte
welkom.

211Martin Boonen

‘t Ras ter Eycke
Een Maaseiker vereniging
omstreeks 1950
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Maaseik heeft in de loop van de vorige
eeuw heel wat bloeiende verenigingen
gekend. Onderzoek naar deze
verenigingen lijkt ons uiterst waardevol,
want het verschaft ons inzicht in de
tijdsmentaliteit van die dagen.
Onlangs vonden we een gedrukte
uitnodigingskaart van de Maaseiker
Hoenders- en Kleinveebond, een bond die
de typische naam droeg: “‘t Ras ter
Eycke”. Over deze vereniging heeft het
Documentatiecentrum jammer genoeg
zo goed als geen enkel gegeven.

Persoonlijk hebben wij er enkele vage
herinneringen aan omdat een familielid

Vlaamse reus
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Corrigenda
Tony Van Wijck

In ons vorige nummer 2009/3 stonden
een paar onjuistheden in het artikel “De
Blauwe Leeuw en Den Oranienboom”
(p. 126 e.v.), nl.:
• Het huisnummer van “Den
Oranienboom” is 45 i.p.v. 44.

• Bij de foto van de ingestorte zijgevel
staat “toestand 1966”, en dat moet
uiteraard 2006 zijn.´

Nog een
grenswachter
De heer Piet Theewissen meldde ons:

“Ernest Van Wassenhoven, afkomstig uit
Brugge, was adjudant, gehuwd in Maaseik
met Alberte Thijssen. Het gezin woonde
jarenlang aan de Heirweg en verhuisde op
het einde van de jaren 1950 naar
Antwerpen”.

Kolonel Aerts
Harry Beenders

In ons vorige nummer vraagt Martin
Boonen zich af (p. 132) waar het
geschilderde portret van kolonel Aerts
zich thans bevindt.
Welnu, de heer Wie Raedschelders
deelde ons vanuit zijn vakantieadres in
Zuid-Frankrijk telefonisch mee dat
bedoeld portret een thuis gevonden
heeft in de woning van wijlen zijn broer
Jean Raedschelders aan de
Venlosesteenweg, waar het een ereplaats
werd toebedeeld. Jean was een neef van
de kolonel en hij liet het schilderij
grondig restaureren, wat ons door zijn
weduwe mevrouw Thérèse werd
bevestigd.

Mia Paspont stopt!

Jaak Bergers

Om ouderdoms- en
gezondheidsredenen stopt Maria
Paspont (°1926) met het rondgaan voor
allerlei doeleinden. Zij was vele jaren, op
rondetocht met haar fiets of te voet, een
vast gegeven in het Maaseiker
straatbeeld. Zo buste zij niet alleen
decennia de doodsberichten in de
binnenstad en vaak ook in de
gehuchten, maar zij was het ook die vele
jaren bij twijfelende of vergeetachtige
lezers van “De Maaseikenaar” het
jaarlijkse abonnementsgeld ophaalde
met veel volharding soms, maar steeds
met grote vriendelijkheid. Zij kende en
kent Maaseik door en door, zeker de
echte Maaseiker families. Het was voor
haar een erezaak dat het aantal
abonnees op peil bleef. Mia, hartelijk
dank voor al je erg gewaardeerde
inspanningen in weer en wind als
propagandiste van ons blad. Haar
opvolgen zal niet zo eenvoudig zijn. Voor
“De Maaseikenaar” waren je verdiensten
onbetaalbaar!
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Multimedia-presen-
tatie over de toren-
restauratie te koop
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Ter gelegenheid van de restauratie fase 2
organiseerden de kerkraad, de parochie-
raad en het wijkcomité Bleumer- en
Noorderwijk op 14 juni een “torenfeest”.
Enkele honderden bezoekers klommen
tot bij de klokken, bezochten de schat-
kamer en genoten van een multimedia-
presentatie over de evolutie van de
werken.

Deze schitterende
multimediapresentatie, met o.a. een
uniek filmfragment van de windhoos die
de torenspits scheef drukte, is nu ver-
krijgbaar op dvd aan de prijs van 8 euro.

Bestellen kan bij het secretariaat van het
wijkbestuur:
Monseigneur Koningsstraat 2 C,
B-3680 Maaseik
tel. +32 89 56 31 87

e-mail:
bleumerwijk.noorderwijk@gmail.com



Ons bereikte een
bericht overWim
Lemmens
(Koningin Astridlaan
11, Maaseik), die
zijn studies in Parijs
beëindigde. Nadat
hij aan de Vrije
Universiteit Brussel
met grootste
onderscheiding zijn

mastertitel Geschiedenis behaalde met
het proefschrift “Er is een kliek hier in ons
stadje” (Liberalen in Limburgse steden
1857 – 1885), volgde hij tijdens het
academiejaar 2008 – 2009 de opleiding
Master 2 Histoire aan de Université Paris-
1 (Panthéon-Sorbonne), waar hij een
eindwerk neerlegde met de titel “Les
fléaux de France en Eden. Les refugiés
français et la génèse du libéralisme belge
dans les provinces méridionales (1815 –
1820).

Dhr. Philippe Boutry (decaan en promo-
tor), mevr. Maité Bouyssy en dhr. Guy
Vanthemshe beoordeelden zijn thesis en
verdediging.
Wim Lemmens sloot het jaar af met een
grote onderscheiding.

In de komende jaren zal hij, in de vorm
van een samenwerkingsverband tussen
de Vrije Universiteit Brussel en het Gentse
Liberaal Archief een doctoraat voor-
bereiden betreffende de pamflettisten,
publicisten, journalisten en drukkers en
de verspreiding van het vroeg-liberalisme
in België tussen 1815 en 1857.
Een exemplaar van zijn studie werd
geschonken aan onze bibliotheek.
De redactie van ‘De Maaseikenaar’ wenst
hem van harte proficiat!

Tony Van Wijck214

Maaseikenaar
onderscheiden aan
de Sorbonne
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gesproken en er verbleven veel
buitenlandse leerlingen.
De prachtige gedetailleerde tekening van
het “groot klooster” op de kaart is
wellicht zeldzaam.

215Wim Corstjens

Ansichtkaart van
het
Ursulinenklooster
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De redactie ontving een zeldzame mooie
prentbriefkaart met daarop een
afbeelding van het Ursulinenklooster. Zij
is verstuurd vanuit Maeseyck op 21 juli
1902 door een zekere Marie naar haar
vader. Bij de ursulinen werd enkel Frans



Hij behoorde bij het Maaseiker
marktbeeld: in zijn schoenhandel, in “De
Beurs” waar hij grote en kleine nieuwtjes
bracht of hoorde. Ook ‘kalde’ hij er
graag met mensen onder de lindebomen
over zijn Maaseik. Lode Germeau was
een actieve verenigingsmens: jaren
verantwoordelijk voor de competitie(s) in
de biljartclub van café “De Beurs”, jaren
de sterkhouder van de voetbalploeg
“Maaseik F. C.”, toen die in de 1ste
Provinciale furore maakte, jaren
voorzitter van de carnavalsvereniging
van de Markt met originele groepen
(bijv. “Les fleurs de Province”) die zelfs in
het buitenland (o.a. Noord-Frankrijk)
optraden in stoeten. Gewaardeerd werd
ook zijn inbreng in de 25-jaarlijkse
Harlindis- en Relindisfeesten van 1972 en
1997. Dankbaarheid om wie hij was,
verandert voor velen de pijn der
herinneringen in stille vreugde. Mooie
herinneringen raak je nooit meer kwijt.

Jaak Bergers216

In memoriam
Lode Germeau
(° Dilsen 20 oktober 1929 -
† Maaseik 11 september 2009)
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De dood is een onvermijdelijke
zekerheid. Sterven is een strijd die
niemand graag verliest, sportman of
niet. Elk definitief loslaten doet pijn.
Zeker als je na een reeks operaties, een
lang ziekenhuisverblijf en een hoopvol,
langzaam herstel plots thuis overlijdt op
11 september 2009. De overledene,
afkomstig uit Zuid-Limburg, was een
markante persoonlijkheid en was een
echte Maaseikenaar geworden. Hij was
een man met een grote levenslust en
dito jovialiteit.




