PSK Activiteiten van 2008
Zondag, 20 januari
Daguitstap naar Bonn en
Nideggen

“Versunkene Schätze Ägyptens” (Archeologie in duikerspak).
Programma:
08.00 uur: Vertrek bus aan cultuurcentrum Achterolmen in de Van Eycklaan.
10.15 uur: Begin bezoek aan “Ägyptens versunkenen Schätze”.
12.30 uur: Vertrek met de bus naar Nideggen en lunch.
15.00 uur: Bezoek aan de burcht van Nideggen en aan het burchtenmuseum.
16.30 uur: Koffie met “Kuchen”.
17.00 uur: Vertrek naar Maaseik.
18.30 uur: Aankomst in Maaseik.
Deelname in de kosten.
Leden: 26 euro, niet-leden: 36 euro. Hierin zijn inbegrepen: de busreis en de fooi, de
toegangsprijzen, gidsen, een koffie met “iets”. Bij de afsluiting van het “jubeljaar” houden
we de deelname in de kosten immers zéér beperkt, zeker voor onze trouwe leden!
Voor deze uitstap graag inschrijven via een van de personen hiernaast en liefst voor 10
januari 2008, dit in verband met een aantal reserveringen die we moeten doen.
Woensdag, 20 februari
"Maaseiker straten en wegen, een toponymisch-historische studie"
Lezing door de heer Martin Boonen.
Eén enkele blik op het stratenplan van Maaseik maakt duidelijk dat de
stad in de 12de eeuw gesticht is als een villa nova, een nieuwstad. Aan
de overzichtelijke structuur van het geheel van de stad met haar
regelmatig stratenpatroon met gesloten bouwblokken zien we dat
Maaseik behoort tot het type van bewust gestichte steden.

Martin Boonen doet al jaren onderzoek en heeft een bijzondere
belangstelling voor plaatsnaamkunde en zorgt al meer dan 30 jaar voor een

"toponymisch praatje" in “De Maaseikenaar”. Hij is voorzitter van de Maaseiker
Adviescommissie voor Straatnaamgeving sinds 1982 en lid van de Provinciale
Commissie voor Straatnamen. Martin publiceerde in 1980 een boek over oude
Maaseiker huisnamen. De studie over de Maaseiker straten en wegen is een
schitterende aanvulling.
Woensdag, 12 maart
"Professor Timmers, Maaslander en Romein, het verhaal van een
reis naar Italië anno 1925 met als reisleider professor Timmers,
bekend van de Kunst van het Maasland".
Lezing door de heer Guus Janssen in het Cultuurcentrum Achterolmen.
Voorafgaand aan de voordracht zal de spreker een korte uiteenzetting
geven over de recente vondst van een schets van de Maaseiker
Catharinakerk uit 1716, in het kader van de Maaslandse kunst.
Vervolgens maken wij een Italiëreis in
het Heilige jaar 1925 op basis van
tientallen foto's en dagboeknotities
van professor Timmers.
Timmers maakte deze reis op 18jarige leeftijd met Vlaamse pelgrims.
Nadien zou hij als kunsthistoricus
honderden publicaties over de
Maaslandse kunst het licht doen zien.
Bezoekers van de voordracht kunnen
in de pauze de kofferexpositie over
Timmers en de Maaslandse kunst in
Cultuurcentrum Achterolmen
bezichtigen.
Guus Janssen behaalde in 1982 zijn doctoraalexamen cum laude klassieke talen in
Nijmegen. Hij is werkzaam als classicus in het gymnasiale onderwijs in Sittard sinds
1978. Zijn interesse gaan uit naar de cultuurgeschiedenis van de regio Sittard en de
aangrenzende Belgische en Duitse gebieden. Bijzonder onderzoek: kerkgeschiedenis
van het voormalige Landdekenaat Susteren.
e-mail: amppjanssen@hetnet.nl
Bibliografie: http://home.hetnet.nl/~augustinus/index.html

Dinsdag, 18 maart

6de Nacht van de Geschiedenis 2008 in Maaseik

"Deel 3: "Oratores" (de biddende stand)

Op 18 maart aanstaande organiseert
Davidsfonds-Leuven in meer dan 200
gemeenten de 6de Nacht van de Geschiedenis.
De afdeling Maaseik werkt hiervoor samen met
VIJF Maaseiker verenigingen die geschiedenis
eveneens hoog in hun vaandel dragen:De Pater
Sangerskring, de Gidsenbond Maaseik, de
Werkgroep Documentatie Maaseik, Speelgroep
Van Eyck en Musea Maaseik.Bovendien
hebben zij naast de steun van het Stadsbestuur
ook de volledige medewerking van de
Parochiefederatie Maaseik en het Kerkfabriek.
De Markt is die avond verkeersvrij vanaf 18 uur.
De straatlampen worden gedoofd. Alle
pandhouders onsteken hun feeërieke
huisverlichting waardoor de statige Maaslandse
huisgevels hun pracht aan de bezoekers
kunnen tonen. En, als het weer meezit, zullen
de terrasjes de gezelligheid extra onderstrepen!
De genoemde verenigingen hebben samen een
boeiend en historisch verantwoord programma
in elkaar gezet rond het thema "ORATORES" (de biddende stand). Dit is dan ook het
derde deel en tevens laatste deel van het drieluik "LABORATORES" in 2006,
"BELLATORES" in 2007 en "ORATORES" op 18 maart 2008.
PROGRAMMA
18.30 uur: Ontvangst in de Zaal van Eyck, Koning Albertlaan 23.
19.00 uur: Multimediapresentatie door de Heer Martin Boonen over het verleden van
de geestelijkheid in Maaseik.
20.00 uur: Bezoek aan diverse locaties en ervaren stadsgidsen zijn aanwezig.
• De raadselachtige kelder van het "Groot Klooster".
• Een merkwaardig religieus concert door de Karolingers in de Kapucijnenkerk.
• Een "rijkelijk" bezoek aan Catharinakerk: de schatkamer, het oude
processiedecorum, kazuifels, flambouwen, wierook, monstransen,
processiekruisen, enz.
• Er is de schitterende tentoonstelling van "Het Laatste Avondmaal" door
kunstenares Bie Flameng.
En u krijgt informatie bij een afdruk van een recente archiefvondst in het Luikse
bisschoppelijke archief…..
• En tussendoor, de nog raadselachtigere (wijn)kelder van Baeten.

22.00 uur:

Slotevocatie op de Markt door Speelgroep Van Eyck.

•

Graag vooraf inschrijven door € 10 PER PERSOON (€ 8 voor leden van de Pater
Sangerskring en het Davidsfonds) over te maken op rekening van het
Davidsfonds-Maaseik 453-4019391-92 met de vermelding van het aantal
personen en “NACHT 2008”.IBAN: KREDBEBB, BIC: BE12453401939192
• In de prijs is één consumptie inbegrepen die kan genuttigd worden in Zaal Van
Eyck en de op de kaart vermelde etablissementen op de Markt. Ook bij Toerisme
Maaseik kunt u zich aanmelden: Markt 1, B 3680 Maaseik. Tel: +32 (089)819290.
• De “NACHT 2008” is een initiatief van het Davidsfonds, de Pater Sangerskring,
het Documentatiecentrum, de Gidsenbond en Speelgroep Van Eyck.
De samenwerkende verenigingen danken:
Zaal Van Eyck, Stichting John Selbach, Wijnhandel Baeten, Musea Maaseik, Zusters
van Liefde, parochiefederatie Maaseik, Kerkfabriek Maaseik, Toerisme Maaseik en het
Stadsbestuur.
nacht2008@skynet.be
Dinsdag 29 april
Zonnewijzers, schaduw van de tijd
Lezing door de heer Willy Leenders in De Beurs, Markt 7 te
Maaseik.
Zonnewijzers zijn meer dan
eenvoudige instrumenten om de tijd
te meten. Zij brengen wetenschap,
kunst en filosofie samen in een
discours over de tijd. Zonnewijzers
hebben elk hun geschiedenis maar
zij zijn ook symbolen van de geschiedenis zelf. Door hun
constructie en door hun symboliek zijn zij 'schaduw van de
tijd'.
In Limburg (Vlaanderen) zijn er meer dan honderd unieke zonnewijzers van allerlei aard
en kwaliteit. In de tuin van de Kruisheren te Maaseik staat deze prachtige zonnewijzer
(foto: Willy Leenders).
"Zonnewijzers zijn stukjes erfgoed van gisteren en van vandaag".
http://www.wijzerweb.be
Woensdag, 21 mei
Maaseiker identiteitscrisis, deel 1: HET GAT (1840-1914)
Lezing door de heer José Raets, klinisch psycholoog in de Stedelijke Bibliotheek,
Bleumerstraat 68 te Maaseik.

Wanneer de Franse revolutie Maaseik
bereikt, heeft de plaats al een lange
geschiedenis achter de rug. Zo lang dat een
indeling in tijdperken zich opdringt. Kan
mentaliteitsgeschiedenis iets bijbrengen aan
dergelijke indeling? Wij bekijken de periode
1660-1840 in detail. In dit tijdperk is Limburg
de speelbal van de Europese grootmachten.
Maar Maaseik wordt in die periode
geconfronteerd met de idee van middelgrote
stad. Deze idee wordt in de achttiende
eeuw concreter met het ontwerp van een
hypermodern(e) markt(plein) Hoe concreet
de idee van “big city” ook moge geweest zijn, de geschiedenis zorgt voor ups en downs.
De definitieve scheiding van de Limburgen trekt in ieder geval een streep door mogelijke
of vermeende Maaseiker ambities.Frustratie leidt tot crisisgedrag.Het crisisgedrag van
de Maaseikenaren vinden we terug in de egodocumenten uit de eerste helft van de 19
de eeuw. De zware economische crisis van de jaren veertig en het opnemen van de
rechter maasoever in het Nederlandse koninkrijk, laten Maaseik achter met een ferme
kater. De toeeigening van de titel Van Eyck stad in de vorm van de oprichting van het
standbeeld biedt soelaas. Of toch niet? Crisisgedrag blijft voorkomen. De ruzie rond de
plaatsing en de wat hysterische reacties bij de oprichting zijn daar voorbeelden van.
Gelijkaardig gedrag kunnen we zien bij de planning van de Maasbrug. Is het ontstaan
van een nieuwe spotnaam ook een voorbeeld van crisisgedrag? Komen ook daar de
Van Eyck’s om de hoek kijken? Of toch niet? Of er een link is tussen het gedrag van de
Maaseikenaren en de vrouwelijke lijn in het Lam Gods valt nog maar te bezien.Gaan
beweren dat er een verband is tussen de Maaseiker (on)deugden en het Paneel van de
Rechtvaardige Rechters is misschien een brug te ver. Wat weten wij eigenlijk over de
denkwereld en de inspirators van de Van Eyck’s? Is hier zinvol wetenschappelijk
onderzoek mogelijk (historisch, theologisch én psychologisch) Is dit nog wel
wetenschappelijk verantwoord of is het te fantastisch om waar te zijn? We sluiten
wijselijk af met een vergelijking van de historische positie van Maaseik en haar positie in
de (fantastische) literatuur.
Dinsdag 3 juni 2008
"HET OLS: VAN BELGENPRIJS TOT UM, de geschiedenis van het Oud Limburgs
Schuttersfeest"
Lezing door de heer Peter Korten in Zaal Van Eyck, Koning Albertlaan 23 te Maaseik.
Met man en macht wordt nu naar het OLS toe gewerkt. Zes juli 2008 is de grote dag.
Die zondag trekken ze met vliegende vaandels en slaande trommen voorbij de
honderdjarige St.- Dionysiuskerk (ingezegend door Mgr Rutten op 23 juni 1908). Zulk
kleurrijk schouwspel heeft deze kerk nog niet mogen aanschouwen.

Als geschied- en heemkundige kring willen wij op onze manier een steentje bijdragen
aan deze manifestatie. Zijn we dit niet verplicht aan onze Pater Sangers die bij zijn
overlijden in 1987, daags na het OLS in Kinrooi, zeer nauw bij het schutterswezen
betrokken was.
Waar en wanneer is het OLS ontstaan? Waarom de naam OLS? Hoe kwam het dat
twee wereldoorlogen het schutterswezen niet klein kregen? Hoe groeide de OLS uit tot
het grootste cultuur-historische evenement in heel Limburg (beide zijden van de
staatsgrens)? Waarom trokken de schutters zich niets aan van de landsgrenzen? Is het
historisch verantwoord dat schutters pintjes drinken tijdens hun bezigheid?
Aan de hand van de geschiedenis van het Oud Limburgs Schuttersfeest zal Peter
Korten ingaan op het ontstaan van het hedendaagse schutterswezen in Belgisch
Limburg.
Een unieke korte documentaire wordt vertoond over het OLS van 1966. Een hommage
aan Pater Sangers zal niet ontbreken. U ziet immers een vertoning van zijn laatste
optreden op het OLS te Kinrooi in 1987, daags voor zijn overlijden).
Peter KORTEN (37) uit Molenbeersel is een goede bekende in de wereld van
schutterijen en heemkunde. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, is voorzitter van De Aldenborgh Weert en
ook lid van onze eigen Pater Sangerskring. Daarbij is hij voorzitter van de schutterij St.Barbara te Tungelroy. Mede-auteur van het jubileumboek van de schuttersbond
Eendracht Maakt Macht Weert (1896-1996) publiceerde hij meerdere artikelen over de
geschiedenis van het schutterswezen. Archiefonderzoek en vele gesprekken met
schutters (oral history) over de voorbije 25 jaar leveren stof genoeg om van de
geschiedenis van het “feest van de Limburgen” via powerpoint een levendig verhaal te
maken. Voeg daarbij nog de nodige anecdotes en we gaan naar een boeiende
schuttersavond toe.
Deelname: leden 2 euro, niet-leden 3 euro (een consumptie inbegrepen).
Zaterdag 5 juli
Daguitstap naar Garzweiler en Jülich
Vlak over grens met Duitsland ter hoogte van Limburg ligt in de deelstaat NoordrijnWestfalen een groot gebied waar zich bruinkool in de bodem bevindt. In de driehoek
Aken, Kerpen, Grevenboich liggen een aantal bruinkoolmijnen. Hier wordt door het
Duitse bedrijf Rheinbraun bruinkool in dagbouw gewonnen. Wij brengen een bezoek
aan deze bruinkolenmijnen in Garzweiler en de stad Jülich (ooit Gulick).

Zaterdag, 6 september
Geleid bezoek aan FantasMa 08, kunst- en poëzieroute in Aldeneik.
Meer informatie volgt nog. U kunt hier al een kijkje nemen: www.elementum.be

Zondag 5 oktober
"Bezoek aan de Sint-Lambertuskerk en de wijnmaker
Jan Timmermans in Rotem"
Een bezoek aan de Sint-Lambertuskerk in Neeroeteren
laat ons kennis maken met het enorme talent van de
meester van Elsloo. De kerk is een juweeltje binnen de
Maaslandse Gotiek, met een schat aan
gewelfschilderingen, meubilair en vooral beelden.

Een stukje hemel op aarde, en dat slechts een zucht van ons verwijderd!

Na het bezoek onder
begeleiding van Kris
Bleukx, ruilen we het
geestelijke voor het
landelijke en brengen
een bezoek aan de
Klaaskensmolen. De
enthousiaste molenaar
vertelt ons over de
molen op de Bosbeek
en geeft een
demonstratie hout
zagen.
We sluiten de dag af
met een bezoek aan de
ambachtelijke wijnmaker
(en lid van onze kring)
Jan Timmermans in
Rotem. Hij was meer
dan 20 jaar voorzitter van de wijnmakersclub “Het Wienpumpke”. Sinds 1978 plant deze
wijnmaker al fruitbomen. Het begon allemaal met 45 hoog- en halfstambomen van oude
variëteiten appelen, peren, pruimen en kersen. We bezoeken de boom- en
druivengaard, gevolgd door een diavoorstelling over het maken van de wijn en tenslotte
… kunnen we gezellig proeven van het resultaat! Wat brood en een kaasplankje zullen
hier niet ontbreken.
PRAKTISCH
13u45: Vertrek aan CC Achter Olmen met carpooling
14u00: Samenkomst aan de Sint-Lambertuskerk Neeroeteren en een woordje uitleg
over de kerk door Kris Bleukx.
15u15: Met eigen vervoer naar de Klaaskensmolen
15u30: Uitleg en demonstratie door de molenaar
16u45: Vertrek naar wijnboer Timmermans (Rotem)
17u00: Bezoek aan huize Timmermans, ambachtelijke wijnmaker
±19u00: Einde
Deelname in de kosten: 8,00 EURO leden / 9,00 EURO niet leden.
Hierin zijn inbegrepen: gegidst bezoek aan de Sint-Lambertuskerk, de Klaaskensmolen
en huize Timmermans, mét proeverij (wijn en hapje).
Aanmelden: bij Jan Rutten of Annie Metten vóór 30 september 2008.
Samen met de inrichters verwachten wij U.
www.huizetimmermans.be

Zaterdag 25 oktober
"Internationale Contactdag"
Deze jaarlijkse verbroedering met de kringen uit Sittard en de Selfkant gebeurt
afwisselend door de Pater Sangerskring, het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap Sittard en de Heimverein Selfkant. Hun doel is samenwerken over de
grenzen heen.
PROGRAMMA
13.30-14.00u. : welkom met koffie en knapkoek of vlaai in Café De Beurs, Markt 7,
Maaseik.
14.10-16.00u. : gegidst bezoek aan museum Selbach.
16.15-17.15u. : gegidst bezoek aan de Sint Jacobskerk (Kruisherenkerk), waar de
grondige restauratie nu af is.
17.30-19.00u. : Nakaarten in “De Beurs” bij hapjes (soep, belegde broodjes) en
drankjes.
Onkosten per deelnemer: 20 euro. Hierin zijn begrepen: alles hierboven plus de gidsen
en inkomgelden.
Dit kan afgerekend op de dag zelf.
Graag inschrijven bij voorzitter Jos Henckens of de secretaris.
Het museum biedt het publiek de
gelegenheid om de ruime, maar ook
aparte collectie te bekijken. “Apart”, omdat
de bezoeker er, naast een uitgebreide
verzameling schilderijen, ook meubels,
poppen en speelgoed zal vinden.
Het Selbachmuseum, dat de privécollectie van de Nederlandse
kunstliefhebber John Selbach herbergt, opende in 2008
zijn deuren voor het grote publiek. U bewondert er hun
indrukwekkende collectie van honderden schilderijen
van voornamelijk Nederlandse en Vlaamse meesters
van de 16e tot en met de 19e eeuw.
Deze buitengewone verzameling is ondergebracht in de
schitterende ruimten van het voormalige "Groot
Klooster van de zusters Ursulinen".
De schilderijen tonen interieurs, stadsgezichten, stillevens, landschappen, zeegezichten,
afbeeldingen van dieren en portretten van mensen. In die zin maakt de bezoeker in
meerdere opzichten een culturele reis door de tijd. Die indruk wordt versterkt door de
tentoongestelde stijlkamers van Renaissance tot Biedermeier. Ook daar is de inrichting

en de tijdgeest bewaard, waardoor de bezoeker letterlijk terugstapt in de tijd.
Naast deze imposante schilderijen- en meubelcollectie bezoeken we ook het
Poppenmuseum van gastvrouw Corinne. Het bevat ruim 400 speelpoppen waarvan de
vroegste exemplaren teruggaan tot de late 18de eeuw (1780) tot modellen uit 1950. Er
zijn poppen die in hout zijn vervaardigd, maar ook uit papier-maché, was, stof en
biscuitporselein. U stapt door decors van stijlkamers uit de 17de en 18de eeuw,
keukentjes en modesalons. Naast de poppen vindt u er verder nog bijbehorende
accessoires zoals: meubeltjes, serviesjes, blikken speelgoed, teddyberen, treintjes en
andere tuttels en frutsels.
Woensdag 12 november
"De Geschiedenis volgens onze schoolgaande jeugd”. Wat een leraar leiden/lijden
mag.”
Lezing door de heer Jos Henckens, licentiaat geschiedenis en voorzitter van de Pater
Sangerskring.
“Zus zat met Sinterklaas in bed” en “De klaverliefde van zus” zijn twee bundeltjes
kinderkolder verzameld door Pol Vanhaverbeke, bijna veertig jaar geleden. Als
onderwijzer ontdekte hij grappige verschrijvingen en fantasievolle interpretaties door de
kinderen in zijn klassen.
Jos Henckens: "Dit inspireerde mij als leraar Geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum
in Overpelt. Voor je leerlingen denk je je best te doen om verhalen en toestanden uit het
verleden zo levendig mogelijk op te wekken. Maar de jeugdige geest is soms vermoeid
(vooral op maandag), is rap afgeleid (door puberale dromen), zoekt creatieve verbanden
en oorzaken (o wonderlijke geesten!). De kennis van onze Nederlandse taal is soms aan
weinig (spelling)regels en vaste uitdrukkingen gebonden.
Het resultaat is regelmatig hilarisch.
Enkele smaakmakertjes wil ik u al niet onthouden:
- De ingeweken Germanen namen de mooiste villa’s en vrouwen van de Romeinen in
beslag.
- Tijdens de industrialisering was Engeland heel koolrijk.
- Thema’s van de Romantiek: het pijngenoegen om zelfmoord te plegen. Af en toe dan.
- In de Nieuwe Tijd verbrandde men het meubilair als voedsel voor de dieren.
- Er is maar 1 Allah, Mohamed is zijn onderdaan.
- Onze regering is een tripartiet
- Jezus draagt het kruis en heeft een soort prikkeldraad om het hoofd.
..."
Aan de hand van een projectie wordt de Geschiedenis vergeleken met de geschiedenis.
Een monkelende glimlach, een binnenpret, een schaterlach; het zit er allemaal in.
Zondag 16 november
Bezoek aan het "Terracottaleger uit Xi'An, schatten van de eerste keizers van
China"

Alhoewel heel wat mensen al maatregelen hebben
genomen om de tentoonstelling van het
Terracottaleger van X’ian te bezoeken meenden
we toch een initiatief naar onze leden te moeten
nemen.
Wij bieden u volgend programma aan:
13.45 uur: samenkomst op Markt 27 (naast
restaurant De Bokkenrijder).
Inleiding tot de tentoonstelling door gids. Hier deelt
de gids de tickets uit.
15 uur stipt: bezoek aan de tentoonstelling in de
Minderbroederskerk met audiofoon.
Kostprijs: 15,75 euro per persoon.
Inschrijven via kris@bleukx.com of via
lene.annie.metten@skynet.be.
Betaling graag via rekening KBC 453 4099021 85
IBAN: BE89 4534 0990 2185
BIC: KREDBEBB
Het aantal deelnemers is beperkt. Wie eerst inschrijft kan eerst mee. De betaling geldt
want ook wij moeten vooraf betalen. Mocht deze datum U niet passen, laat ons dat dan
weten. Wie weet zit er een tweede sessie aan vast.
Woensdag, 19 november

De Maaseiker identiteitscrisis, deel 2 : DE FUSIE (1914-2000)
Lezing door de heer José Raets, klinisch
psycholoog, in De Beurs, Markt 7 te Maaseik.
Als de identiteitscrisis van de Maaseikenaren het
gedrag in de negentiende eeuw zo sterk
bepaalde, dan moet daar ook iets van na te
wijzen zijn in de twintigste eeuw. Inderdaad zal
de Maaseiker identiteit geen rust kennen De
eerste wereldoorlog isoleerde de stad in
definitieve mate van zijn achterland, vooral
Nederlands Limburg.In het interbellum is er het
ontstaan van de mijnbekkens. De daarmee
verband houdende bevolkingsexplosie zette het
stadsbewustzijn opnieuw in het defensief.
Demografisch werd Maaseik nu voorbijgefietst
door een nieuwe generatie verstedelijkte
gemeenten zoals Eisden, Genk, Heerlen en

Geleen . Het college Philips reageerde op deze tekenen des tijds: het gooide de stad
open langs noord oostelijke zijde, investeerde in het onderwijs en creëerde twee nieuwe
wijken.Over de tweede wereldoorlog zijn er in Maaseik dan weer meer egodocumenten
overgeleverd dan historische studies: zij zijn een steun voor de theorie dat vooral de
kleinburgerij het meest getroffen werd door de links- rechts polarisering en dito
verdeeldheid. Wanneer de provinciale en later de nationale overheid geen toekomst
meer zien in gemeenten (laat staan steden) met een te klein draagvlak, slaat voor
Maaseik het uur der waarheid. In eerste instantie reageert men zoals in de negentiende
eeuw: de Van Eycks worden weer opgepoetst en krijgen gezelschap van een tweede
monument. Later versterkt het college
Vanderdonck de centrumfunctie door
te investeren in de bouw van een
nieuw ziekenhuis. Het college
Claessens wordt geconfronteerd met
defensieve (?) fusies in Bree, Dilsen(Stokkem) en Kinrooi. Het eerste
college Gutschoven (en tevens laatste
van oud Maaseik ) lijkt een historische
taak te hebben. Enerzijds een
herhaling van de stadsuitbreiding uit
de jaren dertig en investering in cultuur
en sport. Anderzijds het realiseren van
de enige oplossing om Maaseik een voldoende draagvlak te geven: een fusie met de
buurgemeenten Opoeteren en Neeroeteren.Maar dan slaat het noodlot toe: de ideale
oplossing voor de Maaseiker identiteitscrisis botst op het historisch bepaalde
particularisme van de deelgemeenten zoals tot uiting komt in de verkiezingsuitslag van
1976. De Maaseiker identiteitscrisis wordt tijdens het tweede college Gutschoven
omgevormd tot een merkwaardige politieke crisis, waarvan de gevolgen decennia later
nog te merken zijn. En laat het nu net in de jaren zeventig zijn dat Maaseik een hoofdrol
speelt in een roman uit de traditie van de fantastische literatuur…
Kijk hier naar een filmpje over Het Schilder-Boeck van Karel van Mander (facsimile van
de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969
Dinsdag, 2 december
"De Zouavenoorlog, 1860-1870". Lezing door de heer Jos Engelen in De Beurs, Markt
7 te Maaseik.
Wie er vorig jaar bij was herinnert zich de verfrissende lezing door de Heer Jos
Engelen over “Roken door de eeuwen heen”. Zijn wetenschappelijk doorwerkte en
tegelijk humoristische aanpak (hoeft dus geen tegenspraak te zijn..) en zijn vlotte
verhaaltrant deden ons wensen deze pijpeloog terug te zien. De Heer J. Engelen, lid
van de Maasketen Jan Van Eyck en van de Pijpelogische Vereniging Nederland, is een
veelzijdig man. Bovenop zijn verdienstelijk werk over “roken in de geschiedenis” en de
rol van de pijp in de cultuurgeschiedenis maakte hij nu een studie over de pauselijke
zouaven.

Belgisch- en Nederlands Limburgse jongens, met
bekende namen als Rutten, Henckens, Steyvers,
Sniekers, Kuijpers, Laudy, Lindemans, Niesten,
Schrijen die omwille van hun overtuiging en geloof
hun zeker bestaan, hun familie verlieten om in
vreemde krijgsdienst te gaan! Meer dan 148
Belgische- en 300 Nederlands-Limburgse jongens
vormden een belangrijk deel van het contingent van
meer dan 4800 “Limburgse” Zouaven, die de paus
zijn gaan helpen in de jaren 1860-1870!
Probeer dat tegenwoordig nog maar eens binnen ons
“verenigd” Europa te realiseren!
Alles lieten ze achter om op de oproep van de Paus
Pius IX te reageren en dienst te gaan nemen in een
nieuw op te richten pauselijk leger, dat zich teweer
moest stellen tegen de troepen van Victor Emanuel II
en vooral tegen Garibaldi die met zijn Roodhemden de pauselijke staat en zelfs Rome
bedreigde en de Paus uit Rome wilde verdrijven. Zonder ervaring in de krijgsdienst en
aanvankelijk met primitieve wapens was dat een
hachelijke onderneming, waarvan de afloop onzeker
was.
Zij reisden naar Brussel, waar zij gekeurd werden, hun
geloofsbrieven dienden te overleggen, hun nummer
ontvingen en doorreisden via Parijs, Lyon naar
Marseille, waar zij scheep gingen en via Genua en
Livorno naar Civitavecchia voeren. Daar gingen zij aan
wal en trokken te voet naar Rome waar zij werden
ingedeeld en hun opleiding kregen. Daarna gingen zij
in garnizoen in Venetri.
De eerste tijd bestond hun leven uit lange dagmarsen,
wachtlopen, patrouille lopen op jacht naar de
“Brigands”, altijd afwisselend door de wisselende
omstandigheden. Alles bij elkaar duurde hun diensttijd
minimaal twee jaar, waarna zij nog eens konden
bijtekenen. En die honderden Limburgers, die
ternauwernood ooit uit hun eigen dorp of stad waren
weggeweest, zaten nu eensklaps midden in een voor hen volledig vreemd gebied met
een vreemde taal en totaal onbekende collega’s, die ook nog uit alle windstreken
afkomstig waren! Aan de soldatenkost waren zij snel gewend en de wijn was goedkoop
en lekker! Hun traktement in Rome bedroeg 14 soldi per week, dat gelijk staat aan 5
cent per dag, gerekend naar de waarde van 1867. In de bergen verdiende men 9
stuivers per week en als u dan weet dat een bierglas met wijn toendertijd 3 cent kostte
dan hebt u enig idee van de financiële toestand van het pauselijke leger. Van vechten is
geen enkele zouaaf rijk geworden!

En zij zagen er patent uit! Hun kleding was een
afgeleide van het uniform van een Frans
regiment Zouaven, een Kabyle Berberstam uit
het noorden van Afrika, die vermaard waren door
hun moed. Een Turkse pofbroek met strikken
vastgezet, beenbeschermers boven de
schoenen, een tenuejasje met lange mouwen en
op hun hoofd droegen zij een soort slappe kepi
met klep ofwel een muts. En dit alles in de
kleurstelling blauw-grijs, afgezet met rode
biezen. Een koppelriem met leren tassen voor de
munitie completeerde het geheel. De rest van
hun uitrusting en persoonlijke zaken droegen zij
in schoudertassen op hun rug. De totale
uitrusting werd meestal door het thuisfront
bekostigd.
En in die relatief korte diensttijd hebben zij aardig
wat veldslagen meegemaakt! Een heroïsche slag
vond plaats bij Monte Libretti, waar
verschillenden zijn gesneuveld,
waaronder de legendarische Pieter de Jong van Lutjebroek, een kerel
als een boom, die veertien Garibaldisten naar de andere wereld hielp
voordat hijzelf uiterst eervol sneuvelde.
Maar het klapstuk voor de Zouaven, samen
met de Fransen was de roemruchte zege
over hun tegenstanders bij Mentana, waar
een relatief klein pauselijk leger tegenover
een enorme overmacht stond en toch wist
te winnen, niet in het minst door de
dapperheid van de ingezette zouaven,
waaronder tal van Limburgers, die voor hun
verdiensten werden geridderd met de
medaille, het Kruis van Mentana.
De laatste slag om Rome bij de Porta Pia
was een verloren slag omdat hun
bondgenoot Napoleon III zijn leger
onverwachts had teruggetrokken en paus Pius IX zich, om
verder onnodig bloedvergieten te voorkomen onder protest
had overgegeven.
De strijd van deze zouaven sprak nog lang daarna tot de verbeelding, zelfs toen de
jongens in 1870 weer terug waren in hun geboorteplaats. Er werden gedichten op
gemaakt, herdenkingen gehouden en reünies georganiseerd. Guido Gezelle was een
voorvechter van deze strijd van de paus, dagblad de Tijd, nooit te beroerd om de
Katholieke zaak te ondersteunen, deed periodiek verslag van de ontwikkelingen en
zouaven werden afgebeeld in de kunst, o.a. door Vincent van Gogh en Modigliani. Zelf

deden de zouaven verslag tijdens deze episode in hun leven via brieven naar het
thuisfront of dagboek- en herdenkingsverslagen achteraf.
De jongens namen, als zij hun Belgische nationaliteit of Nederlandschap tenminste
hadden behouden, hun oude beroepen weer op of gingen dienen in het Franse
Zouavenregiment tegen de Duitsers. Als zij stierven werden zij pontificaal herdacht en
met eer begraven. Grafmonumenten op diverse Limburgse kerkhoven leggen daarvan
nog getuigenis af! Hun ordes werden bewaard of kwamen terecht in kerken en musea.
Van alle “devotionalia” rond hun persoon zijn alleen pijpen overgebleven.
Ook beide Limburgen mogen trots zijn op zijn zonen uit een vergeten en voor velen
totaal onbekende oorlog, die weliswaar slechts als een kruimel is te beschouwen in het
grote epos van de Italiaanse “Risorgimento” maar voor de geschiedenis van de
Katholieke Kerk en de Zoeaven zelf van enorme impact is geweest!
Tegenwoordig is aanwezig zijn bij een brandhaard al voldoende voor een
onderscheiding maar echte erkenning hebben deze zonen nooit gekregen. Deze lezing
is dan ook bedoeld als een kleine hommage aan deze kleurrijke episode, waar de
historie van Italië, het Vaticaan en beide Limburgen elkaar even raakten.
Zondag, 7 december
Uitstap naar Alden Biezen "LIMBURG IN 'T GEWEER, historische tentoonstelling
van 11 oktober tot 14
december 2008.
Vertrek per auto
(carpooling) aan het
Cultureel Centrum
Achterolmen te
Maaseik om 13 u 45.
Inschrijven via Annie
Metten of Jan Rutten
(zie gegevens in de
hoofding) graag voor 3
december 2008.
Geeft u ook even mee
of u vervoer nodig hebt
of dat U nog plaats
over hebt? Wegens de
gids(en) is het aantal
plaatsen beperkt.
Deelname in de kosten: leden 5 euro, niet-leden 6 euro. Hierin zijn inbegrepen: de gids
voor de tentoonstelling (rondleiding van anderhalf uur) en het toegangsgeld.
Het Loonse land kende gedurende 300 jaren (van Alva tot Napoleon) wegens zijn
strategische ligging veel oorlogsleed. De overtocht van Oranje over de Maas bij
Stokkem, de inname van Maaseik door Lodewijk XIV, de slag bij Lafelt, de slachting bij

de Donderslag, de Spaanse furie, de Beeldenstorm, het gedwongen “logeren” van het
ruwe krijgsvolk…Veel leed voor de gewone stedeling of dorpeling.
Op Alden Biesen worden deze teisteringen getoond aan de hand van meer dan 240
schilderijen, gravures, beelden, wapens, maquettes en taferelen. De gids tracht ons ook
de historische achtergronden hiervan te onthullen.
Deze tentoonstelling is slechts tijdelijk, eindigt al op zondag 14 december en is dus een
buitenkans.
Download hier voor de perstekst.
Klik hier voor de website van Alden Biezen.
Programma:
13.45 uur: vertrek aan CC Achterolmen
15.00 uur: start rondleiding
16.30 uur: vrije bezichtiging van tentoonstelling en omgeving
17.30 uur: terugtocht na al dan niet koffie met…
18.30 uur: terug aan Achterolmen

