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Van de redaktie

Op veler verzoek en na overleg met de familie

Theunissen is de redaktie overgegaan tot het op-
nieuw publiceren van het bij niet alle Eijsdena-
ren bekende verhaal ”D,n Treechterwaeëg”, ge-
schreven door de in 1976 overleden natuurgenie-
ter J. Theunissen.
Zjeng van Zjaak, zoals hij in het dorp genoemd
werd, is in en buiten Eijsden ook bekend als
schrijver van “Soeur Petiteke”. Dit verhaal werd
door ons in samenwerking met de stichting
„Kaomptloore” heruitgegeven in 1979 bij gele-
genheid van de boekenweek. Johannes Theunis-
sen heeft voorts nog een verhaal geschreven

onder de titel ” ,t Broedersjap van Caesjtert”.
”D,n Treechterwaeëg” is in een erg kleine oplage
in 1964 door de schrijver aan vrienden en beken-
den uitgedeeld. Het verhaal zit vol herinnerin-
gen aan tochten die hij met zijn vader maakte
via de Trichterweg naar Maastricht.
De oorspronkelijke tekst van zijn hand is gesteld
in de Nederlandse taal. De redaktie heeft
gemeend er goed aan te doen nu het verhaal te
publiceren met naast de Nederlandse tekst ook
een vertaling in het Eijsdens dialekt. Deze verta-
ling is geschreven in de spelling die is voorge-
steld in “Uit Eijsdens Verleden” nummer 11,
uitgegeven in november 1980. U zult diverse ver-
schillen in de spelling kunnen constateren
tusssen de Eijsdense tekst van het verhaal in dit
nummer en die in ”Mosalect”, bladzijde 25 tot en
met 28.

Of Uw voorkeur nu uitgaat naar de Nederlandse
of de Eijsdense tekst: we wensen U veel leesple-
zier!

Apropos

Dit is alweer het vierde nummer “Uit Eijsdens
Verleden” van dit jaar. U mag gerust weten dat
het een hele klus is om steeds weer een nieuw
nummer onder Uw aandacht te brengen. Los

van het vele technische werk rollen jammerge-

noeg de artikelen nog niet zo regelmatig bij ons

_ binnen dat we kunnen spreken van een ruime
voorraad aan kopie.
Ook in de komende jaren willen wij blijven stre-
ven naar vier nummers per jaar. Dit zal echter

alleen mogelijk zijn, wanneer we op Uw steun

kunnen rekenen.
Hoe kunt U ons helpen?
- door daadwerkelijk mee te helpen aan het werk
dat de stichting doet in de vorm van archieven
onderzoeken, artikels schrijven, zuinig zijn op
oude voorwerpen, attent zijn op veranderingen
en wat dies meer zij.

- door f 25,-- over te maken, waardoor U begunsti-
ger wordt van de stichting en automatisch de
nummers ontvangt die in dat jaar uitkomen.

Bedankt alvast voor Uw hulp!

Eijsden, december 1982.



De Trichterweg

Iedere dag heeft zijn dageraad, zijn zonsopgang;
elk jaar zijn lente. Zo ook heeft ieder mensenle-
ven zijn begin: de kinderjaren, zijn jeugd. En
zoals men op een hete, zwoele zomermiddag kan
terugverlangen naar de frisheid van de morgen-
uren, zo is het ook in een mensenleven. Naarma-
te de jaren stijgen en zorgen het levenspad krui-
sen, wordt het heimwee naar het onbezorgd Weer
kind zijn in het prille begin van ons leven groter.
Welk een voorrecht was het, dat het begin van
onze levensweg mocht liggen in een dorp, een
mooi dorp, ergens ten zuiden van Maastricht.
Een blij dorp, vol levensvreugde, dat met zijn in-
tieme straatjes, zijn doolhof van steegjes, zijn
proper wit gekalkte gevels en muren als een wit
processiebruidje, staande op het bordes van de
provincie, haar vriendin de Maas als het ware
een welkom toeroept. Zij begroet haar met ge-
dicht en lied in een zangerig dialect.
Haar blijde groet is vol dank voor alle schone en
rijke gaven, welke zij van haar verre oorsprong,
op haar lange tocht in de loop der tijden mee-
bracht. Gaven, blijvend uitgekristalliseerd in
haar oude torens, monumentale huizengevels, in
haar gevoel voor muziek, spel en dans, zelfs in
haar hoffelijkheid. En blijvend in verrukking
over het mooie plekje, dankt het witte bruidje
haar voor de gunst, dat het zich alsnog mocht
nestelen aan het einde van haar schone vallei,
die als een bloemkelk aanleunt tegen de heuvel-
ruggen, waar tussendoor lange nerven van wit
bloeiende meidoornhagen reiken tot aan de ge-
huchten, alwaar, om en nabij de oude Watermo-
lens, traditie en folklore elkaar opvolgen en her-
halen als de schoep van het molenrad. Daartus-
sen staan grote groepen, bijna een woud van
lommerrijke kersenbomen. In hun toppen
zingen nijvere plukkers elkander oude refreinen
toe. Via hun rappe vingers en plukmand ver-
spreiden zich de sappige vruchten door het gehe-
le land, ja zelfs tot over de grote zee.
Midden tussen al dit schoons stond onze wieg:
klein, gevlochten van Witte Wilgentakjes. Doch
onze groeikracht was als die van de lente. Wij
groeiden op en onze klompj es klepperden door de
straatjes en steegjes, geplaveid met maaskeien.
De Maas nam geleidelijk aan bezit van ons en
werd onze vriendin voor het leven. In de beem-

den welke haar omzoomden, plukten Wij de veld-
bloemen in garven en vierden zo Sint Johannes,
Sint Petrus en Sint Anna.
Wij klommen naast de mulder op de Wagen en
mochten mee “Jup” en “Juu baj” roepen. Onze
broekzakken puilden uit van de lemen knikkers.
Met uit vlierhout gesneden „knabbussenl' waren
wij de schrik voor mus en spreeuw. Wij voelden
ons rijk alsof de hele wereld ons toebehoorde.
Kinderlijk begerig dwaalden wij tussen de ker-
senbomen, waar wij, zoals een haas de lekkerste
knollen van de akkers Weet te vinden, dé boom
wisten, „Koning” genaamd, een machtige reus.
Aan zijn rijk beladen takken miste men een
mondje kersen niet. Zijn brede, schaduwrijke
kruin gaf ons onderdak voor spel en vermaak en
plannenmakerij. Vandaar uit werden onze ac-
ties beraamd, welke ons tot in de verre omtrek
leidden, ja zelfs tot boven het Maasdal uit! En al
moesten wij bij de meester op school op een kaart
,s lands grenzen aanwijzen, ons werkelijk vader-
land was toch Wel een stukje grond zoals wij dit
lopend en spelend doorkruisten, van de monding
van het krachtigde stroompje de Voer tot aan
haar bronnen, of tot de voor onze kinderogen zo
hoge Maasberg. En wanneer wij deze berg be-
klommen hadden, dan zagen wij aan de
overkant het Jekerdal als een Wit-groen ledi-
kant als “Une invitation á nous y reposer”.
Het meest verheugd Waren Wij echter als Wij aan
de hand van vader de Trichterweg opgingen met
als doel: de stad.
De Trichterweg, vlak langs de Maas, met zijn
knotwilgen en zijn krommingen, gaf telkens een
nieuw uitzicht op de rustig stromende rivier en
de berg aan de overkant. Vele gedeelten van de
Trichterweg en de herbergen, welke er langs te
vinden waren, hadden oude namen: Sjtejne Mur-
ke, Krombeuk, Waolewierd, Kubbus. De Trich-
terweg had veel gelijkenis met ons ganzenspel
met slechts één groot verschil: thuis konden We
met de dobbelstenen sprongen maken, de lange
Weg naar de stad moesten Wij echter met onze
korte beentjes doen. Maar Wij vonden dit niet
erg. Het Was altijd prettig om te Wandelen met
vader en Wij hadden alle reden om trots op hem
te zijn: zijn groot postuur, flinke zwart-bruine
knevel, zijn veerkrachtige, rustige tred, trouw in



de maat met zijn zwarte wandelstok met zilveren
kruk. Zijn blijde aard en karakter beeldde hij zelf
uit, zo al voortgaande midden tussen zijn talrij-
ke kinderen, iedere voorbijganger vriendelijk
groetend.
Vader was een goed verteller en had oog voor al
het schone op onze tocht. Zo nu en dan bleef hij
staan, richtte zijn stok op de vele torenspitsen in
de Maasvallei, zelfs tot het land van Herve toe.
Hij kende ze allemaal, hun oude geschiedenis en
wie er nu pastoor was. Hij kende hun liefen leed,
hun bezittingen en hun zorgen. Hij was er zo mee
vertrouwd, dat hij in de kerstnacht aan hun

klanken de verschillende klokken kon herken-
nen.
Hij wees ons de plek boven op de Maasberg, een
vroegere legerplaats van de Romeinen, van
waar hij onze moeder voor het eerst zijn dorp had
laten zien. En dan twinkelde iets blij's in zijn
ogen. Vol van de liefde voor zijn mooi beroep, on-
derrichtte hij ons vakkundig over de hoogop-
schietende flora aan de Maasoever langszij, over

de weelderige kruipplanten langs de weg, die
vaak afhingen tot aan de karresporen, welke als

twee stevige lange koorden de nijverheid van het
dorp aan de stad verbonden. Het waren de karre-
sporen van de dorpskaravanen, welke wekelijks
en soms zelfs dagelijks de stad bedienden. Hun
vrolijke komische voerlui verwierven mettertijd
het predikaat dorpsfiguur. Enkelen zijn onuit-
wisbaar in ons geheugen blijven hangen: Mer-
jien, met haar ossewagen, volgeladen met grote
wasmanden boordevol kersen, vers geplukt uit
de boomgaard; Bonnejong, met zijn kruiwagen
volgestapeld met Herfse kaasjes; Liebe, met de
armkorf vol boter, kwark en bosjes bloeiende
pensees.
Ter hoogte van Den Houwiert, met de contouren
van de stad reeds in zicht, maakte vader ons ver-
trouwd met haar torens, haar brug. En dan be-
gon hij te vertellen, puttend uit zijn rijke histo-
rische kennis, over haar verleden, de rampen
welke haar getroffen hadden en hoe men haar,
na belegeringen en oorlogen, telkens weer had
opgebouwd, schoner dan tevoren.
Weinig kinderen van de stad zelf zullen, opmerk-
zaam als wij, door haar straten en straatjes
gedwaald hebben en al het schoons gezien heb-
ben waar vader ons op attent maakte: de mooie
gevels, hun jaartallen, opschriften of voorstel-
lingen. „Hier zingen de huizen,” placht vader te
zeggen. Hij toonde ons de geboorte- of woonhui-
zen van grote Trichtenaren. Hij vertelde over
hun uitvindingen, hun wijsheid of hun kunst.
Hij voerde ons langs nauwe straatjes en pleinen

en langs de grote monumentale huizen van def-
tige mensen, die gewoonlijk Frans spraken en
die wij in onze kinderlijke fantasie ervan ver-
dachten, iedere dag vla en pudding te eten.
Vader bracht ons aan de voet van de torens, ver-
telde van hun historie; wij werden duizelig van
het volgen van de richtingen van zijn stok. En
dan leidde hij ons verder langs de oude wallen en
bastions. En daar op de "auter” van de stad,
zoals hij het noemde, begon hij edel en schoon
als een Hendrik Consience het verleden weer le-
vend te maken. Hij vertelde boeiend en indrin-
gend en in onze fantasie zagen wij alles gebeu-
ren. Wij zagen hoe in de loop der eeuwen, deze
oude vestingstad van een kleine Romeinse ne-
derzetting was utgegroeid, telkens met grotere

ringen, als de stam van een forse eik.
Vader vertelde en wij zagen heilige mannen
geleid door Gods engel, hun bisschopszetel be-
zetten. Wij zagen hoe kunstenaars, handelslui
en pelgrims in verre oorden reeds de faam en
godsvrucht van de veste van Sint-Servaas ver-
namen en na een lange moeizame tocht hun

bewondering en eerbied voor deze stad weer met
zich meedroegen, de wijde wereld in.
Vader wees ginds naar de kimmen waar schitte-
ring en bazuingeschal Bourgondische pracht en
praal aankondigde, de poorten wagenwijd open-
gingen en de stad hertog of keizer een waardig
en hartelijk welkom bood: een joyeuse entrée.
Maar hij vertelde ons ook, hoe deze zelfde poor-
ten zwaar gegrendeld werden bij het aanstor-
men van de vijand, onder leiding van vermaarde
veldheren met klinkende Duitse, Franse, Spaan-
se en zelfs Hollandse namen. Hoe tijdens deze
belegeringen zelfs kinderen, vrouwen en grijs-
aards meevochten voor het behoud van hun
geloof, hun vrijheid, hun veste. De bewegingen
van vaders stok waren de graadmeter van zijn

gemoed; ze onderstreepten de nederlaag of de
victorie van de stad. Hij sprak ook van de grote
legers, die kwamen uit het land wier schone taal
hij machtig was als de burgemeester van Parijs.
En deze legers, waartegen poorten en wallen,
oud en moe gestreden, geen weerstand meer kon-
den bieden, dweepten met hun afgod: generaal,
consul, keizer! De man die wij herkenden van de
oude prenten thuis op het portaal aan de muur:
Austerlitz, Le retour diElbe, Waterloo. Die zin-

gende legers vertelden, dat "Maestricht” een
zusje zou worden van Tours, Poitiers, Bourges.
En dan even - of vergisten wij ons - een blijde
flikkering in vaders ogen - zijn stok was op de
hoogste stand - en hij zong mee, werkelijk... hij
zong! „Formez vos bataillonsl” Doch zijn ge-



zang verstomde, de stok daalde en met bewogen
stem citeerde hij de laatste wens van die keizer,
consul, generaal zonder degen: „Je desire que
mes cendres reposent au bord de la Seine, au
milieu du peuple français, que j,ai tant aimé.”
Wij Wisten dat vader na dit alles aan een verfris-
sing toe was en volgens gewoonte kwam dan een
of andere uitvlucht van boodschap of afspraak
en vertrouwde hij ons toe aan de bescherming
van de Sterre der Zee in de O.L.Vrouwekerk. Als
hij ons dan na een poosje weer kwam afhalen,
merkten wij aan het rappe van zijn tong, dat het
goed gesmaakt had!
Enigszins moe, doch boordevol indrukken, keer-
den wij brugwaarts en dan over de oude Trichter-
weg terug naar ons dorp, naar huis. Blij omdat
wij wisten dat moeder thuis, volgens gewoonte,
een stapel pannekoeken voor ons had klaar lig-
gen, blij ook omdat wij wisten dat wij spoedig,
met het feest Van Sint-Servaas, weer naar de
stad zouden terugkeren!
Want zoals bij onze kersenboom, de Koning, met
zijn gezwollen knoppen de bijen zoemend en
gonzend het bloemfestijn verbeiden als de zon
hoog uit de hemel de knoppen doorstraalt met
haar warmte, ze witglanzend openvouwt, zulk
een stemming en verwachting hadden wij ge-
proefd bij de mensen in Maastricht, rond de to-
rens op het Vrijthof.
Er zat feest in de lucht! Het was alsof de torens
diep ademhaalden om straks galmend het "Fête
Maestrichtoise“, Sint-Servaas zijn “mei” aan te
kondigen.
En Wanneer dan de jubel van de klokken klonk
over de stad en verder het Maasdal in, zelfs door-
drong tot over de Waolewierd en tot voorbij de
Krombeuk, dan voelden wij dit als een uitnodi-
ging om mee te gaan vieren. Dan zag men op de
Trichterweg grote groepen mensen, oude en
jonge, op hun paasbest, in alle vroegte optrekken
naar de stad. Zij voelden zich geïnviteerd om het
feest te gaan meevieren als door eeuwenoude
banden met de stad verbonden.
En dan stonden wij daar weer met vader tussen
de dichte rijen rond het zonovergoten Vrijthof,
met Merjien, Bonnejong, Liebe en vele, vele
dorpsgenoten...
Ginds, waar de stoet zich opstelde, was het een
kleurig feest vol rijke schakeringen van tinten,
als een zomerse bloementuin. Grameer, boven in
de toren, zong al maar door haar feestlied en
maande tot trekken en als vanouds begeleidde
zij de schone stoet rond haar hof. Dan trokken
aan onze ogen voorbij: de broederschappen met
hun flambouwen, de weesjes van de Nieuwen-

hof, kranige officieren in blauwe uniformen,
congregaties van deftige dames, die heel luid ba-
den, witte bruidjes met rode rozenblaadjes,
engeltjes met vleugeltjes van zijde, oude vaan-
dels met mooie gouden ornamenten, borstbeel-
den met relieken, de zware Noodkist op sterke
schouders van mannen in het zwart. Vroom en
ingetogen trok dit alles aan ons voorbij. Het ging
vooraf aan het statige borstbeeld met mijter in
brons en goud van de oude gardenier, Sint-Ser-
vaas, de feesteling.
Wij hoorden het blije hosanna van de jeugdige
sopraantjes onder leiding van hun dirigent met
zijn mooi gekrulde haardos. Het rinkelen van
talloze bellen en belletjes als van de mulder bij
zijn rondgang door het dorp. Naast ons zagen
wij de zeldzaam vochtige ogen van Merjien, de
blanke schedel van Bonnejong en een grote pa-
rel aan de neus van Liebe.
Ook de „Marche de procession” klonk devoot:
eerst hard en dan zacht, heel zacht als de echo in
de Maasvallei; zoals het lied van kromme Harie,
onze veerman altijd hoog opklom tegen de Maas-
berg en spelend met de wind weer neerstreek
over het water. En zoals de wind de halmen van
het roggeveld golvend doet buigen, zo bogen bij
het naderen van de hemel Merjien en Bonnejong
en de dichte rijen...
Achter de hemel kwamen mannen in prachtig
statiegewaad: de burgemeester van de stad en
- vader wees ons erop - de gouverneur!
Dan was alles weer voorbij en op het Vrijthof en
in de straten rondom ontstond er een deining en
beweging als rond het molenrad in de Voer,
waar de golfjes kris-kras, holder-de-bolder zich
een uitweg zoeken.
Wij voelden ons als grote mensen, toen wij na-
derhand in een café aan een tafeltje mochten zit-
ten en een mijnheer met wit jasje voor ieder van
ons een héél flesje citroen neerzette en vader een
pakje openmaakte en de boterhammen verdeel-
de. Overal zag men blijde gezichten. Iedereen
groette iedereen.
Dagenlang was het dan op de Trichterweg een
komen en gaan. Het dorp vierde met de stad het
feest mee en genoot van het vele dat deze te bie-
den had. Op de markt was er vermaak voor jong
en oud. Onder de torens op het Vrijthof werd
,s avonds de geschiedenis van de Pepijns ten to-
nele gebracht. De moeders klommen met hun
zoontjes in de “Drapeau Belge” de hoge trappen
op en pasten het blauwe kostuumpje en het bre-
de witte boordje voor straks, als er in ons dorp
hoogtij zou zijn. Beneden in de drukke straten
omringde een groep lotelingen een stadsschone



en danste de ringe-ringe-rose. Op het Vrijthof
bisseerde de Staar op het kiosk “Le rossignol”
van Gretry.
Zelfs onze pastoor gebruikte dit feest voor zijn
jaarlijks uitstapje met zijn meisjescongregatie
met hun vla-hoeden op. Over de Trichterweg
namen zij de kortste route naar het nieuwe park,
waarvan bekend was, dat er in een kuil twee ech-
te beren zaten. De minst kordaten bleven in de
achterhoede.
Gedurende deze feestdagen zat Merjien boven op
de wagen en neuriede refreinen van Trijn de
Begijn. Haar ”habijt” was enigszins aangepast
aan de feestdagen. Zelfs de os deed het wat defti-

ger: zijn staart hing op-de-plaats-rust en zijn

horens leken wel twee kleine torentjes. Liebe met
de armkorf negeerde bewust de patroonheilige
van haar Servais, de niksnut, en legde haar laat-
ste bosje pensees aan de voeten van de Sterre der
Zee. Ook Bonnejong liet de stad nu niet in de
steek. Vrolijk fluitend hobbelde hij met zijn krui-
wagen vol kaasjes over de keien. Het was wel
wat roekeloos om zo maar met een kruiwagen
door de drukte de Munt af te rijden. Doch het
deerde hem niet meer “par malheur” weer een
„mamselke” te wippen! De tijd van blozen was
voor hem reeds lang voorbij!
Na hun bezoek aan de berenkuil en Sint-Servaas
kregen de vla-hoeden van de pastoor, na de ge-
bruikelijke vermaningen, klein verlof en fladder-
den vive-le-vink door de straten van de stad, als
hommels tussen de boterbloemen in de wei, win-
kel in, winkel uit. In de Brugstraat was zijde te
krijgen, bij de gezusters op de Munt katoen.
Wieske van de Winhof besteeg de trappen van
een deftig herenhuis: „De groeten van pa en ma,
en of mijnheer en madame naar de Bronkkermis
wilden komen7”
Onderwijl was stroomopwaarts aan de Maas, op
het bordes van haar provincie, het witte bruidje
reeds bezig aan haar schoonste toilet. Honder-

den borstels en verfkwasten waren in de weer om
oneffenheden weer weg te strijken en haar feest-
kleed weer stralend wit te maken, haar schoen-
tjes glimmend zwart als basterddikke-kersen.
Als strikken aan haar vlechten, zo wapperden de
wimpels in de frisse Maaswind, die de geuren
van de hete bakovens en versgeplukt bloem-
strooisel met zich meedroeg. In de rustige avond-
uren oefende zij haar stem en de schone klanken
en vrome gezangen vloeiden weg in de nacht, de
diepste en kortste nacht van het jaar. Want bij
het eerste morgenkrieken was er reveille met
tromgeroffel. Er heerste dan grote bedrijvigheid
in alle gehuchten, waar de Jonkheden zich op-

stelden in vol ornaat met sabels en standaarden
en met kapitein, luitenant en vaandrig afmar-
cheerden en zich schaarden rond de oude toren.
Hoog boven op het kruis van de toren schrokken
de torenvalken op van het daverend geweld van
de kamerschoten. Hun doffe knallen kondigden
in meervoudige echo,s het grote feest over het
Maasdal aan. Dan was er feest, de drie dagen

lang, feest dat begon met de triomftocht van het
Panis Angelicus, onder zang en gebed... en beslo-
ten werd met een dankbare kus van een vermoei-
de kapitein aan zijn uitverkorene!
Voor en tijdens de feestdagen was de Trichter-

weg de drukste oprit naar het dorp, want de stad
op haar beurt vierde het dorp. De zware, met
paarden bespannen, wagens van de Maastricht-
se brouwerijen brachten voorraden aan. Het
oude paardje van ”Mejke mit de bukkeme” pro-
beerde vergeefs bij te houden. Het ijsmannetje
Nelis maakte zich al toeterend op zijn hoorntje
van uit de verte bekend, opdat wij tijd zouden
hebben om onze twee centen aan moeder te vra-
gen.
En de stad volgde, vooral de bourgeoisie. Zij
waren uitgenodigd bij hun pachters, bij heer-
oom, de pastoor, of bij de familie van hun „bon-
ne”. In de opkamer waren de pluche stoelen aan
tafel voor mijnheer en madame gereserveerd.
Bij een overdaad van gebraden frikadel en eigen
ham en alle soorten vla,s - zeker zo lekker als die
van Luik - werd dan verteld over de goede oude
tijd en wie er nog leefde en wie er gestorven was.
De jeugdige gasten, die met mijnheer en mada-
me mee waren mogen komen, werden samen met

de jeugd van het dorp door de Jonkheid met de
harmonie aan de huizen afgehaald en opgeno-
men in de lange slierten van de cramignon.
Hand in hand, dansend op de traditionele mu-
ziek, slingerde de lange rei door de straten van
het dorp, van gehucht naar gehucht. En daar in
de pure sfeer van romantiek, rond oude watermo-

lens en onder geurige, bloeiende lindebomen,
had Amor zich opgesteld, die evenals Sint-
Johannes, Sint-Petrus en Sint-Anna, ieder jaar
ook zijn grote dag had. Kwistig en royaal han-
teerde hij dan pijl en boog! De volgende zondag
na de hoogmis was het te merken op het kerk-
plein, dat hij vele harten geraakt had. De volks-
wijsheid wist zelfs te vertellen: „Mit de Broenk
ge mèètske, ,t gaans jaor gè mèètske.”
De boerenzoon echter, die een of meer cramig-
nons aan een deftig stadsjuffertje gewaagd had,

liep al dagdromend langs de velden en ,s avonds,
na het kleppen van de klokken, klom hij in de
hoogste toppen van de kersenboom en tuurde



naar de torens in de verte... Hij zou vermetel wil-
len zijn als d,Artagnan, of rijk als de heer van
Den Houwiert. Hij zou... doch zijn hart kromp
ineen, zoals de stad ginds, wier spitsen, daken en
koepels naar elkaar toe schenen te schuiven en
naarmate de schemering viel één geheel vorm-
den: als één grote kathedraal.
De Trichterweg beneden hem slingerde zich,
door akkers en groene weiden, als een kerkweg
tot aan de voeten van de kathedraal. De knot-
wilgen, met hun bedauwde kappen, gingen als
oude, getrouwe pelgrims ter beevaart. Het koele
avondwindje beroerde de nevelen op het land,
verdichtte ze hoog boven de Maas en liet ze dan
mee afdrijven als een sluier van wierook, dit hei-
ligdom omhullend...

Thuis op het portaal aan de muur hangen nog
steeds de oude prenten: Austerlitz, Le retour
d'Elbe, Waterloo. Vaders wandelstok hangt mid-
den tussen Bertrand, Murrat, Ney. Hun maar-
schalkstaven zullen nooit aan hem wennen. Zij
houden hun staf in de linker-, vader droeg hem in
de rechterhand. Le retour d,Elbe brengt onze ge-
dachten met weemoed terug naar het begin. Wij
wensen geen Honderd Dagen, geen Waterloo.
Wij zouden slechts nog één zomerse dag willen

wensen, waarop wij vader weer zijn stok zouden
mogen aanreiken en dan als dreumesen blij om
de tafel dansen, omdat we weer met hem over de
oude Trichterweg mogen gaan, naar al het
schoons, ginds om en bij de oude torens: naar
Tricht!
De Trichterweg geeft echter geen overpad meer...
Evenals bij de Koning, de kersenboom, is het bij
hem ook met een aftakeling aan het hoofd be-
gonnen en is hij langzamerhand afgedord tot op
zijn lendenen. Er zijn nog enkele knotwilgen en
bij wijlen wat oudjes van het dorp, die aan zijn
voeteinde vertoeven, mijmerend over zijn groot
verleden, toen de Trichterweg stad en dorp ver-
bond.
Het opgroeiend geslacht, op kilometers belust,
jaagt aan hem voorbij, eveneens voorbij aan de
stad. Het weet zelfs haar torens niet te onder-
scheiden, of ze met naam te noemen.
Ach, wie zou het hun ook vertellen? Vader is er
niet meer...

Eijsden, 13 mei 1964.
(Sint-Servaasdag)
Jeng Theunissen.



”... een mooi dorp, ergens ten zuiden van Maastricht. ” (blz. 4)

“De Maas nam geleidelijk aan bezit van ons en werd onze vriendin voor het leven.” (blz. 4)

Foto: Hub Leufkens



”Ter hoogte van de Houwiert met de contouren van de
Tekening van P.H. Lipkens, eerste kwart 19de eeuw.
Foto: Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht.
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stad reeds in zicht...” (blz. 5)
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Het dorp in feestkleed. (blz. 7)
Raadhuisstraat in 1899, gezien vanaf de Vroenhof.
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“... slingerde de lange rei door de straten van het
dorp... ” (blz. 7)



”... gaf telkens een nieuw uitzicht op de rustig stromende rivier...” (blz. 4)
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"De Maas nam geleidelijk aan bezit van ons en werd onze vriendin voor het leven
Foto: Hub Leufkens

Moeten we ons de "vla-hoeden” (blz. 7)
zo voorstellen ?

14

.” (blz. 4)



“De Trichterweg, ulak langs
de Maas, met zijn knotwilgen
en krommingen...” (blz. 4)

De Trichterweg voert tegenwoordig tot Oost, waar hij overgaat in de Kasteellaan. Foto: Paul Rutten, 1982.



D”n Treechterwaeëg

Ederen daoëg haet z'nne muerege, eder jaor ze
vreugjaor. Zoe haet ooch eder minselaeëve ze
begin: de kiengdertied. En wie m,r op ,nne be-
nawde, hete zoe'émernoon kint verlange nao de
friesse keulte vaan de muerege, zoe is ,t ooch ien
,t lae'eve vaan ,nne mins. Es m”r awwer en aw-
wer wurt en vaan jaor tot jaor mie zurreg en
èlend tieënge kumt, krijt m”r heimwee nao ,t
oengbezurregde, ,t gelukkige kiengdzien vaan
vreuger.
Vlr hebbe ,t geluk gehad dat v,r oezze kiengder-
tied mochte belaeve ien ,n duerep, e sjoen duerep,
get hoegerop es Mesjtreech. Ien e blij Vrungtelek
duerepke, dat mit z”n intiem sjträötsjes, z'nne
wirwar vaan sjtaegskes en z,n wiette gievelkes
zjuus e kleng, wiet bruudsje is dat op 7t bordes
vaan Limburg sjtèèt um ,ns te wienke nao z,n
vriendinneke, de Maos, en vuur häör e leedsje te
zinge ien 7t zangerig täölke dat “Eèsjders” hit.
En dat leedsje is “daanke” zegke vuur aal ,t sjoe-
ne en rieke, dat ien de loop vaan de jaore ien dat
gezaeëgend sjtukske laand is aterblieëve: kèreke
en kesjtiele, aw boerderijje en deftige hierehoe-
zer, sjpu'él, daans en meziek. “Daanke” vuur ,t
maoge woene ien diet sjoen gedejlte vaan ,t daal,
dat wie ,n blom tie'ènge de flaanke vaan de huë-
vele liekt, z,n blaoëjer en kélek wietgesjtriept
doer de wiette haogebleuj.
"Daanke" vuur 7t maoge laeve ien diet duerep
oe roengtelum de aw wao'éttermuëles folklore en
tradiesie ziech herhoe'éle wie de sjuppe vaan ,t
mu'èlerao'éd. En oe hoeg ien de kup vaan de kieës-
sebujm hennige plukkers, u'éver en weer, de aw
leedsjes zinge.
Ien dat duerepke zien v,r geboere!
Oes weegske waor kleng, vaan wiette, gevlochte
wiesse. Meh vir greujde op wie sjtruukskes ien ,t
vreugjaor. Oes klujmkes klepperde uëver de
maoskejje. En laansemaon begoes de Maos mie
en mie ien oes laeëve te betekene, en ze woert oes
vriendin, oes kammeräödsje. Ien de wejje langs
de Maos plukde v,r gaanse bussele véldblomme
um Sint-Jaan, Sint-Pie en Sint-An te vere. Soms
mochte v,r op de waoëge kleddere vaan de muële-
ner en daan gaans gruuts “Jup” en "Juu Baj”
rope. Oes broketesse sjtonge bool vaan de lème
hujbe. En mit oes huëlenterre knabbusse joge v,r
de musje en sjpriewwe de sjriek op ,t lief! De
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gaanse waereld mit aal zln riekdomme en sjatte
waor vaan oes! Gijlenterre zeukde v”r tusse de
kie'éssebujm nao de „Kuëning”. Dat waor ,nne
reus vaan ,nne boom, dae altied zoe vool gelaoje
waor, dat nieme dao ,n haand of moengd vool
aon zow miesse. En ien de loer vaan z,nne brej je,
weusjtige kop, makde v,r planne vuur sjpas en
plezeer... en kattekoed. Hie woerte allerlij aksies
op tow gezat dij tot wied ien de umtrik bekind en
gevrejsd waore.
Bie de mèèsjter moesse v,r op de laandkaoërt de
grenze aonwieze vaan oes laand, meh oes ègele-
ke vaderlaand waor ,t sjtukske groengd, dat v,r
lopend en sjpuëlend koesse doerkruse: vanaof de
moengd vaan dat gieftige, sjpäölse waeëterke,
de Voor, tot aon z,n bronne, en vanaof de laan-
sem sj tijgende huëvele ien 7t oosjte tot aon de, ien
oes kiengderowe, hoege Maosbéreg ien ,t wesj te.
Meh de plezerigsjte memiengte vuur oes waore,
es v,r aon de haand vaan Pa d,n Treechterwaeëg
aofwaandelde, mit es doel: Mesjtreech!
D,n Treechterwaeëg mit z,n wieje en isje, mit z,n
kromminge en bochte gaof oes ederskier weer
now oetziechte op 7t rusjtige, blienkende sjtrome
vaan de Maos en op de hoege béreg dao ater.
Väöl gedejltes vaan d,n Treechterwaeëg hawwe
aw naome es: Sjtejne Murke, Krombeuk, Waole-
wierd, Kubbes.
Ien oes owe waor d,n Treechterwaeëg zjuus zoe
get wie ,t ganzesjpuël, dat v,r saoves sjpäölde,
mit diet versjeel: bie ,t ganzebord koes mlr mit de
dobbelsjtejn groete sjprung maoëke en gaanse
sjtukker uëversjloeën, meh de lange Waeëg nao
Mesjtreech moesse v,r mit oes korte bejnsjes
sjtap vuur sjtap doen. Meh dat vonne v,r neet
éreg. ,t Waor plezerig mit Pa te waandele en v7r
waore gruuts op 'm es ,r vuur oes leep mit ze
flienk pesjtuur, z,nne zjwarte knievel, z7nne rusj-
tige, vaerende gaank, zjuus ien de maot mit ,t
neerziette vaan z,nne zjwarte waandelsjtek mit
zeelvere knoep. M,r koes ,m z'n blij je en vrungte-
leke ao'èrd aonzien es e dao leep tusse ze kud
kiengder en nao ederèèn wiengde.
Pa koes good vertelle en e haw ow vuur aal ,t sjoe-
ne um ,m heen. Af en tow blaef e sjtoe'én en waes
mit z,nne sjtek nao de versjillende kèrektuën ien
,t Maosdaal, zellefs tot deep ien ,t Belsj. E koes
hun hisjtorie en e wies, wae d”r noe pesjtoer



waor. E koes ze zoe good dat e ien de kieësnaach
aon de klaank vaan de versjillende klokke koes
hure, Wat vuur ,n kèrek ,t Waor.
En daan waes ,r oes de ruïne boe'éve op de béreg,
oe de Romeine vreuger ,n versjtérking hawwe ge-
had. Vanaof dij plek haw e Ma vuur ,t iesj ze
duerepke laote zien... En es e dat vertelde, zaog
m,r nog de sjpas ien zin öwe blienke. Umtot e zoe
heel vaan ze sjoen vak, koes e neet aanders es
oes aterwa'éeg de hoegop greujende plaante en
blomme te liere, dij aon de Maoskaant sjtonge en
ööch de kroepende pléntsjes oengder de haoge,
dij soms mit gélepse sjlierte aofhinge tot ien ”t
vaoërgelej. Dat waore twie depe, lang karsjpao-
re, gemak doer de karre en kerkes vaan de due-
repsluj, dij eder waeëk en soms zellefs ederen
dao'ég de sjtad moesse bedene. V”r zulle oes altied
dij riechtige duerepskemiekke blieve rappelere!
Dao hawste Merjien mit häöre ossewaoëge tot
aon de raand vöölgelaoje mit groete waasmaan-
dele vööl kieësse, vieës vaan de bujm. Dao haw-
ste Bonnejong mit z'n sjtoetskar vööl herfse kies-
kes. En dao hawste Liebe mit häöre éremkueref
voöl boeëter, makkej en busselkes bleujende
pensees.
Op de huugde gekoeëme vaan dln "Houwiert”, es
v,r al de sjpietse vaan de sjtad koesse zien, be-
goes Pa mit z,n rieke kinnes vaan de Mesjtreech-
se hisjtorie te vertelle uëver z,n kèreke en zin
bruk, en Wie 7t nao edere belegering of oerlog
ederskier weer obbenows woert opgebowd,
sjoener es iesj.
Wieneg Mesjtreechse kiengder zulle aeëve
oplittend es vier doer de sjtraote en sjträötsjes
gewaandeld hebbe um aal ,t sjoene te zien oe Pa
oes op waes: gievels en gievelsjtejn, jaortalle, op-
sjriefte en vuursjtellinge. „Hie zinge de hoezer,”
zaag Pa daan. E waes oes de hoezer oe “groete”
Mesjtreechtenerre gewoend hawwe of geboere
waore, en e vertelde oes daan vaan hun gelierd-
heèd, hun kuungsj of hun oetviengdinge. E lejde
oes doer sjmao'el sjträötsjes en uëver groete pléje,
en langs deftige gebowwe oe luj woende dij ge-
woenlek Fraans sjpraoke en - dat mingde v,r
teminsjte - ederen daoëg vlaoj en pudding aote...
En Pa vertelde en vertelde, tot vir duel woerte es
v,r langs z,nne sjtek nao boeëve loorde, nao de
sjpietse vaan de aw kèrektu'én. Daan naom e oes
mit nao de walle en bastions. En wie ens Hen-
drik Conscience, vertelde ,r oes de hisjtorie zoe
begriepelek en boeiend dat v,r ien oes fantasie
alles zaoge gebäöre. Dow begrie'epe v,r oöch pas
good wie ien de laop vaan de jaore de kleng Ro-
meinse vesjting oetgegreujd waor tot ,n sjtad,
ummertow groeter en wijjer, wie dejaorrienk ien
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de sjtam vaan ”n èèk.
En e vertelde u'éver de hèlige biesjoppe vaan
Mesjtreech, uëver de kuungsjteners, kööpluj en
pelgrims dij ien vraem lan al hawwe gehuurd
vaan de sjtad vaan Sint-Servaos, uëver de
praach en de'sjiettering vaan de Bourgondische
tied, u'ever de duusjtere jaore vaan oerlog en be-
laeëgering, en wie daan ööch vrolluj , kiengder en
aw mansluj mitvochte um hun geloof en sjtad te
behawe. Aon ,t op en neer goe'en en ,t gezjwej
vaan Pa z,nne sjtek koes mir zien wat e veulde:
plezeer mit ,n victorie, dreufhèèd bie verlees. En
ao, es e daan begoes u'éver de Fraanse tied, üever
de lae'egers dij vööl waore vaan hunne aofgod,
generaal, consul, keizer, de maan dae v,r truuk-
koesse vaan op de aw priengte bie oes op ,t por-
taol aon de moer: Austerlitz, Le retour d,Elbe,
Waterloo. Pa koes Fraans wie de burgemeèsjter
vaan Peries. Haaf op z'n Eèsjders, haaf op zyn
Fraans vertelde 9r oes vaan dij groete lae'egers
oetieënge de poerte en de walle, aad en meuj ge-
vochte, ,t neet mie koesse vöölhawe. En laeëgers
zonge en repe dat ”Mesjtreech e zjusjterke zow
waeërde vaan Tours, Poitiers en Bourges”. En
Pa woert heftiger, z,nne sjtek gong nao boe'eve,
en e zong mit. Werkelek, e zong: „Formez vos
bataillons...” Meh, daan zakde z,nne sjtek, ööch
z,nne kop en Ööch de keizer, consul en generaol,
zoengder dae'ége. Mit gepakde sjtum zaag Pa ,t
,m nao: „Je désire que mes cendres reposent au
bord de la Seine, au milieu du peuple français
que jiai tant aime.” Es Pa zoe wied waor - dat
wiesse v,r waol - begoes e doeësj te kriege en wie
gewaente verzon e daan ,n kemiessie en leet oes
ater oengder de besjerming vaan de Sterre der
Zee ien de Sjlevrowwekèrek. Es ,r oes daan nao
,n eurke keem hoeële, zaoge v,r aon ,t lekke vaan
z”nne knievel dat 7t gesjmak haw. Meuj, meh
vööl vaan aal wat v,r gezieën en gehuurd haw-
we, gonge v,r daan weer uëver d,n awwe Treech-
terwaeëg hevers. Blij, umtot v,r wiesse tot Ma
waol weer, wie gewaente, ,nne groete haop pan-
nekeuk vaeërdig zow hebbe, blij oöch, umtot v,r
al gaw weer truuk zowwe goeën nao Mesjtreech:
op ,t faet vaan Sint-Servaos!
Want V,r hawwe ,t waol gemèrekt aon de luj ien
Mesjtreech. Dao hong get ien de loch: de ver-
waachting vaan get werems en get zonnigs, wie
öèch de bijje waachte op ,t doerbraeke vaan de
knoeppe aon oezze kie'ésseboom, de “Kuëningifl
tot blienkende wiette blumkes. Es de klokke
vaan de Sint-Servaos zowwe galme u'éver de
sjtad, en wijjer ,t Maosdaal ien zellefs doerdron-
ge tot u'éver de Waolewierd, nog wijjer es de
Krombeuk, daan waor dat vuur oes ,n oetnudi-



ging um ,t groet faet mit te vere.
Daan zaog m,r op d”n Treechterwaeëg groete
groeppe luj, aw en jong, mit hun bisjte klèj er aon,
ien alle vreugte optrikke nao de sjtad. Ze mingde
dat ze aoch d,r bie moesse zien, bie dat faet.
Hawwe ze neet, doer alle jaore heen, mit Me-
sjtreech te, maoëke gehad? En zoe sjtonge v,r
daan weer mit Pa tusse ,t volek aon de Vriethof,
mit Merjien, Bonnejong, Liebe en mit hiel väöl
aander Eèsjdenerre. Dao ater, oe de precessie
ziech aon ,t opsjtelle waor, waor ,t e faet vaan
kleure en tiengte wie ien ,nne moosjtem vööl
zoeëmerblomme. Boe'eve ien de toëen zong Gra-
meer aonhawend häör faetleed en reep de luj op
um mit te trikke. Daan zaoge v,r ze langsgoe'én:
de broedersjappe mit hun flambowwe, de wejs-
kiengder vaan d”n Nieuwenhof, forse officere
mit blow uniforme, congregaties vaan deftige
vrolluj dij hélop beaj de, wiette bruudsjes mit roe-
zeblaedsjes, ingelkes mit vlu'égelkes vaan zij, aw
drappo,s mit gow ornemiengte verseerd, borst-
beelde mit relekwiejje ien, en de noedkiesj ge-
draoëge doer sjtéreke mansluj ien ”t zjwart. Sjtel
en devoot trok de precessie langs, en vlr loorde
oes owe oet op ,t broengs- en zeelverbeeld vaan
d,n awwe "gardeneer” Sint-Servaos, dae huj ze
faet veerde. De kleng zengerkes mit hun hoeg
sjtumkes zonge ,t blijje Hosanna oengder direk-
sie vaan ,nnen hier mit ,nne sjoenne krollekop.
En dow hoert m,r ,t rienkele vaan belle en belkes,
es vaan de muëlener bie zlnne roengdgaank ien
7t duerep. De owe vaan Merjien nae'ève oes bloen-
ke vaan naoëtighèèd en de kaoële kop vaan Bon-
nejong bloenk ien de zon dij ziech sjpiegelde ien
de groete druppel aon de naos vaan Liebe. Wie
devoot kloenk de “Marche de procession'fl noe
,ns hél, daan weer sjtel, hiel sjtel wie de echo ien
,t daal vaan de Maos, es “Kromme Harie” d,n
uëverzietmaan z,n leedsje zong. Es d,n hiemel
aonkeem, zaog m,r wie de rijje luj neerkneelde en
boeëge, zjuus of ,nne zacht wiengd u'éver e koe'én-
véld wejde. Ater d,n hiemel keem de deftighèèd
ien hun gala-pakke: de burgemèèsjter en - Pa
waes ”m oes aon - de gouverneur.
Daan waor 7t gedoeën en op de Vriethofen ien de
sjtraote waor ,t oengderens en gekrioel vaan luj
zjuus wie bie de Voor, es ,t muëlerao'éd ,t waoët-
ter oeterèèn hujt en hoengderde gulfkes uëverèèn
rolle en ziech ,nne oetwaeëg zeuke. Wie v'r laoë-
ter ien ,nne kaffie aon ,n täöfelke zaote en ,nne
menier mit e wiet jeske aon e gaans fleske sitroen
vuur oes neerzat en Pa de boeëteramme verdejl-
de dij Ma oes haw mitgegaeëve, dow veulde v,r
oes!
Daan waor ,t daog aterèèn ,n koeëme en goeën
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ien din Treechterwaeëg. ,t Duerep heel daan faet
mit de sjtad en genoeët vaan alles wat dij te beje
haw. Op de mért waor sjpas vuur aad en joenk.
Oengder de tu'én op de Vriethof woert saoves
Pepijn opgeveurd. De moeders kledderde mit
hun zäönsjes de hoeg trappe op vaan „Drapeau
Belge” um kesjtuumkes mit brej wiette kraeg-
skes te passe vuur es ien oes duerep faet zow zien.
Oengder ien de drukke sjtraote sjtonge jonges, ze
waore goeën loe'ete, um e sjoen sjtadsmèètske en
daansde de ringele-ringele-rose. Op de Vriethof
moes de Sjtaar ederskier opnow ”Le Rossignol”
van Gretry zinge.
Zellefs oezze pesjtoer makde vaan diet faet ge-
bruuk um mit de mèètskes vaan z,n congregatie
mit hun vlaojheuj op, z,n jaorleks oetsjtepke te
maoëke. Doer d,n Treechterwaeëg naome ze
daan de kortsjte waeëg nao ,t now park, oe be-
kind vaan waor dat dao ien ,n kojl twie echte
baere zaote. De mèètskes dij 7t get bénkelek
vonne hele ziech daan get truuk.
Zoelang ,t faet doorde zaot Merjien daan boeëve
op de kar en neuriede de refreine oet Trijn de
Begijn. Häör “habijt” waor ejnigszins aonge-
past aon ,t faet. Zellefs d,n os deeg ,t daan get
deftiger aon: z,nne sjtuuts hing daan op-de-
plaots-rusj en z,n huën lieëke waol twie kleng
tuënsjes.
Liebe mit häöre kieskuerefnegeerde daan gaans
eksjpres de petroenshèlige vaan häöre Servais,
dae nieksnut, en ze laag häör lisjte busselke penv
sees aon de veuj vaan de Sterre der Zee.
Oöch Bonnejong leet de sjtad noe neet ien de
sjtieëk. Fluetend hobbelde haeë mit z,n sjtoets-
kar vööl kieskes uëver de kiengderkupkes. ,t
Waor bisj gevierlek um zoe mer mit ,n sjtoetskar
doer al dij drukte de Munt aof de vaoëre. E trok
ziech d,r nieks vaan aon es ,r “par malheur”
tieënge ,n mammezelke op zaot. D,n tied dat 7r
dao roej wange vaan kraog waor vuur häöm al
lang um!
Nao ,t bezeuk aon de baerekojl en aon Sint-Ser-
vaos kraoge de „vlaojheuj” vaan de pesjtoer, nao
de nudige aonwijzinge, kleng verlofen fladderde
daan “vive 1e vink” doer de sjtraote vaan de
sjtad wie hommele ien de wej tusse de boeëter-
blomme. Wienkel ien en wienkel oet. Ien de Bruk-
sjtraot waor sijet te kriege, bie de gezjusjters op
de Munt kottenaot.
Wieske vaan de Winhof trok de trappe op vaan ,n
deftig hierehoes: „De groette vaan Pa en Ma, en
of menier en medam weer wowwe koe'éme mit de
broenk.”
Oengdertusse ziet hoegerop aon de Maos ,t wiet
bruudsje op ze bordes en makt groet twalit. Mit



hoengderde buësjtele en kwasjte zien ze dao aon
,t wérek um ze klèèd weer zuver Wiet te verreve en
z”n sjeunekes zjwart wie basjterdiekke.
Vaendels en vlagge wappere ien de vie'ésse
Maoswiengd, dae de zeute ruëk vaan ,t baksel oet
de uëves en vieësgeplukt sjtrujsel mit ziech mit-
numt. Bie ,t valle vaan d,n aovend huurt m,r
zachte meziek klienke, 't rippetere vaan de herre-
menie en de zaank, want vuur dat de deepsjte en
kortsjte naach vaan ,t jaor begint, mote preces-
siemarsje en kèrekleedsjes nog ,ns gerippeteerd
wae'erde. ,t Kint neet sjoen genog zien. Want
sjmuerges, hiel vreug, zulle de tromme de reveille
roeffele. Daan is 't hiel duerep ien de waer: de
joenkhède ien groet tenue sj telle ziech op mit hun
sjtendaore en sabels en marsj ere mit kaptejn, lu-
tenaant en vaendrig aof ien de riechting vaan
(Yn awwe kèrektoeën. De vuëgel hoeg op ,t kruus
vaan de toeën vlege versjriekt op bie ,t daoëve-
rend knalle vaan de kaoëmersjuët, meh doer ,t
hiel Maosdaal wète ze ,t noe: ,t is faet ien Eèsjde,
drij daog laank. E faet dat begint mit de glorieu-
ze tour doer ,t duerep vaan ,t Panis Angelicus, en
dat besjloeëte zal waeërde mit e lekker gepuun
ien e duusjter heukske es ,t einde vaan de
Broenkvrijage.
Op d,n Treechterwaeëg waor ,t ien dij daog weer
druk, Want de sjtad heel aoch faet mit 't duerep.
De zjwoere, mit paeërd besjpanne browwerskar-
re oet Mesjtreech braachte vuurraod aon, en ,t
bajke vaan „Meike mit de bukkeme” sjpoojde
ziech d,r ater aon. 7t Iesmenneke Naeëles bloos al
vaan wied op z,n toet, ien de hoeëp dat v,r oes
twie cénte al vaeërdig hawwe es ,r aonkeem. En
daan keme de luj, kinnese en femielie dij genuujd
waore bie hun paachters, bie Hiernoenk, de Pesj-
toer bie de femielie vaan z,n maog. De pluusje
sjteul vaan de gooj kaoëmer woerte vaeërdig ge-
zat vuur Menier en Medam. De gasjte dege de
kaermestaofele, mit de gebraoje friekkedel, ge-
koeëkde sjienk en vlaoj, alle ier aon.
En daan keme de verhaole 10s uëver de gojen
awwen tied, en woert ,t lisjte nows verteld. De
jong luj dij mit waore koeëme hele ziech bie de
jeug vaan ,t duerep, um es ,t joenkhèèd mit de
herremenie keem, de cramignon mit te sjpringe.
Haand ien haand, daansend op de meziek vaan
de aw cramignon-deunsjes, sjlingerde de réj
ziech doer de sjtraote tot ien de oetheuk vaan ,t
duerep. Ien de heukskes bie de aw waoëttermuë-
les mit hun ège romantische sfeer, en dao oeng-

der de bleujende theebujm, sjtong Amor opge-
sjteld, dae huj z,nne groete daoëg haw. Lienks en
rés sjoeët 7r zln pijle aof! Dat e good koes miekke,
mèrekde m”r waol de volgende zoengdeg, nao de
hoemis. Zaet m'r neet ien Eèsjde: „Mit de broenk
g`e mèètske, ,t gaans jaor gè mèètske”? Meh d”n
èèn of aandere boerejong dae e paoër kier gerejd
haw mit e jufferke oet de sjtad, leep mit ping ien
,t hart doer ,t veld, en ,s aoves nao 't timpe vaan
de aovendklok, kledderde hae'é ien ,t tuupke
vaan ,nne hoege kie'e'sseböom en loorde... loorde.
,t Deeg ,m al good es e wied eweg de tuën vaan de
sjtad zaog. Meh ,t woert duusjter ien zin hart,
zjuus wie ien de sjtad, oe alle gebowwe, kèreke en
hoezer, lieëke tow te greuje tot eng groete massa:
,n kathedraal. D,n Treechterwaeëg oender 7m
sjlingerde ziech doer ,t véld en de wejje, es ,nne
kèrekwaeëg tot aon de veuj vaan de kathedraal.
De aw wieje mit hun duusjter kup lieëke waol
baevaoërtgengers. E keul windsje draef de
nievel ien sjlierte de Maos aof, zoedat de hèlig-
dom es ien ,nne wasem vaan wierook laansem
wegzoenk.

Aon de moer op oes portaol hange nog altied de
aw priengte. Austerlitz, Le retour dlElbe, Water-
loo. De waandelsjtek vaan Pa hingt es ,nne
vraemde voeëgel tusse Bertrand, Murat, Neij en
al dij aander generaole en maarsjalke.
Hej v,r nog ,ns ène sjoene zoeëmerdaoëg dat v,r
Pa z'nne sjtek koesse aongaeëve en mit ,m d,n
Treechterwaeëg aofwaandele nao de sjoen aw
sjtad Mesjtreech. Meh d,n Treechterwaeëg is
neet mie wat e gewaes is. Neet langer is e dij Ver-
biending tusse sjtad en duerep. Zjuus wie ööch
”Kuëning”, de kieëssebööm, is e laansemaon
aofgetakeld. En bie de ienkele wieje dij d,r nog
sjteun, dienke de aw lujkes nog ,ns aon d,n tied
vaan vreuger.
De luj vaan noe ziette ien oto,s en zien nieks
vaan ,t rusjtige sjtrome vaan de Maos. Ze gaeëve
gaas en raoze langs ,t wiette duerepke en langs
de aw sjtad mit häör prachtige tuën. Ze kinne
zellefs hun naome neet mie.
Wae zow ,t hun aoch vertelle? Pa is ,r neet mie...

Eèsjde, 13 mèèj 1963.
(Sint-Servaosdaoëg)

Zjeng Theunissen.
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De familie Theunissen-Heynders die vaker te voet de weg Eijsden-Maastricht en omgekeerd aflegde.
Staand v.l.n.r.: Anna; Fien; Louise; Willy; Elly; Miet en Christine. Zittend v.l.n.r.: Marie; vader Jacques;
Pierre; moeder Marie en Zjeng.
Foto: 1930
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