
Cuit Qijocleno verleden. ff” f":
VZ

Zíf,



q/(it aue van ale Stichting e'bcleno CDerleclem
g \ y

Uitgegeven in het kader van de Boekenweek, maart 1979.



EEN wooRD VooRAF
V

De schrijver van „Soeur PetitekeZ'Johannes Theunissen, in ons dorp
beter bekend als Zjeng van Zjaak, had een geweldige bewondering
voor de natuur.
Zijn werk was zijn leven, dat hij voor een groot deel doorbracht
tussen de bloemen, bomen en planten van zijn kwekerij. Daar kon
hij mijmeren en fantaseren over al dat mooie dat de natuur en zijn
dorp te bieden hadden. Tijdens de lange winteravonden zette hij
zijn mijmeringen, vaak doorspekt met de beste humor, op papier.
Zo verschenen van Zjeng van Zjaak, in stencilvorm en in een erg
kleine oplage, de boekjes: *'Trichterweg”, ” 't Broedersjap van
Caesjtert” alsook "Soeur Petiteke”.
Onlangs vatte de stichting „Kaomptloore”het plan om in samen-
werking met de stichting „Eijsdens Verleden”het boekje „Soeur
Petiteke”opnieuw uit te geven, maar dan vertaald in het Eijsdens
dialect.

J. Theunissen
*26-3-1910,
T12-11-1976

Ten behoeve van de Eijsdenaren die het dialect niet of onvoldoende machtig zijn, werd echter besloten om
naast het dialect ook weer de Nederlandse tekst af te drukken.
Het boekje is op karakteristieke wijze geillustreerd door Stan Spauwen.
Met het opnieuw verschijnen van „Soeur Petiteke”is een lang gekoesterde wens van de familie Theunissen en
vele Eijsdenaren in vervulling gegaan.
Een woord van dank tenslotte aan alle mensen die belangeloos het vele vertaa1-, type- en correctiewerk heb-
ben verricht.
Het was de moeite waard!

Eijsden, 31 maart 1979.



SOEUR PETITEKE
Evenals in vroeger tijden, toen bekwame en soms
Ook wel beruchte veldheren stad en vesting beleger-
den, hun zwaar geschut in stelling brachten, zo her-
haalt zich nu de geschiedenis, wel minder Wreed
doch even vernietigend, rond onze mooie fruitdor-
pen.
De meest moderne ijzeren monsters: takels, grij-
pers, bulldozers, hijskranen, worden nu ingezet om
deze dorpen van hun fleurig kleed te ontdoen.
Vooral ons dorp moet het ontgelden, dat altijd over
de grootste "garderobe" van ons gewest beschikte.

Welk een pracht, vooral in het voorjaar.
Bergen van bloesem en bloemen, een stukje Korea,
de bloementuin van de wereld.
En dat wordt zomaar weggevaagd: van binnen uit
terwille van de expansie, van buitenaf omwille van

. de sanering. "Les deux extrêmes se touchent”.
Er zijn eeuwenoude perebomen van alle soorten en
rassen: de speespeer, Franse peer, Jacobspeer, bo- .
men, die in grootvaders tijd al dezelfde omvang en
vorm hadden als tegenwoordig, vooral de juttepeer,
een reuzenboom, staande op het *,Heksewèjke”,
die sinds mensenheugenis d”n Druimer genoemd
wordt.
Deze heeft een omtrek van wel dertig stevige pas-
sen en hij draagt bovendien zeven kronen. In de
bloesemtijd kan men hem al van verre bewonderen:
zijn kronen als grote nesten witte zwanen met on-
telbare witglanzende pluimen. Zoln boom moest
toch gespaard kunnen blijven. Men zou hem nog
moeten kunnen overplanten.
Men stelle zich eens voor: dln Druimer in volle bloei
en in zijn schoonste droom overgeplant in het hart
van Parijs. De Parijzenaars liepen weer eens te hoop
om rond hem te springen en te hossen; op het oude
wijsje zongen zij:
"Vive le sjuttepoir papa, Vive le poire de sjuttema-
man".
De Eiffeltoren zong een toontje lager en de glim-
lach van de Mona Lisa verbleekte; de clochards kwa-
men uit hun schuilplaatsen gekropen om als kippen
te gaan hokken op zijn stevige takken.
Had "le Roi Soleil” dit eens mogen meemaken. Hij
zou een banket onder dit geurige bloesemgewelf
aanrichten en, ten aanschouwe van "la fine fleur de
France", een heildronk uitbrengen: "Vive le Drui-
mèr d'Eysden". Meer nog, zijn ruiterij zou hij uit-
sturen naar het mooie, witte dorp aan het begin
van de Nederlandse Maas om er te redden wat er
nog te redden viel. De mensen van de sanering zou
hij straffen en te kijk zetten aan de schandpaal.
Ook nu weer de twee uitersten: hier aan het "Hek-
sewèjke” d'n Druimer vogelvrijyerklaard en ginds
in Parijs dezelfde boom gefêteerd als het achtste
wereldwonder.
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SOEUR PETITEKE
Zjuus wie ien vreuger tijje, wie bekwaome en dèks
aoch waolberuchte veldhiere sjtad en vesjting be-
lèëgerde, hun zjwoer geschut ien sjtelling braachte,
zoe herheult ziech noe de gesjiedenis, waol minder
wriëd mè èëve vemeetigend röëngd oos sjoen fräöt
dörrepe.
De miesj nowwerwetse iezere möëngsjters: taoëkels,
griepers, bulldozers, hijskraone, wèëre noe iengezat
um dies dörrepe vaan hun fleurig klèèd te ontdoën.
Vuraal oos dörrep moot 't öengtgelde, dat ien de
laop der tijje uuëver de groetsjte “garderobe” vaan
dies contreie besjikde.
Wat un praach, bezungder ien 't vreuIaor.
Berg vaan bleuj en blomme, e sjtökske Korea,
de blommemoosjtem vaan de wèèreld.
En dat wörd zoemar weggevèègd. Vaan binnen oet
terwelle vaan de expansie, vaan boetenaof umwelle
vaan de sanering. "Les deux extrêmes se touchent”.
Ieuwenaw pèèrebuim vaan allerlej soërte en rasse:
de speespèèr, Fraanse pèèr, Jacobspèèr, buirn, dij
ien groetvaders tied al dezelfde diekde en vörrem
hawwe es allewijl, vuuraal de juttepèèr, 'ne reuze-
baom, dêè op 't "Heksewèjke" sjtèèt en zoelang
m'r ziech kent rappelere d'n Druimer wörd geneumd.
Dèè hèèt *ne ömtrik vaan waol dartig flinke trèèj
en daobie nog ziëve kroene. Ien de bleujtied koes
mer 'm al vaan vviedaof bewöëngdere, z'n kroene
wie groete nèsjte wiette zjwaone mit oëngtelblre
wietblingketege pluime. Zoe 'ne baom moes toch
gesjpaord kinne blieve. Mer moes 'm nog kènne
uuëverplaante!
Sjelt uuch 'ns vuur: D'n Druimer ien volle bleuj en
ien z'ne sjoenste druirn uuëvergeplaant ien 't hart
van Peries. De luij vaan Paries zowwe weer ens te
haop laope en röëngtelöm 'm sjpringe en hosse; op
,t aad wijske zowwe ze zinge:
"Vive le sjuttepoir papa, Vive le poire de sjutte ma-
man".
D'n Eiffeltoeën zow e tuunsje lieger zènge en de
griemel vaan de Mona Lisa zow verblèèke; de clo-
chards keeme oet hun sjuilplaotse gekroeëpe um
es hoonder te goeën ziete op zèng sjtevige tek.
Haw "le Roi Soleil” diet es maoge mètmaoëke. E
zow e banket öëngder dies geurige baoge vaan bleuj
aonriechte en, t'n aonsjowwe vaan "la fine fleur de
France", 'nen toost oetbringe: "Vive le Druimèr
d'Eijsden". Mie nog, z'n piërders zow *r oetsjieke
nao 't sjoen, wiet dörrep aon 't begin vaan de Hol-
landse Maos um dao te redde wat 'r nog te redde
veel. De luj vaan de sanering zow *r sjtraofe en vur
sjan laote sjtoeën aon 'ne paol vastgeböëngde mèd-
de oppe Vroenhof.
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Auch noe weer de twie uutersjte: hie aon 't "Hek-
sewèjke” d'n Druimer voëgelvrie verklaord en dao
ien Paries dezelfde baom gefêteerd es *t aachsjte
wèèreldwöëngder.
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De oude monumenten rond het plein van den Drui-
mer werden jaloers en voelden zich achtergesteld;
zij probeerden hem belachelijk te maken: "Die ou-
de takkenbos daar uit dat simpele dorpje, hij is
maar van perehout gemaakt; als het een beetje waait
buigen zijn takken al, kijk maar!”
Toen d'n Druimer echter begon te praten, staakten
zij het schimpen; het werd zelfs muisstil. D'n Drui-
mer vertelde over het mooie land waar hij vandaan
kwam, de schone Maasvallei, de blijmoedige men-
sen met hun mooie gebruiken. Over het bekoorlijke
heuvelland, versierd met ranke torenspitsen, die
recht naar de hemel wijzen. Hij sprak verder over
de mooie stad Maastricht, die soms wel een zusje
van Parijs genoemd wordt, met het alom bekende
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De aw monumingte röëngtelöm de plêij vaan d,n
Druimer woërte zjeloes en veulde ziech atergesjtelt;
ze prebeerden *In belêchelijk te maoëke: "Dij aw
fagke dao oet dat sungmpel dörrepke, e is mer vaan
pèèrehaot gemak; es 't e bieteke wêjt buijge z9n tek
al, loor mer! ”

Wie d'n Druimer èëvels begoes te kalle, sjèjde ze oet
mèt sjaampe; ,t woërd zellefs moessjtel. D'n Drui-
mer vertelde uuëver ,t sjoen laand oe hèë vandan
keem, de sjoen Maosvallèj, de blij luj mèt hun sjoen
tradities. Uuëver 't sjarmaante huuëvelland, verseerd
mèt sjlaanke sjpietse vaan tuuën dij rech nao d'n
hiemel wieze. E kalde wèjjer uuëver de sjoen sjtad
Mesjtreech, dat waol 7ns e zusjterke vaan Paries ge-
neumd wörd, Mèt 't uuëveraal bekende hèèligdom



heiligdom van Sint Servaas, met torens nog ouder
dan die van de Notre Dame.
"De toren van de Sint Servaas is van jongs af aan
mijn beste vriend geweest. Een keer zelfs, in het
voorjaar, toen ik mijn mooi, wit kleed droeg, wil-
de hij mij het hof maken, echt waar. De oude bok!
Hij heeft al tweemaal zijn neus verbrand. Hij is toch
ook maar van steen en mortel, zoals jullie allemaal.
En die hofmakerij zou toch niet door kunnen gaan:
hij is niet van andere "kunne".
Heerlijke dagen beleef in in de bloemenmaand. Dan
is de flora op zijn mooist; de pinksterbloemen en
de boterbloemen, de ganzerik, kruisbloemen en
meizoentjes, groot in aantal, schoon in hun verschei-
denheid. Dan komen de hommels en de bijen, de
libellen en de vlinders. Zij snorren, gonzen en zwer-
men van bloem tot bloem. De kinderen uit het dorp,
even speels als de libellen en de vlinders, huppelen
\en springen tussen de bloemen door. Zij zoeken de
mooiste bloemen uit en plukken die in bosjes.

In mijn schaduw vlechten en binden zij de bloemen
tot kroontjes. De kroontjes zetten zij zichzelf op
hun hoofdjes. Gezamenlijk stellen zij zich dan op,
hand in hand de grootsten voorop, de kleintjes
aan de staart. Dan dansen en zingen zij de cra-
mignon. Jullie hadden dit eens moeten zien, werke-
lijk, jullie hadden dit eens moeten meemaken:
de zuivere kinderstemmen die de oude wijsjes
zingen, hun korte beentjes huppelend in een lange
sliert, kris- kras om mij heen. Hoe langer zij vol-
houden des te groter wordt hun vaart, in het bij-
zonder die van de staart; die slingert zich in het wil-
de weg. Totdat zij zich tenslotte doodmoe in het
gras laten neervallen.
Deze kinderen groeiden op, zij werden volwassen.
Ik zag hun bruidsstoet, ik zag ze ouder worden. Ik
zag van velen de ontberingen en het juk waaronder
zij gebukt gingen. Ik hoorde tenslotte hun Requiem
en de sombere klanken van de klokken die droefe-
nis verkondigden.
Nieuwe generaties kwamen, ook zij plukten de bloe-
men en dansten de cramignon. Ook die zag ik ver-
grijzen en weer hoorde ik de klokken en het Re-
quiem. Niemand weet zo goed als ik de oude zer-
ken en kruisen van al deze gestorvenen te onder-
scheiden.
Evenals jullie heb ook ik moeilijke tijden meege-
maakt. Strenge winters, waarin de noorderstorm
razend en huilend door mijn geraamte joeg en mijn
twijgen klam en bros waren van de koude. Het wa-
ter in de Maas stolde tot ijs, zodat de mannen met
paard en wagen er over heen konden rijden.

vaan Sint Servaos, oevaan de tuuën nog awwer zien
es dij vaan de Notre Dame.
"D 'n toeën vaan de Sint Servaos is vaan jöëngsaof-›
aon mine bèsjte vrungd gewèès. Eène kier zellefs,
ien 't vreugaor, wie iech mie sjoen, wiet klèèd
droog, haw iech sjaans bie ”m, ech woer. Dêèn awwe
bok! E hèèt al twie kier z'n naos verbraand. Er ès
toch aoch mer vaan sjtèèn en moertie sjuus wie dier
allemaol. En die vrijerij hèj toch neet kènne doer -
goën: e is neet vaan aandere "kunne”.
Heerlijke daog maoëk iech mèt ien de Blomme-
maond. Daan is de flora op ze sjoenst: de pinksjter-
blomme en de boëterblomme, de ganzerik, kruus-
blomme en mêêjheudsjes, groet ien aontal, sjoen
ien hun versjejichhèèd. Daan koëme de hommels en
de bijje, de ziëvesjèèrders en de piepele, ze sjnorre,
gonze en zjwerreme vaan blom pos blom. Aoch de
kingder oet 't dörrep, èëve sjpäöls es de ziëvesjèèr-
ders en de piepele, daanse en sjpringe tösse de blom-
me doer. Ze zeuke de sjoenste blomme oet en pluk-
ke dij ien boekètsjes.
Ien m'ne loer vlechte en bingde ze de blomme tot
kruunsjes. De kruunsjes ziette ze ziechzellef op hun
köpkes. Saoëme sjtelle ze ziech daan op, haand ien
haand de groetsjte vuurop, de klejnekes aon de
sjtart. Daan daanse en zinge ze de cramignon. D'r
hejt dat 's moote zien, ech, d'r hejt diet 's moote
mètmaoèke. De klaor kingdersjtumkes die aw wijs-
kes zinge, hun korte bejnekes sjpringenterre ien ,ne
lange sjlinger, kries kras um miech hèër. Wie langer
dat ze 't volhawe desj te groeter wörd hun vaoërt,
ien ,t bezungder dèè vaan de sjtart, dèè sjlingert
ziech ien ,t weeld e weg. Posdat ze ziech op ,t lesj-
te doedmeuj ien 't graoès laote neervalle.

Dies kingder greujden op, ze woërde volwaasse.
Iech zaoch hunne broedsjtoet, iech zoag ze awwer
wèërde. Iech zaog vaan völ d'n èrmooj en de lasj-
te oe öëngder ze gebuuk ginge. Iech huurde ten-
lèsjte hunne Requiem en de söëngber klaanke vaan
de klokke die dreuvighèèd verkoëngdigden.
Now generaoëties keeme, aoch zie plukde de blom-
me en daansde de cramignon. Aoch dij zaog iech
gries wèërde en weer huurde iech de klokke en d'n
Requiem. Niemes wèt zoe good es iech de aw zèr-
reke en kruuzer vaan al dies gesjtoreve Luj te öëng-
dersjejje.
Sjuus wie dier heb iech aoch zjwoer tijje mètgemak.
Sjtreng wingtere, oe ien de bijs raozend en jöènken-
terre doer mie gerèèmsel joog en mèng tekskes kaad
waore en baw aofbraoke vaan de kaw. 't Waoëter
vaan de Maos bevroor,zoedat de mansluj mèt kar en
pjèërd uuëver 't ies koese vaoëre.



Neen, dan liever de sansculotten die in mijn scha-
duw de ransel aflegden. Zij zongen mooie liederen.
Van hen heb ik ook het vurige lied uit Marseille ge-
leerd. En ik heb hem gezien, de Corsicaan, met Jo-
sephine, die ene keer dat zij in Maastricht zijn ge-
weest. Ik heb de eerste locomotief horen puffen op
de nieuwe "ijzeren weg” en zijn sierlijke pluim kun-
nen volgen vanaf de grens tot aan Maastricht.
De hoge schoorsteenpijpen en schachten heb ik zo-
maar uit de grond zien schieten en hebzuchtig om
zich heen zien grijpen, zodat ik bezorgd werd om
mijn eigen bestaan.
En dan ”der Wilhehn". Heil Kaiser Dir! Slechts
enkele honderden meters bij mij vandaan zette hij
voet op Nederlandse bodem. La grande désillusion!
Hij kwam voor kost en inwoning.
D'n Druimer had zijn toehoorders blijkbaar geboeid,
zij fluisterden: "Vertel verder sjuttepoir”.

D'n Druimer sprak over de vele muziekfestivals in
de lommerijke boomgaarden, over de oude schut-
terijen die optrokken naar de schietstang, om er
naar de eretitel ”schutterskoning” te dingen.
Din Druimer, onder de indruk van zichzelf, riep
met geëmotioneerde stem: ”En hier is niets van dit
alles. Hadden ze mij maar thuis gelaten, ginds aan
de Maas, want het water van de Seine is niet lekker,
,t smaakt naar oproer en mensenbloed.”
D'n Druimer begon te stotteren en te beven. Helde-
re witte tranen vielen van zijn takken en dwarrel-
den als sneeuwvlokken naar beneden.
De ban was gebroken! De spanning was weg. De
monumenten om hem heen begonnen weer te fluis-
teren. Men had zelfs medelijden met hem. Er werd
geroepen: ”Heimwee, heimwee! ..... "mon Dieu.....
hij sterftl”
D”n Druimer voelde hevige pijnen aan zijn wortels,
alsof zij met een scherp ijzer werden bewerkt.
Hij werd wakker. Zijn droom had hem niet bedro-
gen. Hij stond weer op zijn oude plaats aan het "Hek-
sewèjke". Van drie kanten kwamen de ijzeren mon-
sters op hem af. Het was nu zijn beurt. Zij groeven
hun tanden diep onder hem in. Met zware schok-
ken beukten zij tegen zijn stam. Het werd een vloe-
ken en tieren, zo'n tegenstand had men nog nooit
meegemaakt. Er werd om bijstand geroepen. Met
luid geraas kwam de grote draak met lange hals
aanrollen. Terwijl de anderen gezamenlijk opnieuw
aanvielen, greep het monster hem met open muil
onder de oksels. D'n Druimer werd duizelig en be-
gon te wankelen. Hij vertrouwde echter op zijn
diepe penwortels; deze waren zo vast geworteld als
de kiezen van een pre - historisch monster. Ook zij
konden tenslotte het brute geweld niet meer weer-
staan.

Nèè, daan leever de sansculotten die ien m'ne loer
de ransel aof laage. Zie zonge sjoen leedsjes. Vaan
hön heb iech aoch dat vurige leed oet Marseille ge-
lierd. En iech heb 'm gezi'e'n, dèè maan oet Corsica,
mèt Josephine, dèè kier dat ze ien Mesjtreech zien
gewèès. Iech heb d'n iesjte locomotief huure kujme
op de nowwe iezerwèëg en z'n seerlijke plujm kèn-
ne volge vaanaof de grens pos aon Mesjtreech.
De hoeg sjowwe en sjachte die iech zoemèr oet de
gröëngd heb zien sjeute en die paansetig üm ziech
hèër griëpe zoedat iech bezörrigd woërd um m*n
èège besjtoën.
En daan ”der Wilhelm". Heil Kaiser Dir! Mer e
paoër höëngderd meter vaan miech aof zat ”r
voot op Nederlandse boëjem. La grande désil-
lusion! E keem vur kosj en ienwoening.
Zoe te zien vöëngde ze de verhaole vaan d,n Drui-
mer sjoen, want ze fluusjterde: "Vertel wijjer sjutte-
poir.” .
D'n Druimer vertelde uuëver de versjèjje meziek-
fèète ien de groete fräötwejje mèt veul loer,uuëver
de aw sjötterijje dij optrokke noa de voëgelsjtang
um te prebeere sjöttekuuëning te wèërde.
D'n Druimer, öëngder d,n iendruk vaan z*n èège,
reep mèt gepakde sjtöm: ”En hie is nieks vaan diet
alles, hejje ze miech mer aon ,t hoes gelaote, bie de
Maos, waant 't waoëter vaan de Seine is neet lekker,
't sjmakt nao revolutie en blood vaan luij.”
D'n Druimer begoes te sjtaoëmele en te sjoevere.
Zuuver wiette traone veel vaan z*n tek en dwarrel-
den es sjnievlokke nao oëngder.
Ienens waor *t öm! De sjpanning waor gebroëke!
De monumingte dij röëngtelum 'm sjtonge begoes-
se weer te fluusjtere. M'r haw zèllefs compassie mèt
'm. D'r woërd geroope: ”Heimwee, heimwee!.....
mon Dieu..... e gèèt doed! ”

D'n Druimer veulde versjriekeleke pèng aon z'n
wortele, sjuus of ze mèt e sjerrep iezer woërde be-l
weerekt. E woerd wakker. Zunnen druijm haw 'm
nieks wiesgemak. E sjtong weer op z'n aw plaots
aon 't Heksewejke. Vaan drèj kaante keeme de ie-
zere möëngsjters op *m aof. 't Waor noe zèng bäört.
Ze groove hun tan deep öëngder 'm ien. Mèt
zjwoer sjtuuk heeve en dujde ze tiënge z'ne sjtam.
't Woërd e gevlooks en e geteers, zoe 'ne tiënge-
sjtaand hawwe ze nog noets mètgemak. D'r woërd
um höllep geroope. Mèt e versjriekelijk lèëve keem
de groete draak mèt z'ne lange nak aonrolle. En
wie de aander saoëme obbenowts aonveele, sjnapde
'nem `t möëngsjter mèt oëpe mojl öëngder z'n er-
rem. D'n Druimer woërd döl en begoes te waanke-
le. Mè e vertrowde op z'n deepe penwortele; dij
waore zoe vasj geworteld es de tan vaan e pre - hiesj-
torisch möëngster. Mè aoch zie koesse neet mie
tiënge de bruutte kraach op. 7



Diep in de grond hoorde men wringen en knarsen;

dit was zijn doodsstrijd. D'n Druimer begon te hel-
len en zie, in zijn val draaide hij zich een kwart slag,
zodat zijn toppen recht voor de zon bogen. Met

een lange zucht sloeg hij tegen de grond.Zijn zeven
lnonen vielen over elkaar te pletter.
De zon ging schuil achter een lichte sluier; het was
alsof zij weende. Zij was bedroefd over de ondank-
baarheid van de mensen. D,n Druimer had immers
vanaf zijn prille jeugd zijn bestaan meer dan hon-
derdvoudig vergoed en de mensen het beste gege-
ven in bloei en vrucht en nu lag hij daar gemarteld
en geveld. De zon had een van haar beste vrienden
verloren. Zij had hem gedurende zijn lange leven
met vreugde verzorgd en bevoorrecht.

Ieder jaar, nog voor het groenen van zijn takken,
betoverde zij hem met een weelde van witglanzen-
de bloemen. Wanneer in het oosten de nacht brak
en het schemerde in de velden, zond zij reeds van
achter de kim haar brede en vuurrode schichten,
die de hoge toppen van d'n Druimer fel belichtten.

Gedurende het reizen langs haar dagelijkse baan
doorstraalde zij hem met haar warmte. Wanneer
zij op haar hoogste punt stond, recht boven d'n
Druimer, leek het alsof zij even pauzeerde, ten
teken van haar vriendschap.

Zelfs bij het slapen gaan in het westen omhulde zij
hem met haar prachtige purperrode weerschijn om
hem zolang mogelijk te beschermen tegen het don-
ker van de nacht.
De zon was bedroefd om de ondankbaarheid van
de mensen: Grote stroken bloemen en struikgewas
die zij heeft doen groeien en gedijen worden zomaar
weggevaagd en vervangen door lange, brede banen
grijs asfalt en golvende velden, dakpannen, waarop
haar rijke stralen afknappen als dorre rietstengels.
Een noodzakelijk kwaad, maar toch .............. l!!

Het oudste en beslist grootste aaneengesloten
boomgaardencomplex van ons gewest moest het
ontgelden. Dit gebied was als het ware doorregen
met stegen en "gètskes” als nerven in een lindeblad.
Deze stegen waren omboord door hoogopgroeien-
de meidoomheggen. Welk een pracht van bloemen
en een heerlijke geur in het voorjaar, als de meitak-
ken in bloei stonden.
En dan de boomgaarden, ieder voor zich als een
onderdeel van een corso, getooid met een weelde
van bloemen of beladen met een overdaad aan
fleurig en kostelijk fruit.

Deep ien de gröëngd hoert m”r kraoëke en pjèësse;
diet waor z'ne doedsjtrijd.D'n Druimer begoes vuur-
uuëver te hange en loor, ien z'ne vaal driejde ,r ziech
e kwaart sjlaoëg zoedat z'n köp rèch vuur de zon
boëge. Mèt 'ne lange zöch sjloog 'r tiënge de gröëngd.
Z'n ziëve kroene veele uuëverèèn te pletter.
De zon versjtaok ziech aachter 'n e liechte sjläö-
jer; 't waor sjuus of ze kriët. Ze waor bedreufd
uuëver de Öëngcontentighëêt vaan de luj. D'n Drui-
mer haw toch vaan wie e nog kleng waor zie be-
sjtoën mie dan höëngderd kier vergeujd en de luij
't bèsjte gegèève ien bleuj en vruchte en noe laog”r
dao gemarteld en neergehowwe. De zon haw eng
vaan häör bèsjte vrun verloere. Zie haw 'm Öëng-
der z,n laank lèève mèt vräögde en sjpas verzörregd
en vuurgetrokke.
Eeker jaor, nog vuur *t greun wière vaan z,n tek, be-
toverde zie 'm mèt 'ne riekdom aon sjietterend
Wiette blomme. Es boëve de Mèsjerhej d'n daoëg
ien de loch keem, sjiekde zie al, lang vuur dat ze
zellef te zien waor häör brej en vuurroej sjtraole,
dij de tiepkes vaan d'n Druimer ien e sjerrep leech
zatte.
Oëngder 't rejze ' op häöre daoëgelijkse wèëg doer-
sjtraolde zie 'm mèt haör werremde. Es zie op
häör hoegsjte pungt sjtong, rech boëve d,n Druimer,
waor *t sjuus of ze effekes poos heel, es tèèke vaan
häör vrungdsjap.

Zellefs bie ,t sjlaope goën ater de Maosbèrreg klejde
zie ,m mèt häör maof en oranjeroej sjtraole um *m
zoelang mäögelijk te besjerme tiënge 't duusjter vaan
de naach.
De zon waor bedreufdum de öëngcontentighèèd
vaan de luij. Groete pertijje blomme en sjtruuk die
zie hèèt doen greuje en dijje wèërde zoemer wegge-
vèègd en daovuur ien de plaots koëme laang brej
baone mèt grijze taar en betuum, en 'n groete gol-
vende zie vaan daoëkpanne, oe op häör sjtraole aof-
knappe es verdruugde reete tek,
M'r zèèt dat 't nuudig is, meh toch .................... l!!
't Awsjte en ziëker 't groetsjte aonèèngesjloëte
fräötwejjecomplex vaan oos contreije moot doavaan
de dupe zien. Dieze sjtriëk waor doertrokke en
doerrèège vaan sjtèègskes en getskes wie de nerve
en gedriejde äöjerkes vaan e blaoëd vaan de linde-
baom. Dies sjtèège waore umgèëve doer hoegop-
greujende duuëne haoge. Wat he praach vaan blom-
me en wat ruukde ,t lekker ien 't vreugjaor es de
mèèjtek ien bleuj sjtinge. En daan de wejje mèt
buim, eker vuur ziech es ,n öëngderdèil vaan 'ne
corso, verseerd mèt 'ne riekdom aon blomme of
volgelaoje mèt 'ne uuëverdaod aon fleurig en kösj-
telijk fräöt.
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Wat het Vondelpark betekent voor Amsterdam
betekende dit wandelparadijs voor ons dorp.
De eerdergenoemde stegen voerden enigszins hel-
lend naar het centrum, een naar verhouding kleine
open vlakte, „Heksewejke” genaamd. De naam „Hek-
sewèjke” zal wel ontstaan zijn in het Heksenbezem-
stelentíjdperk, toen er nog lelijke meisjes en vrou-
wen bestonden.
Het was het trefpunt van de wandelaars en het
strijdperk van de jeugd der gehuchten, die daar te-
gen elkaar optrok. Ook was het sinds mensenheuge-
nis de verzamelplaats van de scholieren, wanneer de
meester naamfeest had. Sommige jongens hadden
dan een pakje pijp- of pruimtabak meegenomen.

De belhamels echter wilden het wat grootser van
opzet maken. Zij braken en scheurden grote bloei-
ende meitakken af en trokken boompalen en heg-
gestronken uit de grond. Brandnetels en boeren-
wormkruid bonden zij in bossen samen. Dit alles
voerden zij al zingend in optocht mee naar school.
Waren de takken en stronken ook al besmeurd met
koeflat, het maakte niets uit. Soms gebeurde dit
zelfs met opzet. Er werd natuurlijk getreuzeld om
de resterende schooltijd zo kort mogelijk te maken.

De meester, zichtbaar ontroerd, hield er wat pruim-
en pijptabak aan over en ook nog voldoende brand-
hout voor de winter ..........
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Wat 't Vondelpark betèèkent vuur Amsjterdam be-
tèèkende diet waandelparadies vuur oos dörrep.
De al ieder geneumde sjtèège leepe get sjujnsaof-
laopend nao de miets, en nao verhaawing kleng
oëpe vlakte, 't "Heksewejke" geneumd. De naom
Heksewejke zal waol zien öëngstaande ien de Hek-
sebessemesjtiè'letied, wie nog lielijke mèètskes en
vrolluj besjtonge.
,t Waor 't trefpunkt vaan de waandelerre en 't
sjtrijdperrek vaan de jong luij vaan de aonpaolende
dörrepe, dij dao tiënge èèn optrokke. Aoch waor 't
zoelang mer ziech koes rappeleere de plaots oe de
sjaolkingder biejèèn keeme, es de mèèsjter z'ne mèij
veerde. Sommige jonges hawwe daan e pekske pie-
petowbak of sjiekskes mètgenoëme.
Mè de batraove wowwe ,t get groetser vaan opzèt
maoëke. Ze braoke en sjäörde groete bleujende tek
aof vaan de duuëne haog en trokke bajpäöl en haoge-
sjtruukskes oet de gröëngd. Biënnietele en kroet-
wès böëngde ze ien bössele biejèèn. En diet allemaol
drooge ze al zingenterre ien 'ne optoch mèt nao sjaol.
En zaot hie en dao op de tek en de sjtröënke aoch
al e bieteke kooflat, dat makde nieks oet. 't Gebeur-
de waol 'ns eksjpres! D'r woerd aterwèèg aoch nog
gedreujmeld um de sjaoltied zoe kort meügelijk te
maoëke.
De mèèsjter, mer koes zien dat 'r gepak waor, heel
d'r get sjiekskes en piepentowbak aon uuëver en
aoch nog genog braandhaout vuur de wingter......
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Uiteraard was het „Heksewejke ” ook het midelpunt
van de pure romantiek, de tempel van Amor. Van
hieruit wist deze ontelbare harten samen te smelten.
Ter dankbare herinnering hieraan had men er toch
wel het een of andere gedenkteken kunnen plaat-
sen. Indien al zijn gunstelingen uit de opeenvol-
gende generaties er slechts elk één roos zouden
neerleggen, dan zou het een toren van rozen wor-
den.
Veel plezier hadden wij op zondagmiddagen, als wij
als kinderen door de stegen naar de vesper gingen.
Niet alleen was het korter, maar ook konden wij ons
hier meer uitleven en hadden we meer gelegenheid
om kattekwaad uit te halen. We controleerden de
vogelnesten. Wij kenden de vogeltjes, veel beter nog
dan de meester op school. Aan hun nestjes kenden
wij hen, en aan de kleur van de eitjes, zoals de goed
verscholen, stevige nestjes van de heggemus met zijn
diepblauwe eitjes, heel anders dan die der groen-
vink, met vijf tot zes eitjes, wit en lichtblauw ge-
vlekt. Het meest verscholen was het bolvormige,
van mos en gras gebouwde paleisje van het kleine
winterkoninkje, de ingang opzij, met eitjes, teer wit
met rode puntjes. Er woonden meesjes en grasmus-
sen en vele merels, wier nesten wij wel eens uit-
stootten, want tussen de kleinere soorten waren zij
veelvraten. In al die heggen hadden de vogels bouw-
plaatsen in overvloed, zo maar, zonder aanvraag,
ontwerp of vergunning. Wel heerlijk om vogeltje te
mogen zijn. Ook vingen wij in de heggen meikevers,
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't Sjpriek vaan zellef dat 't Heksewejke 't middel-
punt waor vaan de peure romantiek, dln tempel
vaan Amor. Vaan hieoet vvies dèè ôëngtelbere harte
aonèèn te sjmeelte. Es daankber soevenier hie oan,
hej mer waol èèn of aander gedingktèèke hie kènne
neerziette. Es eekerèèn dèè ,m get te daanke haw
ien verbaand mèt de leefde *n roes hej neergelaag
daan zow 't 'ne toën vaan roeze zien gewoërde.

Veul sjpas hawwe vier zöëngdigsjnoones, wie vier
nog es kingder doer de sjtèège nao de vesper gonge.
't Waor neet alleng korter, vier koesse oes hie mie
oetliève en hawwe aoch mie de gelèëgenhèèd um
vaan aal aon te vange. V'r controleerde de voëgel-
nèsjkes. V'r koesse de vuuëgelkes, veul bèëter nog
es de mèèsjter iene sjaol. Aon hun nèsjkes koes vlr
hun, en aon de kleur vaan de ejkes, zoe wie de good
versjtoëke sjtevige nèsjkes vaan de haogemusj mèt
z'n deeplbow ejkes, gaans aandersdan dej vaan 't
greunv'mkske, mèt vijf, zès ejkes wiet en liechblow
gevlekt. ,t Miesj versjtoëke waor 't baolvörmige,
vaan mos en graoës gebowd kleng pelies vaan 't
kleng wingterkuuëningske de iengang opzij, de
ejkes, teer wiet mèt roej sjpiekkelkes. Daan de
mejzekes en graozëndriejers en de haop mèëlies,
oevaan vier de nèsjkes waol 'ns oet de haoge
duijde, want tusse de klenger soërte waore dat
paanse. Ien al dij haoge hawwe de vuuëgel nog te veul
bowplaotse, zoe mer, zöëngder aonvraog, tèèkening
of vergunning. Wat fijn um vuuëgelke te maoge
zien. Aoch vong v'r ien de haoge klèëvermejze,



die er bij de vleet waren. Deze deden wij in lucifers-
doosjes of een sponzedoos voor de "1uchtshow”la-
ter tijdens de vesper. Wij haalden in de verre omtrek
melkstoelen uit de boomgaarden en bouwden er
een piramide van. De koeien van boeren, van wie
wij wisten dat zij het met elkaar aan de stok had-
den, lieten wij van eigenaar verwisselen.
Als wij dan met rood - verhitte gezichten de kerk
binnenkwamen, was het soms echt moeilijk onze
lachspieren te bedwingen.
Soms waren we ondeugend, lieten de kerk "links"
liggen en wipten over naar de Treffersteeg. Van-
zelf kwamen we dan bij de achterkant van het grote
klooster van de zusters Ursulinen, waar het voorna-
me meisjespensionaat gevestigd was.
De pensionaires hadden gewoonlijk tegen de vesper-
tijd hun speeltijd. Deze gekooide sijsjes hadden gro-
te pret, als zij, op welke wijze dan ook met de bui-
tenwereld in aanraking kwamen.

Wij waren altijd goed voorbereid. Kikkers of dode
muisjes, ook al mussen, haalden wij dan uit onze
broekzakken en we wierpen ze met een boogje over
de heg, midden tussen zo'n groep meisjes. Wat een
geschreeuw! Een buitelende mengeling van kleuren!
,t Leek wel een stukje carnaval.

Links van het pensionaat lag de boerderij van het
klooster. Daar zwaaide Soeur Chistoffel de scepter.
Omwille van de deftigheid, vooral ten behoeve van
de pensionaires, werd er in het klooster nooit an-
ders dan Frans gesproken, vandaar de benaming
Mamère en Soeur. De Soeurs onderhielden de boer-
derij. Men kan het klooster wel vergelijken met een
bijenkorf: achter in de korf de werkbijen, de Soeurs,
voor in de korf de deftigheid, de Mamères.
Voor de zoem - zoem Soeur Christoffel had men
waarschijnlijk bij het uitkiezen van haar patroon-
heilige rekening gehouden met het legendarische
postuur van St. Christoffel, want zij was een flink
uit de kluiten gewassen vrouw - mens. Haar lijf ge-
leek een dikke boomstam, met daarop een hoofd,
ingedoekt in zo'n soort witte huifkar. Als zij goed
gemutst was, gaf ze ook staaltjes van haar lichame-
lijke kracht ten beste. Met aan iedere hand een zak
van vijftig kilo danste zij de cramignon. Haar naaste
hulp en gunstelinge was Soeur Petiteke. Dat "Peti-
teke” had Soeur Christoffel zelf bedacht om haar
eigen naam nog meer volume te geven, want Soeur
Petiteke was maar een onderdeurtje. Soeur Petiteke
kwam uit ons eigen dorp. Haar meisjesnaam was
Nelke. Zij was de oudste dochter van 't "Kiesbuur-
ke" uit Laag Caestert aan de Voer, die daar een
kaashandel dreef. Kaas uit eigen streek verkocht hij,
voornamelijk rommedoe of Herfse kaas.

die d'r mèt häöp waore. V'r deege dij ien zjwèëgel-
duuskes of sjpöëngzedoes vuur de "1uchtshow"
sjtrak Öëngder de vesper. W'r haolden ien de wèjjen
umtrèk mèèleksjteulkes oet de wejje en bowde dao
piramides vaan. De keu vaan de boere, oe v'r va
wiesse dat ze vrèègel mèt èèn hawwe, leede v'r vaan
èègenèr verwiessele.
Es v'r daan mèt wèrrem en roej geziechte ien de
kèrrek keeme, waor 't diks ech lesjtig um oes laache
ien te hawe.
Aoch waor v'r al 'ns sjtaot, en leete de kèrrek lingks
ligge en wiepde uuëver nao de Trefferssjtèèg. Vaan
elleng keem vlr daan bie de aterkaant vaan 't groet
kloesjter vaan de Mères Ursulinen, oe 't deftige
mêètskespensionaat waor gevesjtigd.
De pensionaires hawwe miesjtal tiënge de tied vaan
de vesper hunne sjpuëltied. Dies mèètskes, die sjuus
sijskes opgesjloëte ien ,n kow waore, hawwe groete
sjpas, es ze, op wat 'n meneer daan aoch, mèt de
boetewèèreld ien aonraoëking keeme.
V'r hawwe oes altied good vuurberejd. Kwaakvosje
of kepotte muijskes, tèks aoch al 'ns mussje haode
v'r daan oot oes brooketesse en bruijde ze daan mèt
e beugske uuëver de haog, miedde tusse zoe ,ne
groep mèètskes. Wat e gekèëks. Kunkelebunkelkes
mèt *n mengeling vaan kleure. 't Liëk woo] e sjtöks-
ke carnaval.
Leenks vaan 't pensionaat laog de boerderij vaan *t
kloesjter. Dao zjwejde Soeur Christoffel de sjepter.
Oet deftighèèd, en vuraal vuur de pensionaires,
woerd ien 't kloesjter nieks aanders es Fraans ge-
sjproëke, daovandan de naome Mamère en Soeur.
De Soeurs Öëngderheele de boerderij. M'r koes 't
kloesjter waol vergelieke mèt 'ne bijjekörref: ater
ien de körref de wèrrekbijje, de Soeurs, veur ien de
körref de deftighèèd, de Mamères.
Vuur de zoem - zoem Soeur Christoffel haw m”r
warsjijnlijk bie ,t oetkeeze vaan heure petroenhèè-
lige rèëkening gehawe mèt 't legendarische posjtuur
vaan St. Christoffel, waant 't waor *ne kavejer van e
vrommes. Heur lief deech ,ne diekke baomsjtam
geng sjan aon, mèt dao op 'ne kop, gewingdeld ien
'n soert wiette huifkar. Es ze gooj zèn haw, tuinde
ze aoch wat ze vèërdig kraog. Mèt aon eeker haand
,ne zak vaan vieftig kilo daansde ze de cramignon.
Heur bèsjte häölep en "leeveling” waor Soeur Peti-
teke. Dat “Petiteke” haw Soeur Christoffel zellef
bedaach um heure èège naom nog get mie aonzeens
te gèëve, want Soeur Petiteke waor mer 'n ôëngder-
däörke. Soeur Petiteke keem vaan oet oos èège dör-
rep. Heure mèètskesnaom waor Nelke. 't Waor de
awsjte dochter vaan 't Kiesbuurke oet Lieg - Caesj-
tert aon de Voor, dêè dao “ne kieshandel haw. Kies
oet oes èège contreije verkoch ir, vuraal rommedoe
of Herfse kies. 11



Soms waren wij echt brutaal en riepen dan: "Nelke
van 't Kiesbuurke! Nelke, belke, kom mèr ien 't
sjtelke!”Soeur Petiteke werd dan vuurrood en draai-

de haar gezicht naar de muur. Soeur Christoffel
nam het dan voor haar op. Van diep uit haar lucht-
pijp steeg een rochelend geweld op. Dan was het
tijd om te bukken, want alles wat binnen haar be-
reik was, bieten, stukken hout, kisten, ja zelfs ste-
nen, joeg zij met volle kracht door of over de heg
heen.
Nog niet zo lang geleden ging Nelke van 't Kiesbuur-
ke 's zondagsmiddags ook met haar vriendinnen
door de stegen naar de vesper. Gewoonlijk was zij
dan “haantje” de voorste, een echte wildebras. Rap

en lenig als een eekhoomtje sprong zij over heggen-
stronken. Zij klom in de bomen en liet de mooiste
vruchten vallen. Doch op een keer klom zij tot bo-
ven op de piramide van melkstoelen. Met beide ar-

men naar voren gestrekt riep zij met theatrale stem:
"O ijdelheid der ijdelheden: uw naam is vrouw!” _
Sinds die zondagmiddag was Nelke niet meer van de

partij in de stegen. Zij kwam als eerste in de kerk en
als laatste naar buiten.
Er werden allerlei gissingen gedaan, doch niemand
kon deze verandering bij Nelke verklaren. Als ie-

mand het kon weten of begrijpen zou het de Gros-

Catrien moeten zijn.
De Gros - Catrien was een rijzige verschijning met
een flinke, mannelijke tred. Geheel haar voorko-
men getuigde van kracht en vastberadenheid, ja
met bijpassende kleren zou zij zelfs een mooie man
zijn geweest. Zij was, geboren en getogen in Ter-
naaien, het joyeuse dorp aan de overkant van de

Maas, feitelijk van Waalse afkomst. Toen de Duit-

sers in de zomer van 1914 België binnenvielen, was

de Gros - Catrien van mening, dat de "boches” Ter-

naaien wel niet zouden vinden. Zodra de eerste
Duitse granaat echter op ondubbelzinnige wijze
kwam vertellen dat dit wel het geval was, nam zij
ter hoogte van Caestert een sierlijke duik in de
Maas. Met forse slagen wist zij de overkant te be-
reiken en kwam zo in het neutrale Caestert terecht.

De Gros - Catrien wist zich in haar koeterwaals wel
verstaanbaar te maken. In de volgende moeilijke
jaren is zij in Caestert een niet weg te denken per-
soonlijkheid geworden. Haar goede gaven demon-
streerde zij zowel op het vrouwelijke als ook op het
mannelijke vlak. Was ergens de ooievaar op komst,
dan hield zij hem in de gaten. Geen bruid in Caes-

tert zou het Wagen haar bruidskleed aan te trekken

voordat de Gros-Catrien dit gemonsterd had. De
Gros-Catrien vierde feest met de feesteling,doch zij
was ook de sterke vrouw waar droefheid of pijn was.

12

Aof en tow waore vier ech asraant en reepe dan:
"Nelke vaan ,t Kiesbuurke! Nelke, belke, kom mèr
ien 't sjtelkel” Soeur Petiteke woerd daan vuurroed
en driejde häör geziech nao de moer. Soeur Chris-
toffel naom 't daan vuur häör op. Vaan deep oet
heur lochpiepe keem daan e röchelend lèëve op.
Daan waor 't diech tied um te boekke, want alles

wat häör ien *r han keem, kroote, prengele hout,

kiesjte, jao zellefs klawwe joog ze mèt volle kraach
doer of uuëver de haog.
Nog neet zoe lang gelèèje ging Nelke vaan 't Kies-
buurke zöëngdisgssjnoones aoch mèt häör vrien-
dinne doer de sjtège nao de vesper. Gewuunlijk
waor het daan "häöneke väör", e ech wèld. Gaw en

hendig wie e èèkhuënsje sjprong ,t uuëver haog en
sjtroeke. 't Klèdderde zoemèr ien de buim en brui-
de de sjoenste vruchte aof. Mè op ,ne kier klèdder-
de 't pos boëve op de pyramide vaan mèèleksjteul-
kes. Mèt allebej de errem nao väöre gesjtoëke reep
,t mèt 'n theatraal sjtöm: "O ijdelheid der ijdelhe-
den, uw naam is vrouwl” Saer dèè zÖëngdigenoon
waor Nelke neet mie vaan de partij ien de sjtèège.

't Keem es iesjte de kèrrek ien en ging es lèsjte oet.
D'r woerd vanaal gepresumeerd, mè niemes koes

dies veraanderinge bie Nelke verklaore. Es iemes *t
koes wèète of sjnappe zow 't de Gros - Catrien
moote zien.
De Gros - Catrien waor ,n groete forse versjijning
mèt 'ne fleenke en mannelijke gaank, 'ne echte

hèsbaj. Gaans häör veurkoëme sjtraolde kraach
en vasjbesjloëntenhèèd oet, jao mèt aander klèè-
jer aon zow ze zellefs 'ne sjoene maan zien ge-
wèès. Ze waor geboere en groetgetrokke op Ternej-
je, ,t joyeuse dörrep aon de uuëverkaant vaan de
Maos, feitelijk vaan Wèèlse komaof. Wie de Pruusje
ien de zoëmer vaan 1914 Belsj binneveele, mèngde
de Gros - Catrien dat de "boches" Ternejje waol
neet zowwe vingde, Mè wie èèvels de iesjte Duitse
granaat op 'n öëngdubbelzinnige meneer keem ver-
telle dat diet waol 't gevaal waor, duukde zie op de
huugde vaan Caesjtert de Maos ien. Mèt e paoër
sjlèèg wies ze aon de uuëverkaant te koëme en
keem zoe ien 't neutrale Caesjtert terech.
De Gros - Catrien wies ziech ien häör koeterwèèls
waol versjtoenber te maoëke. Ien de koëmende
iesjtige jaore waor ze neet oet Caesjtert weg te
dingke. Häör gooi talente gebruukde ze op eker ge-
bied en nieks waor häör te väöl. Waor d'r uuëges
e kinneke besjteld, daan heel zie d”n tied ien de
gate. Geng broed ien Caesjtert zow 't riskere um
häör kledsje aon te trèkke vuurdat de Gros-Catrien
't naogeloord haw. De Gros - Catrien veerde mèt
fèèt es d'r get te veere waor, meh zie waor aoch de
sjterke vrow vuur de luij die lèèd. of pèng hawwe.



Moest er bij gelegenheid een praalwagenlgemaakt
of ereboog opricht worden, de Gros - Catrien gaf
de aanwijzingen. Als er ergens brand uitbrak stond
zij aan de voorste emmer. Gingen de bijen zwermen,
de Gros - Catrien gingvoorop om de jonge volken
te vangen.

Op een keer in de oogsttijd, toen de mannen van
Caestert in het Caesterveld aan het maaien waren,
kwamen plotseling twee haveloze gestalten uit het
koren te voorschijn. Waarschijnlijk waren het Rus-
sische krijgsgevangenen, die aan de overkant van de
grens door de Duitsers aan de nieuwe spoorweg te
werk gesteld waren. Klaarblijkelijk hadden ze we-
ten te vluchten. Schuw, met de handen omhoog,
stieten zij vreemde klanken uit, waarvan de maaiers
geen snars begrepen. Wat te doen? Plotseling kreeg
een van hen een inval. Hij keerde paard en wagen
en riep: "Ik ga de Gros - Catrien halen.” De Gros -
Catrien kwam, overzag de situatie, doch hoe zij
haar mond ook verdraaide of haar tong roerde, zij
kreeg er geen vat op. Zij probeerde het op een ande-
re manier: zij gooide enkele bossen stro op de wa-
gen en ging daarna ruggelings tegen de wagen staan.
"Kakkehensje" noemt men deze houding. Deze
stand is internationaal bekend. Waarschijnlijk ook
destijds door de kruisvaarders ingevoerd. Er kwam
actie bij de Russen. Als ratten sprongen zij over
de Gros - Catrien heen. De tweede kreeg nog een
flinke wip mee, zodat hij wel driemaal de zon in
het gezicht kreeg voordat hij in het stro viel.

Thuisgekomen deed de Gros - Catrien een greep in
haar garderobe. Met rokken, jakken en kousen
maakte zij er twee Russinnen van. Met de corsage
had zij geen moeilijkheden, want beiden waren z.g.
"Platrussen". Gros - Catrien had nog plezier in
haar werk. "Zo, nu zijn jullie twee gezusters, ver-
standenl” Zij troonde hen mee naar de achterdeur,
die gemakshalve op het oosten lag. Toen de Gros -
Catrien bemerkte, dat het afscheid wat sentimen-
teel dreigde te worden, gaf zij beiden een flinke por
in de rug en riep in gebroken Russisch: "Allez
Schwestern! En avant! Contre la misère, loop, loop,
pak de béén, pak de vot! Alleluja! ”

Het moet de beide gezusters op hun reis goed ver-
gaan zijn. Nog geen week nadien kreeg de Gros -
Catrien van ergens uit de Oeral een prentbriefkaart,
versierd met een grote Russische beer. De kaart was
geadresseerd aan:

Tank Catrien de grossef
Caestertgrad aan de Voer

en bevatte het volgende opschrift:
Bonsoir! Iwan en Trotsky

Moes 'rvuur eng of aander gelèëgenhèèd *ne waoëge
gemak wèërde vuur *ne optoch of ierebaoge ge-
plaant wèërde, de Gros - Catrien zaag wie en wat.
Aoch es d'r uuëges braand waor oetgebroëke sjting
zie aon de veursjte tob. Ginge de bijje zjwerme, de
Gros - Catrien leep veuraon um de jonge bije te
vange.
Op 'ne kier ien d”n oogsjtied wie de mansluij vaan
Caesjtert ien 't Caesjtertveld aon 't miejje waore,
keeme op ens twie èrmeujetige luij tusse ,t koën
oetgekroëpeDiet waore sjeddig Ruussische kriegs-
gevangene, dij aon de aandere kaant vaan de grens
vuur de Pruusje aon de nowwen iezerwèëg moeste
wèrreke. Op eng of aander meneer waore ze d,r
vaandoer gegaange. Sjoew en mèt de han ien de
loch heeve ze ziech allerlej vrèèm klaanke en ge-
luijde droet, oe de miejers nieks vaan sjnapden.
Wat noe? Ienens veel èène 'm get ien. Er driejde
pèërd en kar en reep: "Iech gaon de Gros - Catrien
hoële.” De Gros - Catrien keem en zaog wat 'r aon
de haand waor, meh wie ze aoch heure möëngd en
tong verdriejde, ze versjtonge ziech neet. Dow pre-
beerde ze 't op 'n aander meneer: ze bruijde e paoër
bussele sjtruu op de kar en ging dow mèt heure ruk
tiënge de kar sjtoën. Dij haawing, dij uuëver de
gaanse wèèreld bekend is en warsjijnlijk aoch doer
de Kruisvaarders iendertied hie is iengeveurd, neumt
m'r "kakkehensje". De Ruusse wiesse wat hun te
doen sjtong. Es ratte sjpronge ze uuëver de Gros -
Catrien. D”n twiede kreeg nog 'ne flingke duij
mèt, zoedat *r waol drej kier de zon ien ,t geziech
krèèg vuurdat 'r ien 't sjtruu veel.
Wie ze aon 't hoes keeme, deech de Gros - Catrien
'ne griëp ien heur klèèjerkasj. Mèt get rök, bluus-
kes en hoëse makde ze d'r twie Russinne vaan. Mèt
de corsage haw ze geng lesjtighèèd, want ze waore
allebej ,'Platruusse". De Gros - Catrien haw nog
sjpas aon heur werrek. ”Zo, noe zeet d'r twie ge-
zusjters, versjtanden'?” Ze naom hun mèt nao de
aterdäör, die vuur 't gemaoëk op de oosjkaant
laoch. Wie de Gros - Catrien ien de gate kraog,
dat 't aofsjejd get sentimenteel begoes te wèëre
gaof ze hun 'ne flingke duij ien de rök en reep ien
gebroëke Ruussisch: "Allez Schwestern! En avant!
Contre la misère, laop, laop, pak de bejn, pak de
vot! Alleluja!”
't Moot de gezusjters op hun rejs good gegaange
zien. Nog geng wèëk daonao kreeg de Gros - Ca-
trien vaan uuëges oet de Oeral 'n sjoen kaoërt,
verseerd mèt ,ne sjoene ruussische baer. De kaoërt
waor geadresseerd aon:

Tank Catrien de grossef
Caestertgrad aan de Voer

Dir op gesjriëve waor:
Bonsoir! Iwan en Trotsky
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Als eerste reactie stroomden de tranen zo maar uit

haar ogen. *'Arme, brave pummelkes", zuchtte zij.
Doch haar intuitie vertelde haar al gauw waar de

beer de mosterd vandaan had, want de beer rook
naar rommedoe en in de verminkte letters her-

kende zij de hanepoten van 't Kiesbuurke” Een

beer ruikt niet zo maar naar rommedoe. Een beer

mikt gewoon naar een beer. Als men u zal zeggen:

de pastoor of de burgemeester ruikt naar romme-
doe, geloof het niet!
De echte rommedoe houdt zich kalm en rustig.
Valse rommedoes kunnen zich opstapelen. Deze

zijn te herkennen aan hun sissend geluid, vooral in

de kerk!
Beer en kaart lagen de Gros - Catrien zwaar op de

maag. Dit zou 't Kiesbuurke berouwen. Twee da-

gen nadien lagen twee rijen rommedoes bij de Gros-
Catrien te koop voor het raam. Deze waren van de

grootste maat, flinke kubussen van 15 bij 15, nog
nooit in Caestert gezien. De gehele dag stonden
vooral de oudjes bij de Gros - Catrien voor het
raam. Het water liep hun uit de mond. Dat zij goed
rijp en murw waren, bewezen de zwermen vliegen
die op de heerlijke geur afkwamen. In geheel Caes-
tert was nergens anders nog een vlieg te bekennen.
Zelfs de trouwe vliegen van bij 't Kiesbuurke kozen
waar voor hun geld en zwermden over.
Het liep goed bij de Gros - Catrien. De rommedoes
werden aangevuld met andere artikelen, zodat ten-

slotte alles wat naam had, kleinigheden die men in
Luik of Maastricht niet kon vinden, bij haar te koop
was.
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Es iesjte reactie leepe heur de traone zoemèr oet de
aowe. ,'Errem, braaf hejs,” zöchde ze. Meh heur in-
tuitie vertelde häör al gaw oe de baer de mosjterd
haw gehaold, want de baer roëk nao sjtingkkies en
aon de verdriejde lètters koes Ze de haonepoete
truuk vaan ,t Kiesbuurke. ,Ne baer ruukt gewoen
nao baer! Es m,r uuch oets zal zegge: "De pesjtoer
of de burgemèèsjter ruukt noa sjtinkkies,” geluijf
'm neet!

D,n echte sjtingkkies hèlt ziech kalm en rösjtig.
Vaalse sjtingkkies kènt ziech opheupe. Dat kèn m'r
mèrreke aon hun sissend geluijd, vuraal ien de kèr-

rek!
Baer en kaoërt laoge de Gros - Catrien zjwoer op de
maog. Dao zow 't Kiesbuurke sjpiet vaan kriege!
Twie daog laoëter laoge twie rijje sjtingkkieskes
bie de Gros - Catrien te kaop vuur de vingsjter.
Ze waore vaan de groetsjte maot, flingke veerken-
tige vaan zoe'n 15 bie 15, nog noets ien Caesjtert
geziën. De gaansen daoëg sjtonge vuraal de aw luij-
kes bie de Gros - Catrien vuur de vingsjter. 't Wao-
ter leep hun oet de möëngd. Dat ze good riep en
mörreg waore koes te waol zien aon de vleege die
op de heerlijke ruuëk aofkeeme. Ien gaans Caesjtert
waor geng vleeg mie te zien. Zellefs de vleege vaan
bie *t kiesbuurke vloëge uuëver.
't Leep good bie de Gros - Catrien. De sjtingkkieze
woërde aongevuld mèt aander waor, zoedat m'r op
,t lèsjte zoeget allerlej dinge, dij m'r ien Luuk of
Mesjtreech neet koes vingde, bie häör koes gêlle.



Zelfs, voor Caestert, nog onbekende dingen zoals
zacht papier op rollen. Blijkbaar import uit de La-
tijnse landen: het merk stond er nog op "Clossetto
papyrus". Zelfs de gebruiksaanwijzingen stonden
vermeld: gewoon grijs papier voor gewone dagen,
zacht rose papier voor zon- en feestdagen. De Gros-
Catrien had echter een slechte beurt gemaakt, voor-
al bij de ouderen, door die dingen zo maar bloot
voor het raam te leggen. Waar moet dat heen? Is er
dan geen schaamte meer! Toch kwam het zo ver
dat Catrien de rommedoe van ,t Kiesbuurke over-
nam en Nelke haar zelfs ging helpen.
In haar vrije tijd klom Nelke de hoge trappen op.
Daarboven bij het zolderraampje had zij haar "mij-
merhoekje". Het was er stil en rustig. Daar had haar
zieltje voor het eerst de roepstem van de goede
God vernomen.

"Als de ziele luistert, spreekt het al een taal
dat leeft. Het lijzigste gefluister ook een taal
en teken heef .”

(Gezelle)
Nelke had door het venstertje een prachtig gezicht
op het mooie Voerdal, parel van ongerepte natuur.
De Voer zelf, haar boorden veelal begroeid met
struikgewas, kronkelde zich als een lange, groene
rups tussen de heuvelen en door de weilanden
heen. Op slechts enkele honderden meters afstand
stonden groepen van hoog opgroeiende loofbomen.
Deze gaven de plaatsen aan waar de oude watermo-
lens stonden. Dit hele gebied was de speeltuin ge-
weest van Nelke, van jongs af aan, geleidelijk verder
uitgebreid van molen tot molen. Nelke herinnerde
zich nog goed, dat zij met ,t Kiesbuurke en al haar
zusjes en broertjes langs de Voer stroomopwaarts
ging wandelen, meestal op zondagmiddag. Veelal
zaten de mensen van de Voerdorpen op bank of
boomstam voor hun huisje. 't Kiesbuurke was goed
bekend in de Voerstreek vanwege zijn "commerce".
De mensen vroegen wel eens in hun mooie dialect:
"En Kiesbuurke? zunt ze dat allenèj?” "Jao Sjos-
fien, ze zien te kaop".
't Kieësbuurke wauwelde en vertelde veel op zo'n
wandeling. Hij wees hun de kapitale boerderijen,
die vanuit de verte met hun vele daken en gevels
wel leken op een aanzienlijk gehucht, zoals de
"Munnikhof”, eigendom van de abdij van Val-Dieu,
of "Altembroek'„a1seen klein helder wit stedeke
midden in een grote, groene jardinière.

Enigszins verscholen tussen grote groepen vrucht-
bomen lag de „Mariënhof", opgetrokkenuitrode bak-
stenen, met rode daken. Vlak langs de weg lag ,t
kasteeltje "Oetengrove" met zelfs twee boerderijen.

Zellefs, tenminsjte vur Caesjtert, dinger die mer nog
neet koes, zoe wie zach pepier op rolle. Warsjijnlijk
import oet latijnse lan. *t Merrek sjting ,r nog op:
"Clossetto papyrus". Zellefs de gebruuksaonwij-
zinge sjtinge d'r op vermeld: gewoen gries pepier
vuur sjwêrdigs, zach raos pepier vuur op de zöëngi-
dige en fèète. De Gros - Catrien haw 'n sjlechte
beurt gemak vuraal bie de awwer luij, um die din-
ger zoemer bloets vuur de vingsjter te legge. 0e
moes dat e baon? Sjaomt m'r ziech daan neet mie?
,t Keem zoewiet dat Catrien de sjtingkkies vaan ,t
kiesbuurke uuëvernaom en Nelke häör keem hèlle-
pe.
Ien hà'ören vrijjen tied kledderde Nelke de hoeg
trappe op. Daoboëve bie 't zoldervingsjterke haw 't
zo "druijmheukske". 't Waor dao sjtel en rusjtig.
Dao haw hà'ör zielke vuur de iesjte kier de roop-
sjtöm vaan Slevvenhier vernoëme.

"Als de ziele luistert, spreekt het al een taal
dat leeft. Het lijzigste gefluister ook een taal
en teken heeft.”

(Gezelle)
Nelke haw doer 't vingsjterke e prachtig oetziech
op 't dal vaan de Voor, pjèërel vaan Öënggerepte
nateur. De Voor zellef, häör kaante bekaans uuë-
veraal begreujd en beschermp doer sjtruuk, krung-
kelde ziech es 'n lang, greun ruups tusse de huuë-
vele en de wejje doer. Um de paoër höëngderd me-
ter sjtinge groepe hoeg buijm. Dao koes mir aon
zien oe de aw woat'ermuuëles sjtinge. Dieze gaanse
sjtriëk waor de sjpuuëlplaots vaan Nelke geweès,
vaan kings aof aon, oetgebrejd vaan muuële pos
muuële. Nelke rappeleerde ziech nog good, dat ,t
mèt 't kiesbuurke en al häör breurkes en zjusjter-
kes langs de Voor op gong waandele, miesjtal
zöëngdigsjnoones. Daan zaote aoch de miesjte luij
vaan de dörrepe aon de Voor op *n baank of 'ne
baom vuur hun huijskes. 't Kiesbuurke waor good
bekènd ien de Voorsjtriëk vanwege de "commerce".
De luij vroogte waol 'ns ien hun sjoen dialek: "En
Kiesbuurke, zunt ze dat allenèj?” "Jao, Sjosfien, ze
zien de kaop.”
't Kiesbuurke wawelde en vertelde veul op zoe'n
waandeling. E wees hun op de groete boerderijje,
dij vaan wied aof mèt hun daoëker en giëvele waol
liëke op e kleng dörrep, bevuurbeeld de "Munnik-
hof", èègendom vaan de abdij van 't Goëtsdal, of
"Altembroek", esekleng zuuver Wiet sjtèdsje miede
ien 'n groete greun jardinière.
Get versjtoëke tussen gruupkes fräötbuim de "Ma-
riënhof",opgetrokke mèt roej briekke mèt roej
daoëker. Vlak langs de wèëg laog 't kesjtielke "Oe-
tengrove” mèt zellefs twie boerderijje, 't Kiesbuurke
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't Kiesbuurke wees hun, boven de noordelijke hel-
ling nog even zichtbaar, de nokken en daken van de
monumentale hoeve "de Peul”, eigendomvanfamilie
De Warrimont. 't Kiesbuurke strekte handen en
armen uit en maakte aldus globale afmetingen van
de grote akkers en weilanden, eigendom van "la
Cathédrale”'en ook van de ”Saint Martin”uit Luik.
Hij sprak over de grote en prachtige boomgaarden
van "Het Armbestuur” van Maastricht en "l'l-Iospice
de Visé".
Het Kiesbuurke was een goede gids voor zijn kinde-
ren. Hij vermeed de grote wegen en leidde hen door
de holle en kronkelende veldwegen met langszij ho-
ge wegbermen. Deze wegbennen waren vanaf het

voorjaar doorgaans getooid met een grote bloemen-
weelde in ontelbare kleuren, met de gele primula,`
het wilgenroosje, de purperen kattestaart, de witte
dovenetel, het blauw-geel-rood van duizendblad,
boerenwormkruid en teunisbloem. Boven over de
rand van de bermen golfde het goudgele koren, de _
halmen voorovergebogen door de rijkgevulde aren.
Ook dit weer met een ondergrond van kleuren en
tinten, imposant als eens de hangende tuinen van
Babylonië. Vanzelf kwamen deze holle wegen uit
op een kruispunt of driesprong. Meestal stond daar
een veldkruis of een eeuwenoude veldkapel. Deze
veldkapel, omringd door de prachtige natuur en
een gewijde stilte, was groots in haar eenvoud en
meer sacraal dan de beroemde kathedralen van
Frankrijk.

Het Kiesbuurke moest flink doorstappen, want
zijn kinderen renden achter de vlinders aan. Nelke
echter dreigde achter te raken. Zij plukte de mooi-
ste bloemen, waarmee zij de veldkruisen versierde
of die ze neerlegde aan de voet van de veldkapel.
Onbewust groeide haar ziel naar haar hoge bestem-
ming.
Doelbewust volgde het Kiesbuurke nu zijn bekende
en geliefde voetpaden. Overwachts stonden zij aan
de rand van een zachtglooiend ravijn. Dit ravijn had
de vorm van een grote wieg, ..... de wieg van de Voer.

De Anglo - Amerikaan Stanley, die de Nijl opvoer

en ondanks onmenselijke omstandigheden wist door
te dringen tot aan de tot dan toe nog onbekende

bronnen van deze machtige rivier, zal, toen hij zijn
doel bereikte, mogelijk niet zo'n verrassing en be-
wondering getoond hebben als die kinderogen bij

't zien van het prachtige panorama daar beneden.

Midden tussen het historisch kasteel en schilder-

achtig dorpskerkje ruist en bruist de bron van de
Voer. Rond de bron in het maagdelijke water het-
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wees nao *t Noorde oe ste nog sjuus de tiepkes en
daoëke vaan de Monumingtao'e'le hoëf "de Peul”koes ~
zien, èègendom vaan de femielie de Warrimont. 't
Kiesbuurke moeët mèt z'n errem en han wie groet
Öëngeveer de sjtökker laand en de wejje waore,
èègendom vaan "la Cathédrale” en aoch vaan de Sint
Mjeërte” oet Luuk. E verhaole uuëver de groete en
prachtige fräötwejje vaan "d'n Erreme vaan Mesj-
treech” en "1*Hospice de Visé".

't Kiesbuurke waor 'ne gooje gids v'r z'n kingder.
E pakde neet de groete wèèg mè lejde ze doer de
haol en krungkelige veldwèègskes mèt aon bejs
kannte de hoege graof. De graof waor vanaof 't
vreugiaor opgeseerd mèt *ne prach aon böëngte
blomme ien kleure die neet te telle zien, zoe wie de
kèrreksjluuëtele, 't wilgeruuske, de maove katte-
sjtart, de wiette nietele, 't blow-gèèl-roed vaan 't
doezendblaoëd, de gèële kroetwès en tuuënisblom.
Boëve uuëver de raand vaan de graof gollefde 't
gaodgèële koën, de sjtengele vuuruuëver geboëge
waant de aore waore riekgevöld. Aoch diet weer
mèt 'ne öëngdergröëngd vaan allerlej böëngte kleu-
re. Imposaant es wie ens de hangende blomme-
moosjtems vaan Babylonië. Vanzellef keeme dies
haol waeg oet op e kruuspungt of 'ne drijsjprunk.
Dao sjtong daan miesjtal e veldkruus of 'n ieuwen-
aw veldkapel. Die veldkapel, mèt alleng de prachti-
ge nateur en de gewijde sjtelte röëngtelum ziech,
waor groet ien häöre eenvoud en mie sacraal es de
kathedralen vaan Fraankrik.
*t Kiesbuurke moes flingk doerlaope, waant z'n
kingder renden ater de piepele aon. Meh Nelke
dreigde get ater de raoëke, *t plökde de sjoenste
blomme, en verseerde daomèt de veldkruuzer of
laag ze neer aon de voot vaan de veldkapel. Zöëng-
der *t te wèète greujde heur zielke op nao z*n hoeg
besjtömming.
't Kiesbuurke volgde noe z'n geleefde waandel-
pèèdsjes, oevaan e zoe good wies oe ze op oetkee-
me. Oëngverwaachs sjtonge ze aon de raande vaan
e flaawgolvend ravijn. Dies ravijn haw de vörrem
vaan 'n groete weeg ........ de weeg vaan de Voor.

D'n Anglo - Amerikaan Stanley dèè de Nijl opvoër
en ongdaanks öëngmènselijke umsjtandighèède wies
doer te dringe pos aon de nog öëngbekènde bronne
vaan dies machtige reveer, zal wie *r z'n doel be-
rèèkde, meugelijk neet zoe 'n verrassing en bewoën-
dering getuijnd hebbe es dij keengderaowe bie 't
zien vaan 't manjefieke panorama dao öëngder.
Miedde ien tusse 't hisjtorische kesjtiel en sjoen dör-
repskèrrekske, roesjt en broesjt de bron vaan de
Voor. Röëngtelum de bron ien 't maagdelijke waoë-



zelfde tafereel als honderden jaren geleden: een
brede krans van forellen, rechtop en onbeweeglijk,
zoals een zangkoor, dat staat opgesteld ter verwel-
koming van zijn jubilaris. In de ogen van het Kies-
buurke was vreugde en blijdschap. Hij had mogen
merken dat zijn kinderogen oog en bewondering
hadden voor het schone. Vooral Nelke was zicht-
baar opgetogen, getuige haar blozend gezichtje.

Op de terugweg ging het Kiesbuurke naar de grote
boerderijen even goedendag zeggen. Hij was er kind
aan huis, want daar woonden de leveranciers van
zijn rommedoes. Het was hem echter meer te doen
om de verfrissing: het borreltje. Nelke begreep toen
nog niet het gezegde: "Neen Kiesbuurke, op een
been kun je niet staan.” Het Kiesbuurke liet het
echter nooit zover komen, dat hij meer dan zijn
twee benen nodig had. Op de terugweg was hij
wel opgewekt en vrolijk. Dan liep hij voorop met
stok of paraplu over de schouder. Dan zong hij
zijn geliefd parade - wijsje:

"Dao koëme de sjötters
vaan Eèsjde en Oesj.
De mennekesputters,
ze -hebbe mer doësj .
De mennekesputters,
de sjötters van Eèsjde en Oesj”.

Ook nu liep Nelke nog al eens uit de rij, om wat
veldbloemen te plukken die zij zomaar, al peinzen-
de, boven de Voer aan de golfjes uitdeelde. Soms
probeerde zij de golfjes bij te houden, doch tever-
geefs, want als er in den lande een riviertje is dat
aanspraak mag maken op de naam bergstroompje,
dan moet dat toch wel de Voer zijn. De Voer heeft
dan ook de kracht om binnen een afstand van enke-
le kilometers negen watermolens op gang te hou-
den, van welke die van Caestert de laatste is, en dan
holder de bolder naar de Maas toe te stromen, zoals
een kind, dat zijn opdrachten vervuld heeft, vrij en
blij naar zijn moeder toeloopt.
Als de natuur de oevers van de Maas ruimschoots
met schoonheden heeft bedeeld, en daar de kleuren
en tinten met de verfkwast heeft aangebracht, dan
heeft zij het Voerdal met het penseel geschilderd.
Nergens anders weet de natuur haar seizoenen zo
mooi uit te beelden als hier, in het dal van de Voer.
Als men dan met de lente in het hart een van de ve-
le heuvels beklimt, raakt men in vervoering door de
vernieuwing van al de schoonheid die zich hier in
enkele dagen heeft voltrokken. Reeds vroeg in de
lente, wanneer de zachte zuidenwind, gewapend
met milde buien, Koning Winter heeft teruggedre-
ven, ondergaat het Voerdal in een minimum van

ter 't zellefde tafereel en höëngderde jaore gelèèje:
'ne brejje kraans vaan truute, rechop en Öëngbe-
wèègelijk, zoe wie e zangkoer, dat sjèèt opgesjtelt
um de zjubelaoëris welkom te zinge. Ien de aowe
vaan 't Kiesbuurke zaog mer vrà'ögde en blijdsjap.
E haw maoge mèrreke dat z”n kingder ow en be-
wöëngdering hawwe vuur al diet sjoens. Vuraal
Nelke mèt roej appelwengskes genoët vaan alles
wat 't zaog.
Op d,n truukwèëg ging 't buurke nao de groete
häöf effekes gooiendaoëg zegge. E waor dao kingd
aon hoes, want dao woende de leveranseers vaan
z,n sjtingkkieskes. Mè ,t waor ,m mie te doen um
de "verfriessing" ,t dröpke. Nelke wies dow nog
neet wat 't zegge wow: "Nèê Kiesbuurke, op èè
bèèn kènt g'r neet sjtoën.” 't Kiesbuurke leet 't
èëvels noets zoe wiet koëme, dat e mie es zèng twie
bejn nuudig haw. Op de truukwèëg haw e waol sjpas
en plezeer. Daan leep e väörop mèt z”n sjtèk of
paraplu uuëver z'n sjaower. Daan zong e aoch zien
geleefd paradewijske:

"Dao koëme de sjötters
vaan Eèsjde en Oesj,
De mennekesputters,
ze hebbe mer doësj.
De mennekesputters,
de sjötters van Eèsjde en Oesj”.

Aoch noe leep Nelke nog al 'ns oet de rij. Daan
plökde ,t get veldblomme en sjtruijde die zoemer e
bieteke druijmenterre boëve de Voor oet. Noe en
daan prebeerde 't de göllefkes bie te hawe, meh
vergèèfs. Want es 't ien ,t laand aoch mer èèn
reveerke hèèt, dat aonsjprök maog maoëke op de
naom berregsjtruijmke, daan moot *t toch waol de
Voor zien. Híe doer kreeg de Voor aoch de kraach
um op 'ne aofsjtaand vaan e paoër kilometer nuuë-
ge waoëtermuuëles op geng te hawe, oe die vaan
Caesjtert de lèsjte is, um daan kunkelebunkelterre
nao de Maos te renne, zoe wie e kinneke, dat blij
nao ze ma lupt es 't ze werrek gedoeën hèèt.
Ofsjoen de nateur häör sjoenhèède rejaol aon de
Maoskaante hèèt oetgedejld en 't zjuus is of ze de
kleure mèt de verrefkwasj hèèt aongebraach, zoe
hèèt ze 't dal vaan de Voor mèt 'n penseel gesjelderd.
Nuuërges aanders wèt de nateur häör sezoene zoe
sjoen oet te beelde es hie, ien 't dal vaan de Voor.
Es mer daan mèt yt vreugjaor ien 't hart eine vaan
de veul huuëvele opkleddert, wurd mer gepakt doer
de vemowwing vaan die gaanse sjoenighèèd, die
ziech ien e paoër daog voltrokke hèêt. A1 hiel vreug
ien 't vreugaor, es de zuijdenvvingd gewaoëpend
mèt zachte sjoore Kuuëning Wingter hèèt truukge-
driëve, óëngdergèèt 't Voordal ien 'ne zier korte
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tijd, zichtbaar van uur tot uur 'n verandering, voor-
al in de bossen op de noorderhelling, met de lange
witte herken, die met hun groensluiers boven alles
uitsteken, de hazelaars met hun groene spiraaltjes
en de komoelje, die de eerste bijen op bezoek krijgt;
de esdoom met zijn gezwollen rode knoppen, de
grote groepen canadabomen, van boven af lijkend
op plateaus, bedekt met tere blaadjes, alsof de he-
mel weer eens manna heeft laten regenen. De mei-
doomheggen met hun fijn nieuw groen lopen langs
en kris kras door elkaar als een grote monstercra-
mignon met hier en daar grote takken hagelwit
bloeiende prunus, die als reiboekketten meedoen.
Oude gevels en schuren zijn getooid met waaier-
vormige takken bloeiende rose perzik en witte abri-
koos. Het grasland, nog maar kort geleden roestig
bruin, is nu veranderd in fluweelgroen met hier en

`daar lange slierten van witte madeliefjes, versierd
met krullen van rose sleutelbloemen. Langs de
boorden van de Voer laten wazig - blauwe vero-
nica en rose marjolein zich zakken om het eerst
met hun slurfjes bij het water te zijn. Het is welda-
dig al dit mooie weer te ervaren en ervan te genie-
ten. Zie de knotwilgen staan langs de Voer met hun
gebogen hoofden, stil en dromerig als vermoeide
paarden, hun knoestige hoeven bedekt met weelde-
rig speenkruid en langs hun ranke manen de witte
katjes om beurten omhoog springend. De verbas-
cum of koningskaars, de pauwhaan onder de veld-
bloemen, rank en fier, lijnrecht omhoog, groeit en
bloeit, heeft zijn stengel geheel bezet met bloemen.
Doch het hoofdmotief in deze lenteweelde vormen
de kersebomen. De lange rijen, gekoesterd door de
zonnestralen als een rideau van damast tegen de
blauwe verten. Maar o,als de zon plotseling verduis-
terd wordt, grauwe wolken zich aaneen sluiten, de
hemel dreigend onweerachtig wordt, dan, ja dan,
hun bloesem ontdaan van de zonneglans, akelig
bleek, doch evenzeer groots en machtig, schijnen
deze lange rijen als een lijkwade voor een grote som-
bere rouwkamer. Het onweer gaat over en de regen
heeft goed gedaan aan de gewassen.

De steeds warmer wordende zonnestralen helpen
nu de langstelige zomerbloemen overeind, de kol-
bloemen, de kruisbloemen, de ganzerik, de witte
kamille en vele andere. Op de kleinste akker ver-
schijnen nog meer kleuren dan in al de nationale vlag-
gen van de wereld.
Dan komt er meer leven langs de Voer. De warme
junizon heeft de kersen doen kleuren en rijpen, een
telkenjare weerkerend festijn voor heel het kersen-
land. Ook een feest voor het oog zijn de hoge en
brede bomen met de gebogen takken als het ware
druipend van de heerlijke vruchten. De mannen dra-
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tied, zellefs mèt 't oor, 'n veraandering, vuural de
bosse op de bijskaant, de lang wiette bèrreke, dij
mèt hun greun sjluijers boëve aal oet sjtèëke, de
graoëzenuuët mèt hun greun gedriejde stèèfkes en
de kongkemoelje, dei de iesjte bijje op veziete
krèijt; de èssje mèt z'n gezjwolle roej knuup, de y
groete groepe canadasse, die vaan boëve aof lieke
op plateaus bedèkt mèt frèèl blèèdsjes, sjuus of d'n
hiemel weer *ns manna hèèt laote rèëngele. De
duuënehaoge mèt hun fien now greun, laope doer
en langs èèn es *ne groete möëngsjtercramignon mèt
hie en dao sjniewiette tek bleujende prunus, die es
rejboekètte mèt deun. Aw giè'vele en sjeure zien op-
geseerd mèt wejjervörmige tek vaan de bleujende
pèèskesbuijm en wiette appelekowwebuijm. De
wejje, nog mèr kort gelèèje rosjbroen, zien noe ver-
aanderd ien floergreun, mèt hie en dao lang sjlierte
vaan mejheudsjes, verseerd mèt krolle vaan raos
sjluuëtelblomme. Langs de kaante vaan de Voor
laote doerzichtig blow veronica en raoze marjolein
ziech zakke um 't iesjte mèt hun sjläörfkes bie 't
waoëter te zien. *t Dèèt diech good um al dij sjoe-
nighèèd weer mèt te maoëke en daovaan te geneete.
Loor ,ns de wieje sjtoeën langs de Voor, mèt hunne
kop geboëge, sjtel en druimerig es meuj pèërd, hun
knoebelige puuj bedèkt mèt 'ne riekdom aon speen-
kruid en langs hun raanke maone de wiette kette-
kes um beurte naoboëve sjpringend. De verbascum
of kuuëningkiëts, de powhaon öëngder de veld-
blomme, seerlijk en gruuts, peelrech de huude ien,
greujt en bleujt, hèèt z'ne sjtiël gaans bezat mèt
hlomme. Mè 't vurnaomsjte ien dies vreugjaors-
prach zien toch de kiëssebuim. De lang rèèje, ge-
hoejerd doer de zonnesjtraole es 'ne rideau vaan
damasj tiënge de blow lochte. Meh ao, es de zon
ienens verduusjterd wörd, de grijs wàolke ziech
bieèèn duije, de hiemel dreigend en vaol ôëngwèèr
ziet, daan, jao daan, hunne bleuj ontdoën vaan 't
glingsjtere vaan de zon, aoëkelijk en blèèk, meh
toch aoch machtig groets, lieke dies lang rèjje es e
doedsklèèd vuur *n söëngber rowkaoëmer. *t Oëng-
wèèr gèèt uuëver en hèèt de gewaasse good gedoën.
De ummertow wermer wèërende zonnesjtraole hel-
pe noe de langsjtiëlige zoëmerblomme uuëverènd.
De kolblomme, de kruusblomme, de ganzerik, de
wiette theeblomme en nog veul mië. Op 't klengsjte
sjtök laand zien nog mië kleure is ien alle nationaal
vlagge vaan de gaanse wèèreld bièèn.
Noe kömpt dir aoch mië lèëve laangs de Voor. De
werrem junizon hèèt de kiësse doen kleure en riepe,
fèèt dat eker jaor weer truukkömpt ien *t gaanse
kiësselaand. Aoch e plezeer um nao te loore, de
hoeg en brej hujm met de geboëge tek es of ze druu-
pe vaan de lekker vruchte. De mansluij koëme mèt



gen de plukladders aan. Ook nu weer gaat de oude
garde voorop. De ladders zijn wel zestig, zeventig
sporten hoog. De plukkers wandelen en zwenken
ermee met een gemak, als was het hun flambouw in
de Bronkprocessie. Ook de' trouwe gastplukkers uit
het land van over de Maas zijn weer present: 't Pol-
ke, 't Tieske, Peerke enz. Zij hoeven niet gewaar-
schuwd te worden. Zoals zwaluwen zijn de mannen
er op een vroege morgen en ze blijven tot de laatste
kers geplukt is. Er is jolijt en plezier. Hoog in de bo-
men weerklinken de oude, voornamelijk Waalse,
liederen.
Anneke van Hannus moet boodschappen gaan doen
in het dorp. Zij brengt haar zoontje naar de boom-
gaard en zet hem neer aan de voet van de ladder
van haar man. Zij kijkt naar boven en roept: "Naar-
dus loor nao d'r jong! Iech been ewegl” Weldra
klinkt het van boom tot boom: "Naardus loor nao
dlr jong!” Zoals de koekoek in mei zijn roep ver-
plaatst naar alle kanten van het dorp, zo klinkt
tegen de avond het bevel van Anneke reeds in de
boomgaarden aan de overkant van het dorp. Door
de afstand klinkt het meer langerekt, als een gehuil:
"Naardus ........ loor ....... nao .......d 'r ...... jong! ”

En als dan zelfs 's zondags in de hoogmis in een
of andere hoek van de kerk hardop gefluisterd
wordt: "Naardus loor nao d'r jong!” dan krom-
men zich de ruggen van de beminde gelovigen.
De beste en handigste plukker was Jean-Pierre, de
Fransoos, ook wel de Marquis genaamd. Bij zijn
omzwervingen was hij op een vroege morgen in
Caestert beland. Hij zag dat het er goed was en hij
is gebleven. De naam ',Marquis” had men hem zo-
maar gegeven, omdat hij, mogelijk volgens het ge-
bruik in zijn geboortestreek, ,s zondags in “grand
gala” in het dorp naar de hoogmis ging, gekleed in
jaquet, hoge hoed op en witte handschoenen aan.

Dan zong hij met zijn prachtige tenorstem de gre-
goriaanse gezangen, zo mooi als alleen een Frans-
man dat kan. Vriendelijk en kwiek met de bekende
zuidelijke charme, bewoog hij zich tussen de men-
sen op het kerkplein.
Kwiek en lenig was hij eveneens bij het kersenpluk-
ken. Als een virtuoos pianist, de kersen als toetsen,
speelde hij met een weergaloze vingertechniek zijn
kersenconcert, met gamma's en intervallen van on-
der naar boven. Hij klom zelfs hoog boven de lad-
der uit, drong dan via de takken en vorken door
naar de top van de boom, waar uiteraard de mooi-
ste kersen hingen. Daar hoog boven, het mooiste
podium dat men zich maar denken kan, tussen he-
mel en aarde, zong Jean - Pierre zijn Franse chan-

plöklèèjere aondraoëge. Aoch noe weer de aw gar-
de veurop. De lèèjere zien wol zesjtig, ziëvetig sjproë-
te hoeg. De plökkers waandele en driejje d,r mèt
mèt e gemaoëk es of ,t hunne flambouw waor ien
de bröënkprecessie. Aoch de trow gasjplökkers oet
't laand van uuëver de Maos zien weer vaan de par-
tij: 't Polke, 't Tieske, 't Peerke enz. Zie hoove neet
gewaorsjowd te wèërde. Zjus zjwolberkes: op ,ne
gooje mörrege zien de maansluij d'r en ze blieve
pos de lêsjte kiës geplökt is. D,r is sjpas en plezeer.
Hoeg ien de bujm klingke de aw Wèèlse leedsjes.

Anneke vaan Hannes moot kemiessies doen ien ,t
dörrep. 't Bringt d,r jong nao de wej en ziet ,m neer
bie de lèèjer vaan heure maan. 't Loort nao boëve en
reupt: "Naardus, loor nao d'r jong! Iech been eweg! ”

En al gaw huurt mer vaan baom pos baom: “Naar-
dus, loor nao d,r jong!” Zoe, wie de koekkoek ien
meij z'nne roop verplaotst nao alle kaante vaan ,t
dörrep, zoe klingkt tiënge d'n aovend ,t bevel vaan
Anneke al ien de wèjje aon de uuëverkaant vaan ,t
dörrep. Doer d”n aofsjtaand klingkt ,t mie oetgerèk.
wie e gejoonk: "Naardus loor ..... nao d,r
jong!” En es daan söëngdigs ien de hoemès ien èèn
of aandere hook vaan de kèrrek helop gefluusjterd
wördt: "Naardus, loor nao d'r jong! ” daan kromme
ziech de rögke vaan de "beminde gelovigen".

De bèsjte en hendigsjte plökker waor Jean-Pierre,
de Fransoos, dèè ze aoch waol de Marquis neum-
de. Bie z'n umzjwèrvinge waor e op ,ne vreuge mör-
rege ien Caesjtert te rech gekoëme. E zaog dat ,t
d”r good van lèëve waor en e is gebli'e've. De naom
“Marquis” haw m'r 'm zoe mèr gegè'e've, umdat e,
mesjien volgens 't gebruuk ien z'nne geboërte-
sjtriek, soëngdigs pontifikaal ien ,t dörrep nao de
hoemès gong, geklèjd ien sjliepjas, de buis op en
mèt wiette haasse aon. `
Daan zong e mèt z'n prachtige tenorsjtöm de gre-
goriaanse gezange, zoe sjoen es mèr allèng 'ne
Fraansmaan dat kènt. Vrungdelijk en galaant, mèt
de bekènde zuidelijke charme, leep e tusse de luij
op de kèrrekplej.
Gaw en hendig waor e aoch bie 't kiësseplukke. Es
,ne virtuose pianiesj, de lèëjer es ingsjtrumèngt, de
kiësse es toetse, sjpeulde hè mèt 'ne geweldige
vingertechniek z*n kiësseconzaer, mèt gamma”s en
intervallen vaan boëve pos Öëngder. E kledderde
zellefs hoeg boëve de lèèjer oet, duijde ziech daan
langs tek en vörreke doer noa 't tiepke vaan de
baom, oe daan de sjoenste kiësse honge. Dao boë-
ve op de sjoenste saen die mer ziech kènt ien-
dingke, tusse hiemel en èërd, zong Jean-Pierre z'n
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sons. De mooie oude liederen uit het boekje van
zijn moeder of van zijn grandmère. Veelal het con-
certlied "l'Angelus de la mer", of het mooie en vro-
me lied ”Le Crédo du paysan”, n waarin hi;` met zijn
gloedvolle stem de Heer en de Schepper loofde en
dankte voor al het schone, door Hem geschapen:
de dageraad, de bergen, de bossen en de velden, het
sublieme en immense, de zonsondergang. Naarmate
het lied vorderde, steeg de melodie, zodat zijn stem
zichinhaar volle schoonheid kon ontplooien. Voor-
al in het refrein:
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Fraanse chansons. De sjoen aw leedsjes oet *t beuks-
ke vaan ze ma of vaan ze grandmère. *t Miesjte 't
conzaerleed "1,Angelus de la mer", of ,t sjoen en
devoot leed "Le Crédo du paysan”, oe ien e mèt
zh vol sjtöm Slivvenhier en de Mèëker ierde en
daangkde vuur al ,t sjoens doer Häöm gemak: de
vreuge mörrege, de berrig, de bös en de velde, ,t
sublieme en groetse, de _zonsöëngdergaank. Wie
wijjer 't leed doergèèt, sjtijgt de wijs, zoe dat z'n
sjtum ziech ien al z'n sjoenighèèd kènt ontploeie.
Vuraal ien 't refrein:
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Ma faible voix s,élève de l'abíme
Monte vers Toi, vers Toi Dieu tout puissant
Je crois en Toi, Maitre de la nature
Semant partout la vie et la lfécondité
Dieu tout puissant, qui fit la créature
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté,
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté.

Na dit lied heerste er een stilte in en om de bomen.
Blijkbaar waren de plukkers ontroerd, geboeid.
Had Jean - Pierre in dat lied, slechts even, de sluier
van zijn ziel weggenomen? Glansde er iets van Jean-
Pierre, dat men nog niet kende? Zijn geboortestreek,
zijn familie of soms een versmade liefde? Waarom
die stilte? 't Was Jean - Pierre zelf die de ban ver-
brak: "Naardus loor noa d'r jong!!” De roep werd
gretig beantwoord. Nooit eerder maakten "Naardus
en d'r jong” zo'n snelle ronde door de boomgaar-
den.
Op Pinkstermaandag, nog veertien dagen voor de
Bronk, was het de grote dag voor de Jonkheden.
Volgens traditie verzamelden zich dan alle jonge
mannen van het dorp en van de gehuchten, ieder
in hun eigen stamcafé, om te kunnen meedingen
naar de hoge functie van de ”overheid”: kapitein,
luitenant, vaandrig of secretaris. Ondertussen trok
de sjees van het Kiesbuurke de kloosterweg op.
Nelke, in het midden tussen het Kiesbuurke en de
Gros - Catrien, overgelukkig, ging haar eeuwige
"jonkheid" tegemoet. Nadat Nelke zich werke-
lijk bewust geworden was van haar uitverkiezing
tot dienstmaagd des Heren had zij haar voornemen
om in het klooster te treden toevertrouwd aan de
Gros - Catrien. De Gros - Catrien met haar heldere
geest en haar sterk gemoed, zij, die nooit iets van
emoties van welke aard dan ook had laten blijken,
huilde van aandoening toen Nelke haar het grote
geluk deelachtig maakte. Doch nauw had zij haar
gevoelens bedwongen of zij had de organisatie al
op zich genomen. Achter op het sjeeske stonden
dozen. De Gros - Catrien wilde niet hebben dat
Nelke met lege handen het klooster zou binnen-
gaan en had voor Nelke's gehele trousseau ge-
zorgd.
Na Pinksteren was het in het dorp een drukte van
belang. Het jaarlijks terugkerende patroon: het
dorp kreeg een grote beurt. Er werd geverfd en
gekalkt. De stoepen, meestal van maaskeien, wer-
den minutieus van onkruid ontdaan. Het materi-
aal voor de bakoven werd klaargelegd. Ook de men-
sen zelf ondergingen een verandering. Men was
meeropgewekt en vriendelijk. Men raakte in bronk-
stemming. Wat is Bronkstemming? Bronkstemming
is een innerlijke vreugde, anders dan bij de geboor-

Ma faible voix s'élève de l'abíme
Monte vers Toi, vers Toi Dieu tout puissant
Je crois en Toi, Maítre de la nature
Semant partout la vie et la fécondité
Dieu tout puissant, qui fit la créature
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté.

Nao diet leed veel dlr 'ne sjtèlte ien en öm de buim.
De plökkers waore gepak. Haw Jean - Pierre, mer
effekes, de sjleujer vaan z,n ziel weggenoëme? Get
vaan Jean ~ Pierre, dat m'r nog neet wies of kènde?
Z*n geboërtesjtriëk, z'n femilie of tèks ,n aw leef-
de? Vuurwat dij sjtèlte? Meh *t waor Jean-Pierre
zellef dèè de sjtèlte braok: "Naardus loor nao d”r
jong!” En e kraog dao hiel gaw 'n aantwoërd op.
Nog noets ieder makde "Naardus en d,r jong” zoe
de rönde doer de wejje.

Op Pingsjmaondig, nog virtien daog vuur de Bröënk,
waor 't de groete daoëg vaan de Jöënkhèèd. Volgens
traditie trokke daan alle Öënggetrowde mansluij
vaan 't dörrep en de gehuchte eker op nao hunne
èège sjtamcàffee, um te kènne beeje op de hoeg
functie vaan de "uuëverighèèd": kaptejn- luutenant-
vaendrig of sikretaoëris. Oëngdertusse trok 't sjees-
ke vaan 't Kiesbuurke de kloesjterwèëg op. Nelke,
ien de miets tusse ,t Kiesbuurke en de Gros-Catrien,
uuëvergelukkig, ging nao häör ieuwige ',jöënkhèèd".
Nao dat Nelke ech besefde dat ,t waor oetgekoëze
tot deensjmaog vaan Slivvenhier haw 't häör vuur-
nèëme um ien 't kloesjter ien te trèèje aon de Gros-
Catrien tow vertrowd. De Gros-Catrien mèt häör
klaor versjtaand en sjtèrrek gemood die noets get
vaan emoties of wat dan aoch haw laote blieke,
kriët vaan gepakthèèd wie Nelke häör vertelde
vaan häör groet geluk. Meh koelek haw ze ziech
herpak of ze haw al de gaanse organisaötie op zich
genoëme. Ater op de sjees sjtonge de doeze. D'e
Gros - Catrien wow neet hebben dat Nelke mèt
lèèg han ”t kloesjter zow binnengoën en haw vuur
de gaanse trousseau vaan Nelke gezörrigd.

Nao de Pingsjte waor ien ,t dörrep 'n groete be-
drijvighèèd. 't Petroen dat eker jaor weer truukkeem:
*t dörrep heel de groete poets. D,r woerd geverfd en
gewiet. De sjtoepe 't mèèsjte vaan maosklawwe,
woërde hiel perseijs vaan Öëngkroed ontdoën. De
fagke vuur ,t bakkes woerte vèërdig gelaag. Aoch de
luij öëngderginge 'n veraandering. M'r waor möëng-
ter en vrungdelijk. M'r raokde ien de bröënksjtöm-
ming. Wat is dat broënksjtömming? Broënksjtöm-
ming is 'n blijdsjap vaan binne oet, aanders dan
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te van een prinsenkind of een serie goals op het
voetbalveld. 't Is meer een blijmoedigheid die het
hele dorp omvat, zoals in het voorjaar wanneer de
kersenbongerds in volle bloei staan, de vochtige a-y
vondlucht de heerlijke bloesemgeur in zich op-
neemt en er mee door het dorp wandelt, zelfs door
vensters, gaten en kieren de huizen binnen-
dringt.
Soeur Petiteke, alias Nelke, had niet verwacht, dat
de bronkstemming ook het klooster zou weten bin-
nen te dringen. Toen Soeur Christoffel echter ho-
sanna's begon te zingen en processiemarsen ging
fluiten, kon Soeur Petiteke het ook niet meer weer-
staan. Trouwens het hele klooster stond op stelten,
want het was het depot van processie - ornamenten.
Opgewekt en blij werkte Soeur Petiteke mee aan
de voorbereidingen van de Bronk. Net zoals er op

I Bronkzaterdag langs de gehele Bronkweg kruisjes
werden geplant, was het sinds mensenheugenis het
gebruik op de Breusterstraat de weg langs het ge-
hele domein van het klooster met kruisjes en vaant-
jes te versieren. Dit was telkenjare het werk van
Soeur Christoffel. Bronkzaterdag was voor haar de
grote dag. Dan kon zij ook eens naar buiten om
haar grote kracht te demonstreren. Soeur Petiteke
mocht nu voor het eerst meegaan. Soeur Petiteke,
nog met haar mooi wit postulantenkapje op het
hoofd, trok de handwagen waarop de kruisjes lagen.
Soeur Christoffel, met haar ijzeren stikker en zware
mokerhamer over de schouder, liep naast haar. Zou
Soeur Christoffel zo gewapend op 't een of ander
kermisterrein verschijnen, dan zou dit wel het fail-
lissement van het "hoofd van Jut” betekenen.
Zwaaiend met de hamer joeg Christoffel de stikker
door het harde wegdek, wel veertig centimeter diep,
vierenzestig kruisjes, dus tweeendertig aan iedere
kant van de weg. Voor ieder huis kwamen twee
kruisjes, behalve dan voor het huisje van Samuëlke,
d'r Juud. Eens, vele jaren geleden, had hij de kruis-
jes voor zijn huis uitgetrokken en zo maar langs de
weg gegooid. Met het heidens gedoe van de onbe-
snedenen wilde hij niets te maken hebben. Samuël-
ke was een streng-gelovige Jood. Hij vierde iedere
zaterdag de sabbat. 's Morgens ging hij in het dorp
naar de synagoge, nadien stond hij de gehele dag
tegen de stijl van zijn voordeur, gekleed in sabbat-
kostuum: lange zwarte broek, en een zwarte rok
tot even onder de knieën. Over de schouder droeg
hij een zwarte pelerine op het hoofd een hoge hoed;
daarbij nog zijn onafscheidelijke pijp met kromme
steel. Deze hield hij gewoonlijk in de hand, want hij
moest zijn mond vrijhebben om te kunnen schim-
pen en mopperen. Hij meende het niet echt, men
moestV hem kennen. Hij was zelfs erg populair.
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bie de geboerte vaan e pringsekingd of 'n serie gools
op 't voetbalveld. 't Is mie e blijj zien dat ziech
uuëver 't gaanse dörrep legkt, zoe wie ien *t vreug-
jaor es de kiëssewèjje ien volle bleuj sjteun, de voch-
tige aovendloch de fiene ruuëk vaan de bleuj ien
ziech opnömpt en dao doer *t dörrep waandelt en
zellefs door vingsjtere, loëker en rietse de hoezer
bènne dringt.
Soeur Petiteke, alias Nelke, hèj neet verwaach dat
de bröënksjtömming aoch 't kloesjter zow wèète
bènne te dringe. Mè wie Soeur Christoffel hosanna*s
begoes te zinge en precessiemarsje ging flà'öte, koes
Soeur Petiteke zich aoch neet mie ienhaawe. Trow-
wens ,t kloesjter zèllef sjtong op sjtèlte, want 't
waor 't depot vaan precessie-omamèngte. Möëngter
en blij wèèrkde Soeur Petiteke mèt aon de vuurbe-

~rèjjinge vaan de Bröënk. Sjuus wie op Bröënkzao-
terdig langs de gaanse broënkwèëg kruijskes woërde
geplaant, waor 't zoelang m'r ziech koesrappelere,ge-
bruukelijk op de Breusjsjtraot langs 't gaanse domein
vaan ,t kloesjter mèt kruijskes en vèèndelkes te ver-
seere. Diet waor eker jaor *t wèrrek vaan Soeur
Christoffel. De Broënkzaoterdig waor vur häör de
groeten daoëg. Daan koes ze aoch 'ns nao boete öm
häör groete kraach te demonsjtreere. Soeur Petiteke
mog noe vuur d'niesjte kiermètgoeën. Soeur Petiteke
mèt häör sjoen wiet posjtulaantekepke op häöre
kop, trok de haandkar mèt kruijskes dir op. Soeur
Christoffel, mèt häöre iezere sjtiekkert en zjoere
vuurhaoëmer uuëver de sjouwer, leep nèëve häör.
Zow Soeur Christoffel zoe gewaoëpend op èèn of
aander kèèrmisterrein versjijne, daan zow dat ziëker
,t faillissemingt vaan de "kop vaan Jut” betèèkene.
iejjend mèt de haoëmer joog Christoffel de sjtiek-
kert doer den helle wèëg, waol virtig centimeter
deep veerenzesjtig kruijskens, dus twieendartig
aon eekere kaant vaan de wèëg. Vuur eker hoes
twie kruijskes, behalve daan vuur 't huijske vaan
Samuëlke d'r Juud. *ne Kier, jaore gelèèje, haw e de
kruijskes vuur zien hoes oetgetrokke en zoe mèr
laangs de wèëg gebruijd. Mèt dat heidense gedoons
vaan onbesnedenen wow e nieks te maoëke hebbe.

de ekere zaoterdig de sabbat. 's Mäörges gong e ien
't dörrep nao de synagoog en dao nao sjtong e de
gaanse daoëg tiënge de posj vaan de väördäör ien
zie sabbatskesjtuum: 'n lang zjwarte brook en ,n
lange zjwarte rok pos effekes uuëver z'n kneeje.
Uuëver z'n sjouwer haw e 'ne zjwarte pelerien en
op z,ne kop de hoege hood; daobie z'n piep mèt
,ne kromme sjtiè'l. Dij heel e doer de bot ien z'n
haand, want e moes z'ne möëngd vrie hebbe um
te kènne sjaampe en sjikkeneere. E mèngde 't neet
serieus, mir moes ,m kènne. E waor zellefs hiel
populair.



Toen Samuëlke d'r Juud beide Soeurs zag aankomen
riep hij al van verre: "Kijk, kijk, daar komt de oude
Sara met de roos van Jericho. Ei, ei, Christoffel, bij
de tranen van Maria Magdalena, handel je nu in
blanke slavinnen?Waar heb je dat femke gevangen? ”.
Samuëlke d'r Juud wist wat Soeur Christoffel ver-
dragen kon. Toch hield hij de mokerhamer in de
gaten. Als het Soeur Christoffel te erg werd deed ze
"alsof". Dan liet ze een zware loeier zo maar even-
tjes in de richting van Samuëlke gaan. Dan was Sa-
muëlke d'r Juud weg, nergens meer. Even later ech-
ter verscheen de hoge hoed en de neus van Samuël-
ke boven het dakraampje uit en hij riep: "Christof-
fel, kom wat bij me zitten. Ik heb nog een fles
goede oude wijn van de bruiloft van Cana. Je weet
wel: van de mindere wijn die goed was en de goede
wijn die beter was dan de mindere wijn die goed
was".

Ondertussen waren de beide Soeurs al bezig voor
het huisje van de oude Triene. Nog onbegrijpelijk
voor Soeur Petiteke werden er vier gaten geslagen
en vier kruisjes geplant. Dat betekende het gewone
aantal plus de twee die Samuëlke d'r Juud wegge-
worpen had. Dit had zijn redenen. Telkenjare klop-
te de oude Triene tegen het raam. Soeur Christoffel
wist wel wat dat betekende. Onderwijl stond Trie-
ne al achter de geopende voordeur met het kruikje
oude klare en twee glaasjes. De oude Triene was
verzot op een borrel. Mogelijk een idee fixe: Triene
zou nóóit een borrel aanraken en drinken voordat
ze met iemand had kunnen klinken. Dat kon met
de postbode zijn of een wandelaar, ja zelfs meneer
Pastoor wist ze ervoor te charteren. In een mini-
mum van tijd hadden Triene en Soeur Christoffel
ieder tweemaal geklonken. Zo kwam de oude Trie-
ne aan de vier kruisjes voor haar huisje.
In het dorp was men tegen de avond klaar met de
versiering. Alleen al in de Kasteellaan stonden te-
gen de tweehonderd kruisjes geplant. Hoog in de
olmen hingen vlaggen en wimpels in de kerkelijke
en grafelijke kleuren. In de gehuchten werden in
het bijzijn van de Jonkheden de kamers geschoten.
Dit gebeurde om het Bronkfeest "in te schieten".
Het was altijd de mooiste avond van het jaar, alles
was nu stil en rustig. Men was blij en gelukkig, vol
verwachting naar de schone dingen die nog zouden
komen. Zo moet het in de hemel geweest zijn, op
de vooravond van Christus hemelvaart.

Ons dorpsleven is gelijk aan een groot rosarium, vol
schone rozen, waarvan men sommige, de mooiste,
reeds in het voorjaar aan hun knoppen kan herken-

Wie Samuëlke d'rJuud de twie Soeurs zaog aon-
koëme, reep e al vaan wied aof:”Meh loor miech
noe toch ,ns aon, dao kumpt de aw Sara mèt de
roes vaan Jericho. E bè, Christoffel, bie de traone
vaan Maria Magdalena, marsjandeers te noe ien
blaanke slavinne? Oe hebs te dat femke gevange?”.
Samuëlke d*r Juud wies sjüs wat Soeur Christoffel
verdraoëge koes. Toch heel 'r de vuurhaoëmer ien
de gate. Es 't Soeur Christoffel boeëve keem deech
ze sjuus es of.Daan leet ze ,ne zjoere sjlaoëg zoe mer
effekes ien de riechting vaan Samuëlke goën. Daan
waor Samuëlke d”r Juud weg, nuuërges mie. Effe-
kes laoëter zaog m,r de hoege hood en de naos vaan
Samuëlke oet ,t daoëkvingsjterke koëme en e reep:
',Christoffel, kom get bie miech ziette. Ich heb nog
'n fles gooje awwe wien vaan de broelof vaan Cana.
De wêts waol: vaan dèè minder gooje wien, dèè
good waor en de gooje Wien dêè bêëter waor daan
de minder gooje wien dèè good waor”.
Oëngdertusse waore de twie Soeurs al aon de gèng
vuur 't huijske vaan de aw Triene. Soeur Petiteke
sjnapde nog neet oevuur dao veer loëker woërde
gehowwe en veer kruijskes woërde geplaant. Dat
betèèkende 't gewoene aontal en die twie die Sa-
muëlke d'r Juud weggebruijd haw. Diet haw z'n rèè-
je. Eeder jaor klopde de aw Triene op de vingjster.
Soeur Christoffel wies waol wat dat betèèkende.
De Triene sjtong al vèërdig ater de oëpe väördäör
mèt e kruukske awwe klaore en twie glèèskes. De
aw Triene waor gek op e dröpke. Mäögelijk e idee
fixe: Triene zow noets e dröpke aonreure en dring-
ke, es ze niemes haw vuur mèt te kloetse. Dat koes
de posj zien of 'ne waandelèr, jao zellefs menier
Pesjtoer wies ze daovuur te chartere. Op 'nne vlook
tied hawwe Triene en Soeur Christoffel al twee kier
gekloetst. Zoe waor de aw Triene aon de veer kruijs-
kes vuur häör huijske gekoëme.
Ien 't dörrep waor m,r tiënge de aovend vèërdig
mèt de verseering. Alleng al ien de Kesjtielslaon
sjtonge tiënge de twiehoëngderd kruijskes geplaant.
Hoeg ien de olme honge vlagge en vèèndels ien de
kèèrkelijke en graofelijke kleure. Ien de gehuuchte
woerte ien 't biezien vaan de Jöënkhèède de kaoë-
mers gesjoëte. Diet gebäörde üm de Bröënk ien te
sjeute. 't Waor altied de sjoensjte aovend vaan 't
jaor, aal waor noe sjtel en rusjtig. De luij waore blij
en gelukkig, vaol verwaachting nao de sjoen dinge
dij nog zowwe koëme. Zoe moot 't ien de hiemel
zien gewèès, op de aovend vuur Chriesjtus Hiemel-
vaoërt.
Oos dörrepslèëve is sjuus 'n groete saer mét roeze,
oe vaan m'r sommige, de sjoensjte, al ien ,t vreug-
jaor aon de knuup herkent, zow wie de broënkroes,
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nen, zoals de Bronkroos, die zich geleidelijk ontwik-
kelt en na het hoogfeest van Pinksteren snel zwelt
en ontluikt en zich in de vroege bronkmorgen in
een volle kerk in haar schoonheid openvouwt. Dan
heeft ieder rozeblaadje zijn betekenis, zijn voorstel-
ling, zoals de vroege bronkganger telkenjare in de
kerk kan beleven. Hij kent de geluiden en tempo's
van alles wat in aantocht is. De Jonkheden van
Breust, Caestert, Eijsden, Oost en Maarland zijn te
herkennen aan de roffels van hun tamboers, de
schutterij aan haar commando 's en haar stap, beide
harmonieën aan hun klank en ritme, de vele kinder-
groepen aan hun gebabbel. Schier ontelbare vlaggen
vaandels en standaarden van Jonkheden en ver-
enigingen worden de kerk binnengedragen tot bij
het altaar. Een woud van vlaggen. Alleen van de
Jonkheden zijn er al zevenendertig vlaggen en stan-

„ daarden. Als de pastoor de monstrans ter zegening
opheft worden de degens gepresenteerd, de vlag-
gen gaan allen omhoog, groots in hun eenvoud,
grote hulde aan het Lam Gods, met meer waarde
en eerbied dan de militaire parades in de grote we-
reldsteden.
Zonder gedonder en gedreun, stap voor stap, eer-
biedig en vroom, met gebed en gezang trekt de
lange stoet door de morgenzon-bestraalde velden,
kilometers ver naar de gehuchten. Ook daar is men
goed voorbereid. Er is een drukke week aan vooraf-
gegaan. De heggen zijn mooi geschoren. De flora
van de wegbermen staat in volle bloei. De hoge
poorten van de boerderijen staan wagenwijd open.
Hoog boven in de luchtgaten steekt horizontaal de
vlaggestok met aan het einde de gebruikelijke ruiker.
De driekleur hangt in lange banen bijna tot op de
grond. Ook de kleine huisjes zijn proper wit gekalkt,
de gespanten glimmend zwart geverfd. De religieuze
ornamenten staan versierd met bloemen op de ven-
sterbank of op een tafeltje voor` de geopende deur.
Een weelde aan antiek. ln de gehuchten is men ver-
heugd dat het volk met Onze Lieve Heer meekomt.
Over en weer zijn er vriendelijke gezichten.
De muziek klinkt in de gehuchten het mooist. Even-
als het snelle water van de Voer al golvend en kol-
kend zichzelf reinigt, zo is ook de muziek, die, ge-
schraagd en weerkaatst door de vele natuurlijke
klankborden, de hoge poorten en gevels, de schu-

ren, hoeken en draaien, tot samenspel komt, als
van een groot orgel. Als dan bij het fortissimo, de
registers worden opengetrokken, is het alsof het
gehele gehucht meedoet, weergalmt en jubelt ter
ere van de Heer. Vooral hier is het een voorrecht
met de Bronk mee te trekken. Neen, het is geen
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dij zich laansem ontwiekkelt en nao 't hoegfèèt van
Pingsjte gaw tot waasdom kömpt en ziech ien de
vreuge bröënkmörrege ien ,n vol kèrrek ien heur
sjoenhèèd oëpevawt. Daan hèèt eker roezeblèèdsje
z'n betèèkenis, z'n vuursjtelling, zoewie de vreuge
brÖënkgenger dat eker jaor ien de kèrrek kint be-
lèève. E kint de geluide en tempo's vaan aal wat ien
aontoch is. De Jöëngkhèède vaan Breusj, Caesjtert,
Eèsjde, Oesj en Maoërend zien truuk te kinne aon
de roeffel vaan hun trommelsjlèègers, de sjutterij
aon häör commando's en häören trèèj, de twie her-
menies aon hunne klaank en ritme, versjèjje king-
dergroepe aon hun kwebbele. Bekaans neet te telle
vèèndels, drapeaus en sjtendaore vaan Jöëngkhèède
en verèjniginge wèëre de kèrrek binne gedraoëge pos
bie d”n altaor. E bos vaan vèèndele. Alleng al vaan
de Jöëngkhèède zien d'r al ziëve-endartig vèèndele
en sjtendaore. Es de pesjtoer de möëngsjtrans vur
de benedictie op luucht wèëre de dèëges gepresen-
teerd, de vèèndele geun de huude ien. Groets ien
z*ne eenvoud, groete hulde aon 't Lam Gods, mèt
mie wèërde en respek es de militair parades ien de
groete wèèreldsjtèèj.
Gèè gedonderd en gedaoëver, mè sjtap vuur sjtap,
eerbiedig en iengetoëge, mèt bèèje en zinge trèkt de
lange sjtoet doer de, doer de vreug zon besjtraolde
velde, kilometers wied nao de gehuuchte. Aoch dao
hèèt m'r zich good geprepareerd. D'r is 'n drökke
wèëk aon vuraof gegaange. De haoge zien sjoen ge-
sjoëre. De blomme vaan wèëgkaante sjteun ien volle
bleuj. De hoeg poërte vaan de boerderijje sjteun
waoëgewied oëpe. Hoeg boëve ien de lochloëker
sjtiekt horizontaol de vlaggesjtèk mèt op 't ènd d'n
traditioneele wèsj. De drijjkleur hingt ien lang baone
bekaans pos oppe gröënd. Aoch de klènger huijskes
zien proëper wiet gekaalkt, de gesjpante blinkend
zjwart geverfd. De religieus omemingte sjteun ver-
seerd mèt blomme op de vingsjterbaank of op 'n
täöfelke vuur de oëpe däör. 'n Weelde aon antiek.
't Dèit de luij oet de gehuuchte väöl plezeer dat 't vol-
lek mèt Slivvenhier mèt kümpt. Van bijts kaante
zien d 'r vrungtelijke geziechte.
De meziek klingkt ien de gehuuchte 't sjoenste.
Zjuus wie 't waoëter vaan de voor ziechzellef al
klaoëterentèrre en kolkend zuuver makt, zoe aoch
de meziek, die gedraoëge en doergegèëve via de vaol
natuurlijke klankborde, die hoeg poërte en giëvele,
de sjeure, heuk en driejje, tot e saoëmesjpuuël
kömpt es dat vaan ene groeten örgel. Es daan bie
de fortissimo, de regisjters wèëre oëpe getrokke,
is 't of 't gaanse gehuucht mèt dèèt, weergalmt en
jubelt vuur dln Hier. Vuraal hie is 't e vuurrech öm
mèt de Broënk mèt te maoge trèkke. Nèè, 't is



trekken, ook geen lopen, het is meer een schuifelen
van voeten tussen het royaal gestrooide bloemen-
strooisel, dat al dagen van te voren door de kinde-
ren bij elkaar gezocht werd en in grote manden
achter de poorten gereed stond om bij het krieken
van de dag met volle handen te worden uitgestrooid.
Wat is er mooier dan veldbloemen? De pittige geur
van kamille,Sint-Janskruid en wilde kervel, de pit-
tige Bronkgeur, prikt de kinderen in hun kleine
neusjes: Een inenting, een inenting van de bronk-
geur voor het leven. Deze aparte geur, doet zelfs de
ouderen met weemoed terugdenken aan hun tijd
als herdertje, bruidje of bloemstrooistertje. Dit
bloemstrooisel reikt in lange banen tot aan de laat-
ste bocht van het gehucht. Daar mondt het uit,
rond het rust-altaar, in een zee van bloemen, het
mooiste en grootste bloemenmozaiek van de bronk-
route.

/Illllllnluïíu'n
l

cum-'uu'

geen trèkke, aoch gèèn laope, 't is mie sjuifele
vaan veuj tösse 't rejaol gesjtruijfde blomme-
sjtruijfsel, dat al daog van te vuure doer de king-
der bieèèngezuuëmerd woërd en ien groete kaof-
maandele ater de poërte vèërdig sjtong öm bie 't
vreug begin vaan de daoëg mèt vol han te wèëre
oetgesjtruijfd. Is d'r get sjoeners es veldblomme?
De piettige ruuëk vaan kamille, St. Janskroed en
wèlle kervel, piettige broënkruuëk, dijj de kingder
ien de näöskes sjtiekt: *n Ienènting, 'n ienènting
vaan de broënkruuëk vuur ,t lèëve. Dieze apaoër-
te ruuëk, dèè zellefs de awwer luij mèt e bitsche
ping dèèt truuk dingke aon hunnen tied es herder-
ke, bruudsje of sjtruj-èngelke. Diet blommesjtruijf-
sel lègkt oetgesjprèjd ien lang baone pos aon de
lèsjte driej vaan 't gehuuch. Dao löpt *t oet, röëng-
telum 't hèèlighuijske, 'n zie vaan blomme, 't sjoen-
ste en groetsjte blommemozai'ek vaan de broënk-
roet.
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Jos Crousen, de maker van dit bloementapijt, en
uitzonderlijk natuurliefliebber, gaat met zijn staf
reeds weken van te voren de velden verkennen, zelfs
tot diep in het Walenland toe. Hij moet weten op
welke bloemen en kleuren hij kan rekenen. Trou-
wens, als volbloed imker zal hij het op korte ter-
mijn weten aan het soort stuifmeel dat de bijen uit
de velden met zich mee brengen. Men kan bidden
met de lippen, evenzeer echter kan men bidden met
de ogen. De ogen die al het schone kunnen zien en
dankbaar zijn.
Het kasteel blijft ieder jaar een verrassing. Geen dom-
pige burcht of koude behuizing, doch een fraai ju-
weel van de Renaissance met zijn riante torens en
transen, die veelal versierd zijn met ijzeren kunst-
smeedwerk, destijds door een eenvoudige, doch
begaafde dorpssmid aangebracht. Dit alles tegen
een decor van eeuwenoude bomen, waartussen
zich de meest omvangrijke boomstammen van ons
gewest bevinden. Voorwaar, dit geheel is een mooi
tableau, waar verschillende groepen uit de Bronk
maar hoeven in te stappen om taferelen uit vroege-
re tijden tot leven te brengen. Ook hier is het rust-
altaar prachtig versierd, een curiositeit. Grote zwa-
re kuipen met hoge palmbomen staan opgesteld in
rijke verscheidenheid: phoenix canarientie, chama-
rops-exselsa, dracaena indivisa en cocos palmen, de
trots van tuinbaas Janssen! Met enige fantasie zou
men zich bij een oosterse tempel wanen of op de
berg "Tabor”, nog dichter bij de hemel. Hier
sluit de grafelijke familie zich aan bij de Bronk.
Ondertussen zijn de voorste groepen aan de Vroen-
hof, het mooie dorpsplein, aangekomen. De Vroen-
hof wordt nu door de groepen, als met een lange
kleurige slinger, omkranst. Het is een machtig en
tegelijk devoot gezicht als allen de knieën buigen,
wanneer de monstrans ter zegening wordt opge-
heven.
Nauwelijks zijn de kamerschoten gelost of alles
raakt weer in beweging en er ontstaat een totale
volksverhuizing. Een mengeling van mensen en
kleuren dringt naar de vier uitgangen van het dorps-
plein. Dan gebeurt er iets wat zeker uniek is in het
Bronkwezen. Er is een uur pauze! Ieder gaat naar
huis waar een kermistafel wacht. De mensen uit de
verre gehuchten trekken echter niet huiswaarts.
Volgens oud gebruik staat er ergens in het dorp bij
vrienden of kennissen voor hen een tafel gedekt.
Dit is een traditie, en het zou een grote Bronkzonde
zijn er niet te gaan aanzitten of er zomaar voorbij
te gaan.
Klokkengelui en kamerschoten kondigen aan dat
de pauze is afgelopen. De groepen stellen zich weer
op en de Bronk trekt verder. Als dan de kamerscho-
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Jos Crousen, de maoker vaan diet blommekarpèt
en de oetzungderlijke nateurleefhebber, gèèt mèt
z”ne sjtaf al wèëke vaan te vuure nao 't vêld loore,
zellefs pos deep ien de Waole pays. E moot wèète
op wat vuur blomme en kleure e kènt rèëkene.
Trowwens, es rasechte bijjemaan zal e 't toch gaw
te wèète koëme doer ,t soert sjtuifmèèl dat de bijje
oet ,t vêld mèt nèëme. M”r kènt bèèje mèt de lieppe,
mè m'r kènt zier ziëker aoch bèèje mèt de aowe.
De aowe dijj al die sjoenighèèd kinne zien en dank-
baar zien.
't Kesjtiel blijft eker jaor ,n verrassing. Gèène dom-
petige burcht of kaw behuijzing, meh e sjoen see-
raod vaan de Renaissance met z'n riaante tuuën en
traanse, dijj groetendeils verseerd zien mèt iezer
kungsjsjmèèjwerrek, indertied doer ,ne eenvoudige
meh begaofde dörrepssjmiëd aongebraach. Diet aal
tiënge e decor vaan ieuwenaw buim, oe bie de diek-
sjte baomsjtamme vaan dies contreie sjteun. Ech
woer, diet gehiel is e sjoen tableau, oe de versjejje
groepe oet de Bröënk mer hove ien te sjtappe um
taferele vaan oet vreuger tijje tot lèëve te brènge.
Aoch hie is 't Hèèlighuijske prachtig verseerd, mie
'n curiositeit. Groete zjwoer koepe mèt hoeg palm-
buim sjteun opgesjtèld, 'n groete versjèjjehèèd:
phoenix canarientie, chamarops-exselsa, dracaena
indivisa en cocos palmen, de gruuts vaan de garde-
neer Janssen! Mèt èjníge fantasie zow mer ziech ien
'ne oosterse tempel mènge of op de berg „Tabor-'l
nog korter bie din hiemel. Vaan hie oet sjluut de
graofelijke femielie ziech aon bie de Bröënk. Oënger-
tusse zien de väörsjte groepe op de Vroenhof, de
sjoene dörrepsplej, aongekoëme. De Vroenhof wörd
noe doer de groepe, es mèt ,ne lange boengte sjlin-
ger, verseerd. ,t Is e machtig en tegeliekertied de-
voot geziech es alle kneeje ziech buijge, es mèt de
möëngsjtrans de benedieksie wörd gegèëve.

De kaoëmersjuuët zien nog neet te gooj aofgegange
of alles raokt weer ien bewèèging en d'r ontsjtèèt
*n gaanse volksverhuizing. E gewiemel vaan luij en
kleure duijt ziech nao de veer oetgèng vaan de plèj.
Daan gebäört d'r get wat ze nuuërges mèt de Bröënk
kènne. D'r is *n oor poos! Ekerèèn gèèt hèèvers oe
,n kèrmistaofel op 'm waach. De luij dijj vaan wiet-
aof koëme geun èëvels neet hèèvers. Wie de traditie
wèlt sjtèèt uuërges ien 't dörrep bie vrun of kame-
raote 'n taofel vur hun vèërdig. 't Zow groete zön
tiënge de Bröënk zien es mer dao neet nao binne
ging-

't Luije vaan klokke en kaoëmersjuut gèëve aon dat
de poos öm is. De groepe sjtelle ziech op en trèkke
wèèjer. Es de kaoëmersjuuët ien de Sjtiegel aof geun



ten knallen aan de Stiegel weet men in het kloos-

ter, dat de Bronk in aantocht is. De Zusters stellen

zich deftig en eerbiedig op rond hun rust - altaar.

De Soeurs, de werkzusters staan in een lange rij

achter de mooi geschoren heg. De heg reikt tot aan

hun schouders. Soeur Christoffel staat in het mid-

den. Soeur Petiteke raakt opgewonden: zij vindt

nergens uitzicht. Zijzelve is te klein, of de heg is te

hoog. Als een eendje loopt ze heen en weer. Ten-
slotte wipt ze op de grenssteen en staat nu schou-
der aan schouder met de overige Soeurs. Een aardig

gezicht al die witte kappen. 't Lijkt wel een rij wit-
te klaprozen met blozende harten.
Soeur Petiteke heeft nu het mooiste uitzicht om de
Bronk te zien aankomen. Zij is vol verwachting en
blij, immers zij heeft nog nooit echt de Bronk voor-
bij zien trekken. Van jongs af aan heeft zij binnen
de processie alle rangen doorlopen en met de diver-

se groepen meegedaan. Als op commando buigen

de klaprozen naar voren over de heg. Ja, daar komt
de Bronk. Naardus en "d'r jong” voorop met de

grote vaan. Men herkent in hem de oud soldaat.

Rechtop met vaan, een beetje verwaand, alsof hij

zeggen wil: "Mensen weest maar blij, ik breng jullie

de Bronk meel” Achter hem volgt een golvende

schoonheid van vaandels en wapperende standaard-

vlaggen en kleurige kindergroepen, als fleurige

bloemperken, zo maar weggenomen uit een bloeien-

de zomertuin, bruidjes, herdertjes met hun schepje,
bloemstrooistertjes met gevulde mandjes. Daar-
achter stapt de Oude Harmonie; dan volgen de

Jonkheden met getrokken degens en wapperende

standaarden, op hun beurt ook weer afgewisseld

door kindergroepen, zoeaven, trots in rode tuniek

en grote witte ballonbroeken met langszij hun sa-

bel, de martelaren in bloedrood, en dan de harmo-

nie Sainte-Cécile. Had de Oude Harmonie de wind,
de aandrijfkracht van voren, Sainte-Cécile heeft de
stuwkracht van achterop: Hemke met de grote

bombardon, omringd door diverse tuba”s. Hemke
heeft adem genoeg om de klanken van de bombar-
don op te voeren tot een ware orkaan en dan houdt

hij nog "blaas" genoeg over om door te geven aan

de tuba's.
Op enige afstand achter Sainte-Cécile loopt The-
deurke, "d'n douve” uit Moelingen, een Einzel-
gänger. Thedeurke is stokdoof. Ieder jaar in de vroe-

ge Bronkzondagmorgen, weer of geen weer, staat

hij bij de kerktoren. Deftig, in het zwart met bol-
hoed, zwarte paraplu. Bidden doet hij niet.
Men vertelt, dat hij louter uit nieuwsgierigheid met
de Bronk meegaat. Nu en dan rekt hij zijn hals en
kijkt over vensterbank en bloemen naar binnen om

te zien wat er zoal op de kermistafel staat. Met de
punt van zijn paraplu rafelt hij de paardevijgen uit-

wèt m*r ien 't kloesjter dat de Bröënk aon kömpt.
De Mamères sjtèlle ziech deftig meh aoch devoot
op röëngtelum hun "Hèèlighuijske”. De Soeurs
sjteun ien 'n lang rij ater de sjoen gesjoere haog.

De haog kömpt pos aon hun sjouwers. Soeur Chris-
toffel sjtèèt ien de miets. Soeur Petiteke raokt uuë-
ver häör tör: 't hèèt nuuërges oetziech. Het zellef

-

is te kleng of de haog is te hoeg. Es 'n èèndsje löpt
't op en neer. Daan sjpringt 't op de rèènsjtèèn en
't sjtèèt noe sjouwer aon sjouwer mèt de aander
Soeurs. 'n Aordig geziech al dij wiette kappe. 't
Liekt waol 'n rij wiette kolblomme mèt raos

hèrtsjes.
Soeur Petiteke haw noe *t sjoenste oetziech um de
Bröënk te zien aonkoëme. 't Is vaol verwaachting
en bleij, ,t hèèt jummes nog noets ech de Bröënk
zien langs trèkke. Vaan klèngs aof aon heet ,t ien
de processie alle range mèt gelaope en mèt versjejje
groepe mètgedoën. Es op commando buukke de
kolblomme ziech nao väör, uuëver de haog. Jao,

dao kömpt de BrÖënk. Naardus en "d'r jong”

và'örop mèt 't groet vèèndel. 't Es 'm aon te zien
dat e vreuger soldaot is gewèès. E löpt mèt de vèèn-
del rechop, e bieteke verwaand, es of e wèlt zegke:

',Luij, zeet mar blijj, iech bring uuch de Bröënk

mèt!” Ater häöm aon volgt ,n op en neer gaonde

sjoenighèèg vaan vèèndels en wapperende sjten-
daore en böëngte kingdergroepe, es blommeperke

zoe mar weggepak oet 'ne bleuiende zoëmermoosj-

tem, bruudsjes, herderkes mèt hun kleng sjöpkes,

de sjtruijèngelkes mèt gevulde körrefkes. Daan de
Aw Hermenie, de Jöënkhèède mèt getrokke sabels
en wapperende sjtendaore, op hun bäört aoch weer

aofgewiesseld doer kingdergroepe, zjwaave, gruuts

ien hun roei keelkes en groete wiette poefbreuk en
hunne sabel opzij, de martelaren ien 't bloodroed,

en daan de hermenie Sainte-Cécile. Haw de Aw Her-
menie de wingd, de aondriefkraach vaan väöre,

Ste.-Cécile haw de duijkraach vaan aterop: Hemke
mèt de groete bombardon, tusse de versjèjje tuba's.

Hemke haw aosem genog um de klaanke vaan de

bombardon op te veure tot 'ne zjoere sjtörrem.
En daan heel e nog "blaos" genog uuëver um doer

te gèëve aon de tuba,s.
E sjtökske ater Ste.-Cécile löpt Tjedeurke, din
douve oet Moelingen, 'ne Einzelgènger. Tjedeurke
is hartsjtikketig daof. Eker jaor ien de Bröënkzon-
digemörrege, wèèr of gèè wèèr, sjtèèt e bie de kèr-
rektoeën. Sjiek ien 't zjwart mèt baolhood, zjwarte
parapluu. Bèèjje dèèt e neet. M'r zêèt dat alleng

oet nowsjierighèèd mèt de Bröënk mèt trèkt.
Noe en daan trèkt e z'ne nak oet en loort uuëver

de vingsjterbaank en de blomme nao binne um te

zien wat ,r zoeal op de kèn'emistaofel sjtèèt. Mèt
de pungt vaan de paraplu rieffelt ede
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een om te weten of ,t arm beest wel haar haver had

gekregen. Soms blijft hij zomaar stokstijf staan
mompelen: "Wat 'n fing koo *n prach bies
'ne uujer wie 'n maandel". Hierdoor ontstaan er
gapingen. Worden deze te groot, dan fungeert Hem-
ke als herdershond. Blaffend op zijn bombardon,
roept hij Thedeurke tot de orde.

De grootste en mooiste groep is zonder twijfel die
der paters Capucijnen. Deze zijn van Franse her-
komst en hebben hier in Eijsden in hun klooster
het noviciaat gevestigd. Voorop loopt Frëre Roch,
geweldig van postuur met lange witte baard. Hij
draagt het zware houten kruis. Dit kruis is van ori-
ginele grootte. Naast hem loopt Père Rudolphe.
Deze is de zangleraar van het noviciaat, een zeer
begaafd musicus met een uitzonderlijk mooie
baritonstem. Volgens deskundigen zou hij in de
wereld van de muziek grote triomfen kunnen vie-
ren. Père Rudolphe was echter een waarachtig man
Gods, die zijn begaafdheden ootmoedig in dienst -

stelde van zijn Schepper. Bij de zanglessen was zijn
lijfspreuk: "Chaque note c,est un coup d*un violon”.
Achter hem lopen in lange rijen de novicen, wel
zeker een honderdtal, allemaal jongelingen in de
fleur van hun leven. Evenals de paters zijn zij ge-
kleed in somber bruine pij, hun voeten steken in
open sandalen en hun geschoren hoofden dragen
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tele oetèèn um te wèète of de errem prijj waol
häöre haoëver haw gekrèëge. Noe dan daan blijft
e zoemer sjtoën en e kalt ien z'ne baoërd: "Wat 'n
fing koo ..... ,n prach bies ..... *ne uujer wie 'n
maandel.” Hie doer koeëme oeëpeninge ien de pro-
cessie. Es dij te groet wèërde, daan fungeert Hemke
es herdershöëngd. Builenterre op zinge bombardon,
reupt e Tjedeurke tot de orde.
De groetsjte en sjoensjte groep is zongder twiefel
dèè vaan de Capucijnerpaoters. Ze koeëme vaan
oersjpröëngk oet Fraankriek en hebbe hie in Eèsj-
de ien hun kloesjter 't noviciaat gevesjtigd. Väör-
op löpt Frère Roch, *ne kolossale mèns mèt ,ne
lange wiette baoërd. E dreugt 't zjoere häölte kruus.
Diet kruus is sjuus zoe groet' es dat vaan Slivven-
hier. Nèëve 'm löpt Père Rodolphe. Dèè waor de
zanglieraar vaan 't noviciaat, 'ne zier begaofde musi-
cus mèt 'n oetzungderlijke sjoen baritonsjtum. De
luij die dao versjtaand vaan hebbe, zegge dat e ,t
ien de wèèreld vaan muziek hiel wied hej kènne
bringe. Père Rodolphe waor èëvels 'ne echte maan
vaan God, dèè z'n talente ootmoedig ien deensj
sjtelde vaan z'ne Mèëker. Bie z”n zanglèsse waor zln
lijfsjpreuk: "Chaque note c'est un coup de violon".
Ater häöm leepe ien lang rijje de novicen, ziëker 'n
höëngderd, allemaol jong mansluij ien de fleur vaan
hun lèëve. Sjuus wie de Paoters hawwe zie aoch 'ne
duusjtere brojne pijj aon, hun veuj hèbbe ze ien
oeëpe sandale en hun gesjoeëre köp hebben nog sjus



nog slechts een smalle krans van haren. Voorwaar
een prachtige groep! Onder leiding van Père Rudol-
phe zingen zij op buitengewoon mooie wijze de
gregoriaanse gezangen en psahnen, waarbij hun
mooie en beschaafde stemmen nu eens ruisen als

een zomerbriesje in het heuvelland, dan weer met
een warme gloed opstijgen tot echte crescendo's,
voortsuizend over de heuvelkammen.

Ecce panis Angelorum
Factus cibus viatorum
Vere panis filiorum
Non mittendus canibus.

De meest norse toeschouwer, die bij het zien van
de mooie kindergroepen geen ontroering kende,
zal toch wel zeker een brok in de keel schieten als
hij het zingend noviciaat voorbij ziet trekken. Dan
hoort men in de verte de klokken luiden. Dit is het
bewijs dat Naardus, kalm en zeker van zichzelf, de
Bronk tot aan de kerk gebracht heeft.

De jaren gingen voorbij. Iedere Bronkzaterdagmor-
gen trokken Soeur Christoffel en Soeur Petiteke
met kruisjes en gereedschap op weg met ieder jaar
voor Soeur Christoffel het kleine, doch pittige in-
termezzo bij de oude Triene. En Bronkzondag na
het knallen van de kamerschoten aan de Stiegel
stond de rij witte klaprozen weer achter de heg.
Soeur Petiteke, vanaf haar reinsteen, zag het dorp
goeien in de Bronk. De kindergroepen werden
mooier en groter. Sommige van haar vroegere vrien-
dinnen zag ze als lid van de christelijke moedervere-
niging en haar vrienden droegen de patroon van de
Jonkheid.
Soeur Petiteke wist ook wat er zoal in het dorp ge-
beurde, goede dingen, doch ook buitensporigheden.
Enkele leden van de Jonkheid van Caestert waren
zomaar met hun patroonheilige op de schouder uit
de Bronk gedeserteerd, aan de Maas in een bootje
gestapt en naar Ternaaien geroeid. Daar was ook
bronkprocessie. Ze hadden die gehele processie
meegelopen en nog wel twee prijzen behaald. Een
eerste prijs voor het "mooiste binnenkomen” en
een dikke tweede prijs voor "de beste houding aan
het buffet".
De Jonkheid van Eijsden isde enigevandeviionk-
heden die een vrouwelijke patroon, een patrones
heeft. Dit is Sint-Christina, maagd en martelares.
De Jonkheid heeft er werkelijk een lieftalh'g beeld
aan met een charmant hoofdje met een gouden
kroon, dat in eigen kring familiair ” 't Meisje” ge-
noemd wordt. De Jonkheid is er werkelijk trots op.
Kijk maar hoe statig en fier ” *t Meisje” in de Bronk
wordt meegedragen en hoe bezorgd men om haar is.

'ne sjmao'e'le kraans vaan haore. 'ne Magnifieke
groep! Oëngder leiding vaan Père Rodolphe zinge
ze op 'n excellente sjoen meneer de gregoriaanse
gezange en psalmen, oe bie hun sjoen besjaofde
sjtumme noe 'ns roesje es e zach zoeëmerwèndsje
ien 't huuëvellaand en daan weer *ns mèt 'ne werre-
me glood nao boeëve geun tot echte crescendo's,
wiet oetgedraoëge uuëver de huuëvele.

Ecce panis Angelorum
Factus cibus viatorum
Vere panis filjorum
Non mittendus canibus.

De mèèsj sjtuijnsje mèns dèè nao de processie
loort, dèè nog neet e bieteke gepak wier, ès e de
sjoen kingdergroepe ziet, zal toch ziëker 'n diekke
kèèl kriege es e 't zingend noviciaat langs ziet
trèkke. Daan huurt m'r vaan wied de klokke luijje.
Dat is ,t bewies dat Naardus, kalm en zieëker vaan
ziechzellef, de Bröënk pos aon de kèrrek hèèt ge-
braach. '

De jaore keeme en gonge. Ekere Broënkzaoterdig-
mörrege trokke Soeur Christoffel en Soeur Petiteke
mèt kruiskes en gerèèdsjap de wèëg op, mèt eker
jaor vuur Soeur Christoffel 't klèng piettige inter-
mezzo bie de aw Triene. En Bröënkzöëndig nao 't
sjeute vaan de kaomers ien de Sjtiegel sjtong de
rijj wiette kolblomme weer ater de haog. Soeur Pe-
titeke, vaan aof häöre rèènstèèn zaog 't dörrep
greuje ien de Bröënk. De kingdergroepe woërde
sjoender en groeter. Väöl vaan häör vreuger vrin-
dènne zaog ze es lid vaan de christelijke moeders en
häör vrun drooge de patroen vaan de Jöënkhèèd.
Soeur Petiteke wies aoch wat ziech zoe aal ien 't

dijj boete de sjtraom ginge. E paoër lede van de
Jöënkhèèd vaan Caesjtert waore mèt hunne pe-
troenhèèlige oet de Bröënk gedeserteerd, aon de
Maos ien 'ne sjloep gesjtap en riechting uuëver-
kaant, nao Ternejje gevaoëre. Dao trok aoch de
broënkprocessie oet. Ze hawwe deij gaanse pro-
cessie mèt gelaope en aoch nog twie prijs gehaold.
,ne Iesjte pries vuur ” 't schoenste binnenkoeëme”
en 'ne diekke twiede pries vuur "de bèsjte hawing
aon 't buffet”.
De Jöënkhèèd vaan Eèsjde is de èjnigsjte vaan de
vijf Jöënkhèède dat 'ne vrowwelijke patroen, 'n
patroenes hèèt. Diet is Sint Chrisjtijn, maagd en
martelares. 't Is e ech leef beeld, e sjermaant köpke
mèt 'n gowwe kroen, dat ien èège kringe ” ,t
Mèètske” wurd geneumpd. 't Jöënkhèèd is t'r
ech gruuts op. Loor mer 'ns wie gruuts ” 't Mèèts-
ke” ien de Bröënk wurd mèt gedraoëge en wie be-
zörrigd m'r vuur ,t is. Meh wat 'ne kier mèt häör
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Doch wat er op een keer met haar gebeurd is, grenst
wel aan heiligschennis. Onder de felbrandende mid-
dagzon trok de Bronk over de snikhete kronkelen-
de veldweg naar het eerste rust-altaar van het ver-
re gehucht. Plotseling begon hoog boven de Jonk-
heid uit, het mooie gekroonde hoofdje van 't "Meis-
je” te schommelen. De dragers liepen uit de pas, ze
waren bekaf en dorstig als slaven. Langs de lange
veldweg was nergens een ravitailleringspost. De
voorste drager maakte een kwartslag naar links en
liep het korenveld in. De overige dragers moesten
wel volgen. Na enkele tientallen meters werd halt
gehouden. ” 't Meisje” werd van de schouders ge-
nomen, tussen het koren gezet en zomaar in de
steek gelaten. Deze kortenakker lag nog wel in het
minst kuise gedeelte van het veld, de ”Sjietkalder”
genaamd. ”s Anderendaags heeft de Jonkheid, Sint-
Christina eerherstel gebracht. Men is haar ”au com-
plet” aan de ”Sjietkalder" gaan afhalen en men
heeft haar vereerd met een bezoek aan zowat alle
rust-altaren van het dorp. Een devote vertoning was `

dit ook weer niet, want meestal stond ” ,t Meisje”
met haar blote voeten boven op het natte buffet.
Maar men kan het geloven of niet: de mooiste klap-
rozen en kruisbloemen van het gehele veld prijken
ieder jaar ginds aan de ”Sjietkalder", het kortston-
dige buitenverblijf van Sint-Christina.
Op een keer, was er midden tussen de pioenrozen
achter de heg langs het klooster een gaping ont-
staan. De plaats van Soeur Christoffel was open ge-
vallen. Pijnlijk krimpende spieren hadden haar
hoofd en sterke schouders omlaag getrokken. Niet
de pijn, doch de onmacht voelde zij het ergste. Haar
kracht en bedrijvigheid waren voorgoed gebroken.
Haar stoere lichaam was als onder de last van haar
zware hoofd naar de grond gebogen. Geheel alleen
had Soeur Petiteke toen de handwagen genomen en
de kruisjes, stikker en hamer opgeladen en was zo
de Breusterstraat opgetrokken. Zij had er tegenop
gezien dit karwei alleen te moeten opknappen. De
zware moker van Soeur Christoffel had zij geruild
voor een middelzware hamer. Enkele avonden tevo-
ren had zij op de boerderij geoefend. Voor de stik-
ker was er geen verschil. Waren de slagen van Soeur
Christoffel harder en zwaarder, Petiteke sloeg vaker.
Na de eerste stikker was haar angst weg. Samuëlke
d'r Juud stond als gewoonlijk in sabathgewaad met
de rug tegen de deurstijl. Samu'e'lke had echter de
pijpesteel nu in de mond. Dit gaf Soeur Petiteke
moed. Gewoon alsof haar neus bloedde, sloeg zij de
twee gaten voor het huis van Samuëlke. En wat ge-
beurde er nog meer? Samuëlke was zelfs zo vriende-
lijk om haar de twee kruisjes aan te reiken. Was
Soeur Petiteke geen “partij” voor hem? Misschien
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gebäörd is waor toch bekaans hèèligsjènnis. Oëng-
der de vurig brannende zon trok de Bröënk uuëver
de sjniekhèète krunkelende veldwèëg nao ,t iesjte
Hèèlighuijske vaan ,t wied aof gelèëge gehuuch.
Op ens begoes hoeg boëve ,t Jöënkhèèd oet, 't
sjoen gekroende köpke vaan ” *t Mèètske” te sjog-
gele. De drêègers leepe oet de maot, ze waore kepot
meuj en duuësjtig wie sjlaove. Langs de lange veld-
wèëg waor nuuërges ,n ravitailleringsposj. De väör-
sjte drèèger makde 'ne kwaartsjlaoëg nao links en
leep *t koënveld ien. De uuëverige drèègers moeste
waol volge. Nao e sjtök of tien meter woerd stèl-
gestaande. ” 't Mèètske” woerd vaan de sjouwer
genoëme, tusse 't koën gezat en zoe mer ien de
sjtiëk gelaote. Dat ko'e'nveld waor een vaan de minsj
”kuise” vêlde, m'r neumde *t hie de *'Sjietkalder".
's Anderendaogs hèèt 't Jöënkhèèd t mèt Sint Chrisj-
tijd weer good gemak. Ze zien häör ”au complet”
aon de ”Sjietkalder” goën aofhoële en ze hebbe
häör verierd mèt e bezeuk aon zoeget alle ”hèèlig-
huiskes” vaan ,t dörrep. E devoot geziech waor diet
noe aoch weer neet, want groetendijls sjtong ” 't
Mèètske” mèt häör bloetse veuj boëve op 't naoët
buffet. Meh m'r kènt ,t geläöve of neet: de sjoenste
kol- en kruusblomme vaan 't gaanse veld bleuje eker
jaor dao aon de ”Sjietkalder", dat korten tied 't
boeteverblief gewèès is vaan Sint Chrisjtijn.
Op 'ne kier, Waor d”r mèdde tusse de kolblomme a-

ter de haog langs 't kloesjter e loëk gekoëme.De plaots
vaan Soeur Christoffel waor oëpe gevalle. Pienlijk
kreempende sjpierre hawwe hà'öre kop en sjterreke
sjouwers nao Öëngder getrokke. Neet de pèng, me
d'n öëngmaach veulde zie 't sjterreksjte. Häör
kraach en bedrievighèèd waore vuur good gebroë-
ke. 't Waor of häör sjterrek lief Öëngder de lasj
vaan häöre zjwoere kop nao Öëngder waor geboë-
ge. Gaans alleng haw Soeur Petiteke dow de haand-
kar genoëme en de kruijskes, sjtiekert en haoëmer
opgelaoje en waor zoe de Breusjsjtraot op getrokke.
't Haw d'r tiënge op geziën um diet werrek gaans
alleng te moote doen. De zjoere vuurhaoi'ner vaan
Soeur Christoffel haw 't getoesjd vur 'ne get liech-
tere. E paoër aovende vaan te vuure haw 't op de
boerderij geoefend. Vuur de sjtiekert makde 't
nieks oet. Waore de sjlèèg vaan Soeur Christoffel
helder en zjoerder, Petiteke sjloog get dèkser.
Nao d'n iesjte sjtiekert waor häöre angsj eweg. Sa-
muëlke d'r Juud sjtong zoe wie gewèènte ien ze
sabbatskesjtuum tiënge de dà'örposj. Mèh Sarnuè'lke
haw de piepesjtiè'l noe ien z*ne moengd. Dit gaof
Soeur Petiteke moot. Sjus of h'r naos blooide sjloog
't de twie loeëker ien de groengd vuur 't hoes van
Samuëlke. En wat gebäörde dao nog mie? Samuël-
ke waor zellefs zoe vrungtelijk um hà'ör de twie
kruijskes aon te rèèke. Waor Soeur Petiteke geng
“partij” vuur häöm? Mesjien geluifde e aoch ien



geloofde hij ook in engelen. Hij kon toch niet nala-
ten te mompelen: "En femke, foel je ook het foor-
jaar? Zo van kriebel - de - kriebel!” Soeur Petiteke
negeerde dit. Met blozend gezicht vroeg zij hem:
"Meneer Samuëlke, U moet toch eens meegaan met
de Bronk, Onze Lieve Heer zou heel blij zijn en de
mensen evenzeer.” "Hoor eens hier femke, als jij de
kruisjes plant van hier tot aan de hemel, dan ga ik
mee.” "Mijnheer Samuëlke, dat laat ik aan Onze
Lieve Heer over.” Soeur Petiteke was al blij dat ten-
minste de twee kruisjes zouden blijven staan.
Het zou voor de oude Triene geen Bronkzaterdag
zijn indien er niemand was om mee te kunnen ”toos-
ten". Soeur Christoffel was hierbij haar beste part-
ner geweest. Het was alsof Samuëlke de situatie
bij Triene begreep. Hij huppelde voor zijn huisje op
en neer, zoals een reserve - voetballer, die elk mo-
ment moet kunnen invallen. Ondertussen hield hij
het venster van Triene in de gaten. Nauwelijks had
Oude Triene het sein "klop -klop” gegeven of Samu-
ëlke stond al bij haar in de gang, mogelijk om Sa-
muëlke wat te treiteren en te laten smachten, hield
Triene het jeneverkruikje in haar armen en begon
het te wiegen, zoals de jonge moeder haar kindje,
douw - douw. Strelend en liefkozend prees zij in
warme, toepasselijke taal de heerlijkheid van dit
edel en opwekkend wicht! Samuëlke zou geen jood
zijn, indien hij, zelfs in het kleine, zijn profijt niet
wist te halen tot de laatste cent, of zoals in dit ge-
val, tot de laatste druppel. Triene deelde de glaasjes
uit en ontkurkte het kruikje. "En Samuëlke? Ook
een klontje suiker?” “Schenk maar in Triene, goed
vol graag, van boven goed voll” Samuëlke nam een
ten-e: ',Zo, Triene, doe nu maar 't klontje suiker
er in.” Deed Soeur Christoffel het destijds in één
slok, Samuëlke deed het op zijn manier: langzaam
en teugje voor teugje. Hij moest het in zijn lichaam
voelen bitteren en krullen. Toen beiden ieder twee-
maal getoost hadden, Samuëlke op de gezondheid
van zijn os en Triene op het mooie bronkweer, deed
Triene weer onder toepasselijke bewoording de
kurk op het kruikje. Samuëlke bleef staan en keek
maar naar het kruikje. Die kurk zat hem in de weg.
Voorzichtig duwde hij tenslotte met zijn linkerhand
de andere hand met het glaasje OtOg- "D06 ,t nOg
'n keer Trieneke, toe nou, doe *t nog een keer.”

's Anderendaags, toen de Bronk in aantocht was,
stond Soeur Petiteke weer op de grenssteen achter
de heg, haar vaste plaats. Haar hartje zinderde van
geluk en blijheid, omdat ze de kruisjes voor het huis
van Samuëlke nog zag staan. Meer nog, Soeur Peti-
teke zag ook nog het rookpluimpje dat boven het
dakraam omhoog dwarrelde.

èngele. E koes toch neet naolaote te moengpele:
"En femke, foel je ook 't foorjaar? Zo van kriebel-
dekriebel! ” Soeur Petiteke deeg sjuus of 't dat neet
huurde. Mèt e roed köpke vroog 't häöm: “Menier
Samuëlke, gier moot toch aoch 'ns mèt goën met
de Bröënk, Slivvenhier zow hiel blijj zien en de luij
aoch.” "Huur ,ns hie femke, es diech de kruijskes
plaants vaan hie pos aon de hiemel, daan gaon iech
mèt.” "Menier Samuëlke, dat laot iech aon Slivven-
hier uuëver.” Soeur Petiteke waor al lang blijj dat
de twie kruijskes zowwe blieve sjtoën.
,t Zow vuur de aw Triene gèêne Bröënkzaoterdig
zien es d'r niemes waor um mèt te kènne kloetse.
Soeur Christoffel waor hie bie häöre bèsjte kame-
raod gewèès. 't Waor es of Samuëlke de situaoëtie
bie de Triene sjnapde. E huupelde vur zien huisjke
op en neer, sjuus wie 'ne reservevoetballer, dèè
eker momingt moot kènne ienvalle. Oëngdertusse
heel e de vingsjter vaan Triene ien de gate. En aw
Triene haw koelek ,t tèèke "klop - klop” gegêëve,
of Samuëlke sjtong al bie häör ater ien de nèêëre.
Mäögelijk um Samuëlke get te plaoge en te laote
gijle heel Triene 't jeneverkruukske ien häören er-
rem en begoes ,t te weege, sjuus wie ,n jong moeder
mèt häör kinneke, douw - douw. Mèt 'n zacht en
werrem sjtöm vertelde ze uuëver de heerlijkhèêd
vaan diet vurnaom en opwekkend wiech! Samuëlke
zow gèèn Juud zien, es e, zellefs ien 't klenge gèè
profiet wies te hoële pos de lèsjte cent, of zoe wie
ien diet gevaal, pos de lèsjte dröppel. Triene dèjlde
de glèèskes oet en deeg de sjtop vaan 't kruukske.
"En Samuëlke, aoch e klöpke soeker?” "Sjud mer
ien Triene, good vaol estebleef, vaan boëve good
vaoll” Samuëlke pakde e sjluukske: "Zo Triene,
doeg miech noe mer 't klöpke soeker d'r ien.”
Deeg Soeur Christoffel ,t ien d'r tied ien èène
sjloek, Samuëlke deeg *t op zèng meneer: laansem
en sjluukske vur sjluukske. E moes 't ien ze lief
veule biette en krolle. Wie ze allebej twie kier ge-
kloetst hawwe, Samuëlke op de gezöëngdhèèd vaan
z,ne os en Triene op ,t sjoen broënkwèèr, deeg
Triene mèt e paoër sjtiechtelijke wäörd de sjtop op
't kruukske. Samuëlke bleef sjtoën en loorde mer
nao 't kruukske. Dèè sjtop zaot ,m ien de wèëg.
Op 't lesjte duijde e mèt zing lingse haand de aan-
der haand mèt ,t gleeske nao boëve: "Doeg 't ,m
nog 'ns, Trieneke, hel noe,sj`ót nog 'ns ien. ”

's Anderendaogs wie de Bröënk aonkeem, sjtong
Soeur Petiteke weer op de rèènsjtèèn ater de haog,
hà'ör vasjte plaots. Ien häör hertsje zong *t vaan ge-
luk en blijdsjap, umdat ze de kruijskes vuur 't huijs-
ke vaan Samuëlke zaog sjtoën. Mie nog, Soeur Peti-
teke zoag aoch 't raokpluijmke dat boëve 't daoëk-
vingsjterke de loch ien krawelde.
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Dat de mensen van Caestert Soeur Petiteke nog niet
vergeten waren, werd bewezen op de eerste zondag
van de maand. Dan was het bezoekdag. Oude ken-
nissen en vrienden kwamen even "goedendag" zeg-
gen. Voor de Gros - Catrien en het Kiesbuurke was
dit natuurlijk een grote feestdag. Allen werden ge-
trakteerd op een groot glas melk, vers van de koe,
en een flinke plak eigengebakken krentenbrood.
Gewoonlijk werd daarna de boerderij bezichtigd,
met name de koestal, want daar stond het prachti-
ge stamboekvee. Uiteraard was de koestal ook enigs-
zins religieus ingericht. Aan de binnenkant tegen de
deur hingen een kruisbeeld en een vvijwaterbakje.
Boven, tegen het plafond, zweefde de engelbewaar-
der met uitgespreide vleugels, terwijl hier en daar
tussen de balken palmtakjes en "kroetwès" hingen.
De koeien zelve hadden, evenals de processiemar-
sen van de harmonie, namen van heiligen; Sinte-
Begga, Sinte Veerle, Sinte-Rosa, Sinte-Ursma, e.a.
In de hoek aan een zware ketting stond de stier Mel-
chisedech, de vader en de huisvriend van de koeien, `

een geweldige kolos. Zijn trofeeën in goud en zilver
hingen aan de wand boven zijn ruif. De dames van
het gezelschap gingen zomaar aan hem voorbij, als-
of hij niemand zag, zelfs niet eens bestond! Dan
hoefde Melchisedech maar even met zijn ketting te
rammelen of hardop te kuchen, of het was holder-
debolder, sauve qui peut! Het Kiesbuurke toonde
echter grote interesse voor Melchisedech. Hij had
veel over hem gehoord, doch had hem nog nooit
gezien. Melchisedech opereerde gewoonlijk binnen
de poorten.
Na de stallen kwam de grote kloostertuin of moes-
tuin aan de beurt. Opgewekt en guitig als altijd liep
Soeur Petiteke voorop;als een psahnist met gebaren
van handen en armen declameerde en zong zij de
ode aan de heerlijke groentegewassen. Hierin over-
dreef zij niet, want de kloostertuin in zijn geheel
was als één grote expositie van het mooiste en bes-
te dat er van groenten kan zijn. Uiteraard was de
kloostertuin omringd door een hoge, lange muur.
Deze hield de warme zonnestralen gevangen. De-
zelfde muur, geblakerd door de felle middagzon,
straalde nog lang na zonsondergang warmte uit.
Zo was er in deze tuin doorlopend een heerlijk
klimaat en groeiden er heerlijke groenten en soor-
ten fruit, die de bezoekers uit Caestert nog niet
kenden: cardonzen, meloenen, ananas, pompoe-
nen, cornichons, artisjokken, enz. Om van te wa-
tertanden! Langs beide kanten van de brede paden
stonden piramide-pereboompjes. Oude, heerlijke
soorten tafelperen, die afkomstig waren van de
oude kastelen en kloostertuinen in Frankrijk.
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Dat de luij vaan Caejstert Soeur Petiteke nog neet
vergèëte waore, koes m”r mèèreke op de iesjte
zöëngdig vaan de maond. Daan waor 't bezeukdaoëg.
Aw kènnisse en vrun keeme effekes "gooiendaoëg"
zegge. Vuur de Gros - Catrien en 't Kiesbuurke
waor diet natuurlijk e fèèt. Ekerèèn woerd getrak-
teerd op e groet glaoës mèllek,de viës vaan de koo, en
'n flingke sjnèèj èègegebakke krentemiek. Gewuun-
lijk woerd daonao de boerderij beziechtigd, vuuraal
de koosjtaal, want dao sjtong 't prachtig sjtambook-
vie. Natuurlijk waor de koosjtaal aoch e bieteke
religieus iengeriech. Aon de binnekaant tiënge de
däör hong e kruus mèt e wiewaoëtersbekske. Boëve
tiënge 't plafon zjwèèfde de èngelbewaorder mèt
oetgesjprejde vluuëgele en hie en dao tusse de baal-
ke honge pehnkes en kroetwès. De keu hawwe,
sjuus wie de processiemarsje vaan de hermenie,
naome vaan hèèlige: Sinte Begga, Sinte Veerle, Sin-
te Rosa, Sinte Ursma e.a. Ien d'n hook aon 'n zjoer
ketting sjtong den deur Melchisedech, de vader en
hoesvrungd vaan de keu, 'ne geweldige kolos. Z'n
prijs ien goad en zeelver honge aon de moer boëve
z'n räöp. De vrolluj ien de compenij deege sjuus of
ze 'm neet zoage of e zellfs neet besjtong! Daan
hoofde Melchisedech mer effekes mèt z'n kèttel te
rammele of get te röchele, of 't waor holderdebol-
der, sauve qui peut! *t Kiesbuurke interesseerde
ziech èëvels erreg vur Melchisedech. E haw väöl
uuëver *m gehuurd, me haw 'm nog noets geziën.
Melchisedech deech ze werrek miesjtal binnen de
poërte.

Nao de sjtel keem de groete kloesjtermoosjtem aon
de bäört. Möëngter en vaol grèpkes wie altied leep
Soeur Petiteke väörop; es ,ne psalmisj declameerde
't mèt han en veuj de ode aon de heerlijke greunte.
Hie-ien uuëverdriëf 't neet, want de gaanse kloesj-
termoosjtem waor es 'n groete expositie vaan ,t
sjoenste en bèsjte wat m'r ziech vaan moozerije
koes iendingke. Um dèê moosjtem sjtong *ne hoege
en lange moer. Dèè heel de Werrem zonnesjtraole
vasj. Dèèzelfde moer, gebläökerd doer de hèète zon
vaan sjnoones, sjtraolde nog lang naodat de zon
waor Öëngder gegaange wermte oet. Zoe waor ien
dieze moosjtem doerlaopend e heerlijk klimaat en
greujde d'r lekker moozerije en fräöt, oe de luj oet
Caejstert nog noets vaan gehuurd hawwe: cardon-
zen, meloenen, ananas, pompoenen, cornichons, ar-
tisjokken en nog väöl mie. 't Waoëter leep diech
daovaan oet de moengd! Langs bejs kaante vaan de
brej wèègskes sjtonge piramide-pèèrenbuimkes.
Aw, lekker soerte taofelpèère, die groetendejls ge-
teeld waore ien aw kesjtiele en kloesjtermeusjtem
ien Fraankrik en dao aoch vandan keeme.



Soeur Petiteke sprak de Franse taal als een françai-

se. Met charme en gratie noemde zij de namen van

enkele soorten: Seigneur d”Esperen, Duchesse d'An-

goulême, Soldat Laboureur, Comtesse de Paris,

Conseiller à la Cour.
Indien deze sappige peren destijds in het aards-
paradijs zouden gestaan hebben, dan waren dui-

vel noch slang nodig geweest om Eva over te halen.
Dan zou beslist de peer het noodlot voor dat kop-

pel en hun nageslacht zijn geworden, met alle ge-

volgen vandien, want een peer is geen appel en een
pereblad is geen vijgeblad.
Feitelijk kon men aan de stand van zaken in de
groentetuin de welstand van de bewoonsters van
de kloosters en pensionaten bepalen. Het is een
“nemen en geven". De massa groenten uit de tuin
gaat via de keuken naar de verbruiker. Daar wordt
deze verteerd en komt na vele omzwervingen ten-

slotte terecht in een diepe put onder het klooster.
In het voorjaar, zo tegen de vasten, begint het on-
der het klooster te rommelen en te spoken. De "Ha-
kenman” slingert met zijn ,'haak” en brult als een
leeuw. Klaagzangen wellen op naar boven: "De
profundis clamavi ad te, Soeurke Petiteke.” Dan
weet Soeur Petiteke dat het uur gekomen is. De
deuren en vensters van het klooster gaan potdicht;
ondervvijl stelt Soeur Petiteke de karavaan op:
zeven Soeurs, ieder met een kruiwagen met een
giervat. Op ieder vat een jute zak om het zwabbe-
ren tegen te gaan; daar heeft toch niemand iets
aan. Aan de achterkant hebben de Soeurs een wrong
of knoop in hun rok om ',bezoedeling” te voorko-
men. De Soeurs, met kruiwagen, lopen achter elkaar
in colonne. Soeur Citerna met haar kruiwagen vormt
de achterhoede. Zij heeft n.l. knikker- de- knik
knieën. Men kan zich de weelde van een ketting-
botsing niet veroorloven. Soeur Petiteke loopt voor-
op. Met knuppelslagen op een vat, regelt zij het
tempo, terwijl er ook gebeden wordt. Hannibal
zou voor zo'n karwei beslist zijn olifanten ingezet

hebben. In de namiddag wordt er ook nog gezon-

gen: mooie kerkliederen. Om de moed erin te hou-

den gooit Soeur Petiteke er een "schlager" tussen-

door: ”Hij is voor mij naar den Oost gegaa - ha -

aanl".
Als de grond in de tuin goed gesausd en doordrenkt
is, stellen de Soeurs zich weer op, nu in linie, met

Soeur Petiteke op de rechterflank. Door zeven
Soeurs met zeven schoppen moet de gehele tuin nu

omgespit worden. De Soeurs maken een kruis en
spugen zich kordaat in de handen. De pret gaat be-

Soeur Petiteke kalde Fraans wie *n Française. Mèt
sjarme en graoëtie neumde 't de naome vaan e

paoër soërte: Seigneur d*Esperen, Duchesse d,An-

goulême, Soldat Laboureur, Comtesse de Paris,

Conseiller à la Cour.
Es dijj sappige pèère dow ien ,t paradies gesjtaande
hejje, daan waor geene duvel of sjlang nuudig ge-
wèès um Eva uuëver te hoële. Daan zow ziëker de
pèèr ,t noedlot vuur dat koppel en hun naogesjlach
zien gewoëre mèt alle gevolge vaan dien, want ,n pèèr
is gèène appel en e pèèreblaoëd is gèè vègge-
blaoëd.
Eègelijk koes mer aon de sjtaand vaan zoeëke ien
de moosjtem de riekdom vaan de bewoensjters vaan
de kloesjters en pensionaten bepaolen. 't Is e gèëve
en nèëme. De moozerije geun via de kuuëke nao de
verbruker. Dao wördt 't vertèèrd en kömpt daan
nao và'öl umzjwervinge terech ien 'ne deepe put
Öëngder 't kloesjter. Ien 't vreugjaor, zoe tiënge de

vaasjte, begint 't Öëngder 't kloesjter te broebele
en te sjpoke. *t "Haokemenneke” sjlingert mèt z”ne
haok en brult wie 'ne lieuw. Klaogzange sjtijge op
nao boëve: "De profundis clamavi ad te, Soeurke
Petiteke.” Daan wèt Soeur Petiteke dat d*n tied dao
is. De däöre en vingsjters vaan 't kloesjter geun pot-
tow; Öëngdertusse sjtelt Soeur Petiteke de kara-
vaan op: ziëve Soeurs, eker mèt 'n sjtoetskar en e
zèèkvaoët. Op eker vaoët e bèlke um ,t sjtruijve
tiënge te goën; dao hèèt niemes get aon. Aon de a-
terkaant hebbe de Soeurs 'ne wrunk of sjtuts ien
hunne rok um "bezoedeling" tiënge te goën. De
Soeurs, mèt sjtoetskar, laope aterèèn ien colonne.
Soeur Citerna mèt häör sjtoetskar vörmt de achter-
hoede. Zie hèèt naomelijk kniekkerdekniekkneeje.
M'r kènt ziech de weelde vaan 'n kèttingboetsing
neet permitteren. Soeur Petiteke löp väörop. Mèt
sjlèèg van ,ne kuul op e vaoët, rèègelt zie 't tempo,
terwijl dir aoch nog gebèèjd wördt. Hannibal zow
vuur zoe e werrek ziëker z,n oëlifaante iengezat
hebbe. Ien de naodenoon wördt 'r aoch nog gezon-
ge: sjoen kèrrekleedsjes. Um de couraasj d'r ien te
hawe bruijt Soeur Petiteke 'ne "schlager” d'r tusse:
"Hij is voor mij naar den Oost gegahahaan! ”

Es de gröëngd ien de moosjtem good gesawsd is en

doertrokke, sjtelle de Soeurs ziech weer op, noe ien

linie, mèt Soeur Petiteke op de rechterflaank. Doer
ziëve Soeurs mèt ziëve sjöppe moot de gaanse moosj-

tem noe umgegraove wèërde. De soeurs maoëke

ziech e kruus en sjpijje ziech 'ns ien de han. De sjpas
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ginnen! De blanke stalen schoppen zijn als even-
veel spiegels, waarop de zon haar stralen slijpt en
scherpt; deze weerkaatsen in een spervuur van von-

ken en flitsen. De schoppen gaan op en neer, ste-

ken, scheppen en wentelen de grond. Iedere steek

is gewin! Het doet goed de heilige ijver van de
Soeurs te aanschouwen, ja het is zelfs enigszins
grappig hen zo bezig te zien. Gebogen over de

schopstelen, vanachter de wrong in hun rokken,

gelijken ze een rij pony's op de paasveetentoonstel-
ling. Die hebben ook een wrong in hun staart, mooi

opgebonden met raffia. Bij het balanceren met de

schoppen gaan de wrongen van de Soeurs op en

neer, niet zo driest als ponystaarten, doch meer
bedeesd, als een soort achterwaartse révérence.
Wanneer de pinksterbloemen, de kamille en de

kruisbloemen in bloei stonden, moest Soeur Peti-

teke de moestuin in de steek laten, want dan was

het tijd om de Bronk weer voor te bereiden. Jaar

na jaar werd de Bronk groter en kleurrijker. Ook

deed de niets ontziende mode haar intrede in de

Bronk. De lange zwarte rokken en dikke zwarte

sokken bleven in de kist liggen. Ze werden ver-

vangen door kledij van allerlei tinten. Er waren

zelfs pittige kleuren bij. Ook waren er dames, die
jurken droegen met mouwen die slechts de boven-

armen bedekten, zodat haar ellebogen bloot wa-

ren. Foei! Het Bronkkapittel had zelfs overwogen

die blote ellebogen uit de Bronk te verwijderen.
Soeur Petiteke was er echter resoluut tegenin ge-

gaan: ”Beseffen jullie, schijnheiligen wel, dat jul-
lie hier met vrouwen te doen hebben? Ik verzeker
je dat wij er zodoende slechts een Bronk voor man-
nen aan zullen overhouden.”
Ook de pensionaires trokken nu in groepsverband
mee. Dit was een grote aanwinst. De pensionaires
waren uniform gekleed in blauw serge met over

hun hoofden een witte sluier. Inde vroege morgen,

bij het opstellen van de Bronk, was er een benauw-
ende situatie ontstaan. De pensionaires, zich van

geen kwaad bewust, posteerden zich vlak voor het

noviciaat van de paters. De twee uitersten! Voorop

een school bakvissen, achteraan een blok maagde-
lijkheid. Er ontstond een sfeer, een soort romantiek,

Waarbij Amor echter bij voorbaat was uitgesloten.
De novicen keken bedremmeld naar hun tenen.
De bakvissen wisten zich ook geen houding te

geven. Enkele raddraaisters begonnen te giechelen,
wat weldra overging in een proestend lachen. De

novicen, ocharm, bleven hun tenen tellen. Deze si-

tuatie kon niemand verhelpen. Geen timmerman
geen smid, niemand. Behalve dan Thedeurke uit

Moelingen. Thedeurke met bolhoed en paraplu was
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gèèt beginne! De blaanke sjtaole graofsjöppe zien
wie sjpiegele, oe de zon häör sjtraole op sjliept en
sjerrep makt; ze vunkele en flietse. De sjöppe geun
op en neer, sjtèke, sjöppe en driejje de gröëngd öm.
Ekere sjtiëk is gewin! 't Dèèt 'ne mèns good din
hèèlige iever vaan de Soeurs te zien, jao *t is zellefs
e bieteke kemiek um ze zoe aon de geng te zien.
Zoe gebuukt uuëver de sjöppesjtiële, vaan ater dèè
wrong ien hun rokke, lieke ze 'n rijj pony's op te
paosvietentoensjtelling. Dijj hebbe aoch 'ne wrong
ien hun sjtuutse, sjoen mèt raffia opgeböëngde. Bie
't balanceren mèt de sjöppe geun de wröng bie de

Soeurs op en neer. Waol neet zoe asraant es pony-
sjtuutse mie iengetoëge, es 'n révérence.

Es de sjluuëtelblomme, de kamille en de kruusblom-
me ien bleuj sjtonge, moes Soeur Petiteke de moosj-

tem ien de sjtiëk laote, want daan waor 't tied um

de Bröënk vuur te berejje. Eker jaor woërd de
Bröënk groeter en rieker vaan kleur. Aoch deeg de
ziech doer nieks tiëngetehawe mode häöre ien-
trèèj ien de Bröënk. De lang zjwarte rök en de diek-
ke zjwarte hoeëze bleve ien de kiesj liegge. Ze woeer-
de vervangen doer klèèjer vaan allerlej tingte. D”r
waore zellefs hel kleure bie. Aoch waore d*r vrol-
luj dijj klèdsjesaonhawwemètmowwe diemer de boë-
ve-errem bedèkden, zoedat de ellebaoge bloets wao-
re. Foi, foi! 't Bröënkkapittel haw zellefs uuëver-
woege um die bloetse ellebaoge oet de Bröënk te
wèère. Meh Soeur Petiteke waor dao resoluut
tiënge ien gegaange: “Besef d”r waol kwieëzele,
dat gier hie mèt vrolluj te doen hebt? Iech ver-
zieëker uuch dat vier daan alleng mer *n "Mennekes-
bröënk” zulle uuëverhawe! ”

Aoch de pensionaires trokke noe ien 'ne groep mèt.
Dat waor 'n groete aonvvinsj. De pensionaires wao-
re uniform geklejd ien blow sjerge mèt uuëver hun-
ne kop 'n wiette vwal. Ien de vreuge mörrege, bie
't opsjtellen vaan de BrÖënk, waor d'r 'n benawde
situaoëtie ontsjtaande. De pensionaires, dij neet
bèëter wieste, sjtelde ziech sjuus vuur 't noviciaat
vaan de paoters op. De twie uutersjte! Väörop 'n

sjaol bakvisse, ateraon ,ne blok maagdelijkhèèd.
D'r ontsjtong 'n sfeer, 'n soert romantiek, oebie

Amor al vaan te vuure waor oetgesjloeëte. De no-
vicen loorden besjèèmd nao hun tiene.
De bakvisse wiesse ziech aoch geng hawing te gèëve.
E paoër braniemèëksjters begoesse te giechele, wat
al gaw uuëverging tot proesjtend laache. De novicen,
ocherm, bleeve hun tiene t_elle. Niemes koes get d”r
aon doen. Gèène sjruunewèèrker, gèène sjmiëd, nie-
mes: Behalve daan Tjedeurke oet Moelingen. Tje-
deurke, mèt baolhood en paraplu, waor altied op 'n



altijd op een ”zachte” landing uit. Hij zag zijn
kans schoon en drong zich midden tussen de twee
groepen. Hij zou wel afstand bewaren. Onbewust
was hij de buffer geworden. Thedeurke voelde zich
nu op zijn gemak. De minzame novicen zouden hem
niet tegen zijn schenen trappen, en Hemke was nu
niet in de buurt.
Achter de heg had de natuur alles in evenwicht we-
ten te houden. De grenssteen was in de loop der ja-
ren vanwege zijn gewicht wel wat gezakt. Soeur Pe-
titeke zelf was ook wat ingekrompen. De heg was
oud en op haar retour. De witte klaprozen waren
ook, de een na de ander, uitgevallen. Wat nog over-
bleef leek enigszins verwelkt. Ieder jaar na het dreu-
nen van de kamerschoten aan de Stiegel, stond
Soeur Petiteke weer op haar voetstuk, de grens-
steen. Zij stond er nu eenzaam en onopvallend. De
Bronk was en bleef indrukwekkend. Doch van de
Bronk zelf was Soeur Petiteke enigszins vervreemd.
Het was haar zo vaag geworden. Feitelijk stond zij
daar als de verpersoonlijking van de oude dorpsge-
noten, die omwille van hun dienstverband of roe-
ping meer dan enkele dagreizen veraf woonden.
Sommige rozen zijn vanuit de verte gezien `zelfs
het mooist, weliswaar met een parfum van wee-
moed, doch weemoed die zoet is en rijk maakt.
Soeur Petiteke maakte zich echter zorgen. Wie zou
straks haar taak overnemen? Soeur Petiteke werd
oud, zij voelde haar krachten snel afnemen. Wan-
neer zij met hamer en stikker aan de laatste gaten
bezig was, moest zij hijgen en zwaar torsen om de
hamer boven haar hoofdje te krijgen. Deze boven-
matige inspanning raakte zelfs haar zwakke geest.
Met een grijnslach op haar gelaat, de hamer in de
hoogte, kirde zij: "Wàt durft men te zeggenl” Pats
boem! Binnen in haar hart schreide zij echter om
hulp: "Kom Christoffel ..... kom met je moker en
veeg ..... véég ..... Klop op het venster Triene, één
scheutje maar toe een klein scheutje”
Het grote park rond het klooster is bekend om zijn
hoge lommerrijke loofbomen, met daaronder een
beplanting van dicht struikgewas, voornamelijk
sneeuwbes. Uiteraard een paradijs voor de vogels,
vooral zangvogels. Reeds bij het eerste ochtendglo-
ren begint hun concert; vandaag was het nog vro-
lijker en uitbundiger dan op andere dagen.
Het was alsof de vogels wisten dat heden de grote
dag, de Bronkdag, aangebroken was. Vooral de
lijsters zongen hun hoogste lied. Zij waren dan ook
aan hun tweede broedsel toe. De koekoek, veraf,
stamelde ook nog wat, zijn avontuur was echter ten
einde. Aansluitend op dit vogelconcert hoorde men
al feestkkanken uit het dorp. De roffels en muziek
van de Jonkheden en de beide harmonieën die
reeds optrokken naar de kerk.

"zachte landing” oet. E zaog z,n kaans en duijde
ziech miedde tusse de twie groepe. E zow waol aof-
sjtaand bewaore. Zöëngder ,t te wèète waor hêë de
buffer gewoerde. Tjedeurke veulde ziech noe op
ze gemaoëk. De vrungdelijke novicen zowwe häöm
neet tiënge z'n sjèène sjtaampe en Hemke waor neet
ien de buuërt.
Ater de haog haw de nateur alles ien èëvewiech
wèète te hawe. De rèènsjtèèn waor ien de laop vaan
de jaore doer z,n èige zjuurte get gezak. Soeur Pe-
titeke waor aoch get gekröëmpe. De haog waor aad
en op zane retoer. De wiette kolblomme waore
aoch, de eng nao de aander, oetgevalle. Wat nog uuë-
verbleef liëk e bieteke versjloejerd. Eker jaor noa 't
aofgoën vaan de kaoëmers aon de Sjtiegel, sjtong
Soeur Petiteke weer op hà'ör vootsjtuk de rèènsjtèèn.
Ze sjtong d'r noe alleng en Öëngopvallend. De
Bröënk bleef en waor imposaant. Meh vaan de
Bröënk zellef waor Soeur Petiteke e bietsje ver-
vrèèmd. *t Waor häör zoe waoëzig gewoëre. Fèète-
lijk sjtong zie dao es de verpersoenlijking vaan de
aw dörrepsgenoeëte, dijj doer hun deensjverbaand
of doer hun rooping mie daan e paoër daoëgrejze
wied woenden. Sommige roeze zien vaan wied aof
geziën zellefs ,t sjoenste. Waol mèt 'ne parfum vaan
weemood, meh weemood dèè zeut is en riek makt.
Meh Soeur Petiteke makde ziech zörreg. Wèè zal
sjtrak häör werrek uuëvernèëme? Soeur Petiteke
woërd aad, ze veulde häör kraachte minder wèë-
re. Es ze mèt haoëmer en sjtiekkert aon de lèsjte
lo'e'ker aon de geng waor, moes ze kuijme en zjoer
luuchte um de haoëmer boëve häör köpke te kriege.
Dies boëvemènselijke iensjpanning raoëkde zellefs
häöre zjwaoëke gèèsj. Mèt ,ne vrèèmde laach op
häör geziech, de haoëmer ien de loch, kriejt ze:
"Wàt durreve ze te zegge! Kladderedaatsj! Meh bin-
ne ien häör hertsje kriët ze um hullep: "Kom Chris-
toffel ..... kom mèt d'ne vuurhaoëmer en vèèg
..... vèèg Klop op de vingsjter Triene èè drup-
ke mer èè drupke èè kleng drupke ...”
't Groete park um 't kloesjter is bekènd um z'n hoeg
buim, mèt dao-Öëngder ,n beplaanting vaan väöl
sjtruuk, groetendeils sneeuwbes. Vanzellef e para-
dies vuur de vuuëgel, vuraal zangvuuëgel. Es d'n
daoëg ien de loch kumpt begint hun concaer. Huij
waor 't sjoener en oetgelaotener es aanders.
't Waor es of de vuuëgel wieste dat huij de groeten
daoëg, de Bröënkdaoëg, aongebroëke waor. Vuraal
de liesjters zonge hun hoegsjte leed. Zie waore daan
aoch al vuur de twiede kier aon 't breuje. De koek-
koek, wiedaof, sjtaoëmelde aoch nog get, meh zien
avontuur waor um. Tegeliekertied huurde mer aoch
aal de fèètklaanke oet 't dörrep. De trommele en
muziek vaan de Jöënkhèède en de twie hermenies
dijj al optrokke nao de kèrrek. 35



Het kloosterpark grenst aan de noordkant aan de
boerderij. Boven de stallen bevinden zich twee gro-
te vensters en een klein. Deze zijn van de apparte-
menten van de Soeurs. Het kleine venster is van de
ziekenkamer of rustkamer. Al meer dan vijf weken
had Soeur Petiteke het bed moeten houden. Totaal
uitgeblust, constateerde de dokter. Het einde was
een kwestie van dagen, misschien zelfs van uren.
Soeur Christine en Soeur Magriet hadden haar om
beurten verpleegd. Het was zielig en meelijwekkend
Soeur Petiteke, dat kleine figuurtje, in bed te zien
liggen.
Van sommige beroemde mensen heeft men de laat-
ste woorden, gesproken op hun sterfbed, opgete-
kend, woorden, die hun ziel en leven typeerden.
Zo prevelde Guido Gezelle met stervende lippen:
"Ik hoorde zo geerne de vogeltjens schuifelen".
Soeur Petiteke had al dagen lang niets meer kunnen
zeggen. Zij was de eenvoud zelve, zij was geen be-
roemdheid en toch ..... Plotseling dreunden de
kamerschoten, aan de Stiegel. Harde knallen met
donderend geweld doorkliefden de lucht. Tege-
lijkertijd schoot er een rilling door het zieke lich-
aam. Soeur Christine schoot toe en schoof een hand
onder het hoofdje: "Wat is er Soeurke? He, wat is
er?” De lippen van Soeurke bewogen zich en fluis-
terde zacht: "De Stiegel de Bronk de kruisjes
...... ook van Samuëlke ".
Het hoofdje viel opzij, gleed van de hand en viel
levenloos terug in het kussen. De hemelvaart van
Soeur Petiteke was begonne. Haar eeuwige droom
ging werkelijkheid worden. De hemel zelve zou de'
hemelvaart van Soeur Petiteke verzorgen. Soeur
Petiteke bevond zich weer op de reinsteen achter
de heg, die in volle bloei stond, als het ware bedekt
met donkerrode rozen. Soeur Petiteke was omringd
door haar oude vrienden, die vanuit de hemel had-
den mogen overkomen: 't Kiesbuurke, de Gros-
Catrien, Soeur Christoffel, Naardus met d'r jong en
Jean - Pierre, de Marquis. Hoog boven de ruine
Lichtenberg, en op de tinnen en transen van kasteel
Eijsden en kasteel Mheerwaren groepen Cherubijnen
opgesteld. Hun klaroen- en bazuingeschal vulde het
Maasdal en kondigde de wonderbare en heilige ge-
beurtenis aan. De Bronk was in aantocht, mooier
en grootser dan ooit te voren. De hemel zelve had
ditmaal de regie. De zon met al haar mooiste kleu-
ren van dageraad en zonsondergang samengebun-
deld, richtte haar stralen als schijnwerpers op het
Bronkgbeuren. Een van deze stralen omlcranste het
hoofd van Soeur Petiteke. Grote vluchten duiven
vlogen af en aan met rozeblaadjes. Deze legden zij
in de mandjes van de bloemenstrooisters. Dan volg-
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Aon de bijskaant vaan 't kloesjterpark sjtèèt de boer-
derij. Boëve de sjtel zien twie groete vingsjters en
èè klengkt. Diet zien de kaoëmers vaan de Soeurs.
De kleng vingsjter is vaan de kraankekaoëmer of
rösjkaoëmer. Al mie es vief wèëke haw Soeur Peti-
teke 't bed moote hawe. Gaans opgelèèf, kongsjta-
teerde d'n dokter. *t End waor nog mer ,n kwesjtie
vaan daog, mesjiens nog mar vaan oore. Soeur
Christine en Soeur Margriet hawwe häör um de
bà'ört verzörrigd. M'r kraog compassie mèt Soeur
Petiteke, zoe wie ze dao gaans versjrewweld ien bed
laog.
Vaan sommige bekende luj hèèt m*r de lèsjte wäörd-
gesjproëke op hun sjterfbed, opgetèèkend, wäörd,
die hun ziel en lèëve typeerden. Zoe prèëvelde
Guido Gezelle nog uuëver z'n sjtervende lieppe:
"Ik hoorde zo geeme de vogeltjens schuifelen.”
Soeur Petiteke haw al e paoër daog nieks mie kènne
zegge. Zie waor zoe eenvoudig en zöëngder preten-
ties, en toch Ienens daoëverde de kaoömersjtuuët
aon de Sjtiegel. Hèl sjuuët mèt e donderend geweld
versjäörde de loch. Tiegeliekertied sjoeët 'r 'n sjoe-
vering doer 't kraanke lief. Soeur Christine leep nao
häör en sjuifde *n haand Öëngder 't köpke: "Wat
is Soeurke? Hè, wat is 't?" De lieppe vaan Soeurke
bewoeëge ziech, en fluusjterde: "De Sjtiegel .....
de Bröënk .......... de kruijskes ........ aoch vaan Sa-
muëlke ...... ."
*t Köpke veel opzij, sjievelde vaan de haand en veel
zöëngder lèëve truuk ien de kusses. De hiemelvaoërt
vaan Soeur Petiteke waor begonne. Häöre ieuwige
druijm woerd ech. De hiemel zellef zow de hiemel-
vaoërt vaan Soeur Petiteke verzörrege. Soeur Peti-
teke sjtong weer op de rèènsjtèèn, ater de haog, dijj
ien volle bleuj sjtong, of ze waor bedekt mèt dong-
kerroej roeze. Röëngtelum Soeur Petiteke sjtonge
häör aw vrun, dijj vaan oet de hiemel hawwe maoge
uuëverkoëme: 't Kiesbuurke, de Gros-Catrien,
Soeur Christoffel, Naardus mèt d'r jong en Jean-
Pierre, de Marquis. Hoeg boëve de mine Lichten-
berg, en op de tuuënsjes en traanse vaan kesjtiel
Eèsjde en kesjtiel Mhèèr waore groepe Cherubijnen
vaan oet d*n hiemel opgesjteld. Hun gesjal vaan
clairons en bazuinen vulde 't Maosdal en köëng-
digde de wöëngderlijke en hèèlige gebäörtenis aon.
De Bröënk waor ien aontoch, sjoener en groetser
dan oets vaan te vuure. De hiemel zellef haw dies
kier de regie. De zon mèt al häör sjoenste kleure
vaan de mörrege en d'n aovend saoëmegekoppeld,
riechde häör sjtraole es sjienwerpers op 't Bröënk-
gebäöre. Eng vaan dies sjtraole umkraansde de kop
vaan Soeur Petiteke. Groete vluchte doeve vloege
aof en aon mèt roezeblèèdsjes. Ze laagte dijj ien de



den er nog wel honderden bruidjes met kroontjes
op haar hoofdjes. Grote groepen martelaren wuif-
den met zegepalmen. Beide harmonieën, in nieuwe
uniformen met prachtige kleuren van rood en blauw,
goud en zilver, speelden triomfmarsen van de grote
componisten. Dan volgde de Mestreechter Staar,
voltallig, deftig in het zwart, met hun nog jonge
doch energieke praeses Theo Meertens, beide, Staar
en praeses, zo verwant aan het dorp en bevriend met
Sainte-Cécile. De Staar zong de Jubilate. Jubelende
stemmen en prachtige accoorden. Thedeurke uit
Moelingen was ”en grand gala". Hij droeg het uni-
form van de "vieux combattants 14/18". Zijn
linkerzijde was behangen met gouden dekoraties.

De Jonkheden waren eveneens "en grand complet”.
De dragers liepen nu met hun handen gevouwen,
want de beelden van hun patronen en patrones
waren tot leven gewekt. In prachtige kledij lie-
pen zij vooraan naast de kapiteins. Schier ontel-
bare flambouwen werden gedragen door de nota-
belen van het dorp en de prominenten uit de omge-
ving, de bisschoppen van Luik, Aken en Roermond
met mijter en purper gewaad, waaronder ook Va-
der bisschop Lemmens, alsmede de abten van de
oude abdijen uit de Maasvallei. Vervolgens hoorde
men bazuingeschal en gezang. Voorop liep koning
David gevolgd door levieten en priesters en de Ark
van het Oude Verbond, David de zanger van Israëls
psalmen, al dansend in rythmische passen. Zijn
prachtige stem klonk boven alles uit. Neen, het was
niet David. Die ..... stem ..... de mooie stem van Père
Rudolphe! In een droom had Jaweh Père Rudolphe
benaderd. Jaweh sprak tot hem: ”Rudolphe, neem
het koningskleed van koning David en verdeel Uw

mêndelkes vaan de sjtruijèngelkes. Daan volgde d'r
nog waol höëngderde bruudsjes mèt kruunsjes op
hun köpkes. Groete groepe martelaren wingkden
mèt zèëgepalmen. De twie hermenies, ien now uni-
formen mèt prachtige kleure roed en blow, goad
en zeelver, sjpäölde triomfmarsje vaan de groete
componiesjte. Daan volgde de Mesjtreechter Sjtaar,
mèt hunne nog jonge meh energieke praeses Theo
Meertens, allebej, Sjtaar en praeses, zoe verwaant
aon oos dörrep en bevrungd mèt Ste.-Cécile. De
Sjtaar zong de Jubilate. Jubelende sjtömme en
prachtige accoerde. Tjedeurke oet Moelingen waor
”en grand gala". E droog 't uniform vaan de "vieux
combattants 14/18". Zln linkerboësj hong vaol gow

Aoch de Jóënkhèède waore "en grand complet".
De drèègers laope noe mèt hun han gevawwe, want
de beelde vaan hun patroene en patroenes waore tot
lèëve gewèkt. Ien prachtige klèèjer leepe ze väör-
aon nèëve de kapteyns. Bekaans neet te telle flam-
bowwe woerde gedraoëge doer de notaoëbele vaan
't dörrep en de hoeg luij oet de umgèëving. De bie-
sjoppe vaan Luuk, Aoke en Remun mèt mijter en
maof klèèd, oe ziech aoch Vader biesjop Lemmens
bie bevöëngd en de abten vaan oet de aw abdijen
oet de Maosvallèj. Dow hoert mir 't sjalle vaan ba-
zuine en zaank. Väörop leep kuuëning David gevolgd
doer levieten en preesjters en de Ark vaan 't Aad
Verböëngd, David de zenger vaan de psalmen vaan
Israel, daansenterre ien rythmische passe. Z'n
prachtige sjtöm klöënk boëve alles oet. Nèè 't waor
neet David. Dijj sjtum .., dijj prachtige sjtum
vaan Père Rodolphe! Ien ,ne druijm waor Jaweh
nao Père Rudolphe gegaange. Jaweg sjpraok tot
häöm: ”Rodolphe nèëm 't kuuëningsklèèd vaan
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novicen in evenveel levieten en evenveel priesters.
Begeef U dan naar Samuëlke d”r Juud.” Op het erf
van Samuëlke stonden twee vette ossen, die van rug
tot rug waren verbonden met twee balken. Daarbo-
ven stond de Ark van het Oude Verbond. Toen Sa-
muëlke David met zijn gevolg zag naderen, ging hij
hem met grote vreugde tegemoet en sprak tot hem:
"Uw Heer is ook mijn Heer; boven alle volkeren
staat Jaweh, onze Heer en God. Prijst Hem met de
citer en looft Hem met Uw gezang. "Ik,” sprak
Samuëlke, "ik zal mijn belofte gestand doen en met
Soeur Petiteke optrekken naar de Eeuwige Stad, de
Stad van David, Sions Veste.” Hoog tegen de blau-
we hemel zweefde een grote schare engelen.. Het
nieuwsgierige Thedeurke was ten volle verzadigd.
Nog nooit had hij zo'n grote afstand bewaard. Dit
was volgens het plan, want de engelen daalden naar
beneden en streken neer, vlak voor het verbouwe-
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kuuëm'ng David en verdejl eur novicen ien èëveväöl
leveete en èe'veväöl preesjters. Gaank daan nao Sa-
muëlke d'r Juud.” Op de mèsjtem vaan Samuëlke
sjtonge twie vètte ös, uuëver hunne rök twie bèè-
lek. Daoöp sjtong de Ark vaan 't AadVerbÖëngd.
Wie Samuëlke David mèt zie gevolg zaog aonkoëme
leep e häöm mèt groete vräögde tiënge en zaag
tiënge häöm: "Eure Hier is aoch miene Hier;
boëve alle vaoleke sjtèèt Jaweh, oze Mèèsjter en
God. Prijst Häöm mèt de cyther en iert Häöm mèt
eure zaank. Iech, ” zaag Samuëlke, "iech zal miech
aon mie woerd hawe en mèt Soeur Petiteke op-
trèkke nao de ieuwige sjtad, de sjtad vaan David,
Sions Veste.” Hoeg tiënge de blowwe hiemel
zjwèèfde *n groete vlög èngele. *t Nowsjierige
Tjedeurke keem aon z'n trèkke. Nog noets haw e
zoe 'ne groete aofsjtaand gehawe. Diet waor vol-
gens 't plan, want de èngele keeme noa Öëngder en



reerde Thedeurke. De engel Gabriël liep achteraan
als beschermer met zijn heilige handen breed uitge-
strekt. De engelen bespeelden prachtige muziek-
instrumenten en zongen hemelse liederen. In 't
voorbijgaan groetten zij Soeur Petiteke eerbiedig.
Gabriël echter ging naar haar toe. De heg voor de
reinsteen opende zich op wonderbare wijze. Ga-
briël nam Soeur Petiteke bij de hand en voerde
haar mee naar haar plaats, achter de engelen.
Toen begonnen alle klokken te luiden, helder en
jubelend, als op de Paasmorgen: de zware klokken
van de kerktorens in het Maasdal, de vrome klok-
ken van de Voerstreek alsmede de echo's, afkom-
stig uit de spitse torens van het heuvelland, aan-
gevuld nog met de zilveren klanken van de klokke-
bellen der kloosters en kastelen. De mensen stroom-

den tezamen. Grote groepen uit het Heuvelland en
de Voerstreek daalden af, zomaar recht door de vel-
den en bloeiende weilanden. Links en rechts pluk-
ten zij veldbloemen in grote boeketten en zij
schaarden zich in dichte rijen langs de weg. De kerk-
toren ginds vervaagde langzaam in een lichtblauwe
nevel, behalve de boog van de kerkdeur. Deze span-
de zich tot de brede en grootse vorm van een regen-
boog. Hieruit straalde schitterend licht van nog on-
gekende kleuren. De engelen schaarden zich in twee
lange rijen en vormden zo een erehaag. Bij het voor-
bijgaan van Soeur Petiteke klapten zij in hun han-
den en wiekten met hun mooie vleugelen. Terzijde
zag Soeur Petiteke Samuëlke d”r Juud met zijn ge-
zellen de grote weg naar het oosten optrekken, naar
de stad van David, Sions veste. Samuëlke had nu de
pijp in de mond. Hij wuifde haar toe, breeduit met
zijn hoge hoed. Terwijl Soeur Petiteke voortschreed,
sloten de engelen zich achter haar aan. Soeur Peti-
teke had geen drempelvrees. Ongekend geluk en
volmaaktheid zou haar nu ten deel vallen. De drem-
pel herkende zij als de reinsteen, nu in schitterend
kristal. Aansluitend naar binnen stonden de kruisjes
geplant, vier en zestig stuks, aan iedere kant twee
en dertig. De kruisjes waren van puur goud. Op een
verhoging van rood fluweel lagen stikker en moker-
hamer, eveneens in goud. Aan het einde stond de
Regina Caeli. Met een beminnelijke glimlach kwam
zij Soeur Petiteke tegemoet en leidde haar tot voor
de troon van Christus, de Zaligmaker. "Mijn zoon,
dit is Soeur Petiteke", en zachtjes met de hand
aan haar mond fluisterde Zij: "U weet wel, Nelke
van ,t Kiesbuurke uit het mooie dorp ginds bene-
den aan de Maas.” Soeur Petiteke knielde neder en
legde haar hoofdje in Zijn heilige Schoot. Terwijl
de Zaligmaker zijn hand ter zegening ophief, bra-

sjtri'e'ke neer, vlak vuur 't verpoepzakte 'Tjedeurke.
De hèèlige èngel Gabriel leep ateraon es bescher-
mer mèt z'n hèèlege han brèèd oetgesjprèjd. De
èngele sjpäölden op prachtige muziekingsjtru-
mingte en zonge hiemelse leedere. Ien 't langs goeën
bögde ze vaol respekt vuur Soeur Petiteke. Meh Ga-
briël ging op häör aof. De haog vuur de rèènsjtèèn
oeëpende ziech op 'n wöëngderbaor meneer. Ga-
briël pakde Soeur Petiteke bie ,n haand en braach
häör nao häör plaots ater de èngele. Dow begoesse
alle klokke te luije, klaor en jubelend, es op de Paos-
mörrege. De zjwoer klokke vaan de kèrrektuuën
ien 't Maosdal, de braaf klokke vaan de Voorsjtriek,
daobie nog de echo's, aofkomsjtig oet de sjpietse
tuuën vaan 't huuëvellaand, aongevuld mèt de zeel-
vere klokkebelle vaan de kloesjters en kesjtiele.

Doezende luj keeme bieèèn. Groete groepe oet ,t
Huuëvellaand en de Voorsjtrieëk keemen aof, zoe-
mèr rech doer ,t veld en de bleujende wejje. Links
en rechs plökde ze veldblomme ien groete boekètte
en sjtelden ziech op ien diekke rijje langs de wèëg.
De kèrrektoeën losde ziech op ien 'ne liechblowwe
niëvel, behalve de baog vaan de kèrrekdäör. Dèè
sjpande ziech tot de brejje en groetse vörrem vaan
'ne rèëgebaog. Hie-oet sjtraolde e sjietterend leech
vaan nog öëngekènde kleure. De èngele sjtelde ziech
op ien tvvie lang rijje en vörremde zoe 'n ierehaog.
Wie Soeur Petiteke langs leep klapde ze ien hun han
en wejjerde mèt hun sjoen vluuëgele. Soeur Petite-
ke zaog Samuëlke d'r Juud mèt zin compenij de
groete wèëg nao ,t oosjte optrekke, nao de sjtad
vaan David, Sions Veste. Samuëlke haw noe de piep
ien z'ne möëngd. E wingkde nao häör, brèèdoet
mèt z'ne hoege hood. Wie Soeur Petiteke doer leep
sjloëte de èngele ziech ater häör aon. Soeur Petite-
ke haw gèène angsj vuur wat moes koëme.'n Oëng-
gekend geluk en volmaakthèèd zow häör noe ten
dejl valle. De dörpel koes ze truuk es de rèènstèèn,
noe ien sjietterend krisjtal. Aonsjleutend nao binne
sjtonge de kruijskes geplaant, veerensjestig, aon
ekere kaant twieëndartig. De kruijskes waore vaan
peur goad. Op'n verhuuging vaan roeje floer laoge
de sjtiekert en de vuurhaoëmer, aoch ien goad. Aon
,t ènd sjtong de Regina Caeli. Met 'ne vrungdelijke
glimlaach leep ze nao Soeur Petiteke en veurde häör
tot vuur din troen vaan Slivvenhier, de Zaoligmèë-
ker. “Miene Zoeën, dat is Soeur Petiteke,” en sjtel-
lekes ater häör haand fluusjterde ze: "Gier wèt
waol, Nelke vaan 't Kiesbuurke oet dat sjoen dör-
rep dao Öëngder aon de Maos.” Soeur Petiteke zat
ziech op häör kneeje en laag häör köpke ien Z'ne
hèèlige Sjoet. En wie de Zaoligmèëker z”n han op
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ken duizenden en duizenden stemmen in een groot-
se lofzang uit. Machtige koren van engelen, Cheru-
bijnen en Serafijnen, zongen, begeleid door bazui-
nen en klaroenen, het dankgebed Te Deum Lauda-
mus. Het lied weergalmde en plantte zich voort
door de oneindigheid.

Et laudamus nomen tuum
in saeculum,
et in saeculum saeculi.

heef vur de zèège, ` braoke doezende en doezende
sjtömme ien 'ne groetse lofzang oet. Machtige
koere vaan èngele, de Cherubijnen en Serafijnen,
zonge, begelejd doei' bazuine en clairons, 't daank-
gebed Te Deum Laudamus. *t Leed klöënk doer de
gaanse loch en plaande ziech doer tot ien de öëngèn.
dighèèd.

Et laudamus nomen tuum
in saeculum,
et in saeculum saeculi.

` dÉMW/â

ff?

40

MW



STICHTING EIJSDENS VERLEDEN

(Opgericht 15 oktober 1975)

Secretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden. (tel. 04409 - 2324)
Redactie - coördinatie: Cramignonstraat 27, Eijsden (tel. 04409 - 1563)
Bankrelatie: Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.96.590

Amrobank - Eijsden, nr. 45.29.76.022
Wilt U het werk van de stichting financiëel steunen, dan kunt U dit doen door een bedrag te storten of over
te schrijven op een van bovenstaande rekeningen, onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,-- (voor studerenden f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
"Uit Eijsdens Verleden" gratis.

Overname van foto ,s en of artikelen van deze uitgave is toegestaan na overleg met de stichting.


