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  Pater Sangersprijs 2011   

 
OETREIKING AAN  

AMICI INSULAE  
- DE VRINJ VAN HET EILAND - 

VAN STEVESWIËRT - GENOË en LAAK. 
 

OP VRIDIG 21 OKTOBER 2011 IN MEZEIK 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laudatio door Jos Henckens, veurzitter vanne Pater Sangerskring. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte Heer Burgemeester Creemers van de Stad Maaseik, 
Geachte Mevrouw, Mijne Heren Schepenen van de Stad Maaseik, 
Geachte Heer Wethouder van de Gemeente Maasgouw 
Geachte Heer Voorzitter, bestuursleden en hun dames van de Amici Insulae, de 
     Vrienden van het Eiland van Stevensweert en Ohé en Laak,  
Geachte Heer Voorzitter en Leden van de Maasketen Jan van Eyck, 
Geachte Erevoorzitter Tony van Wijck, Bestuursleden en Leden van de Pater 
     Sangerskring, 
Geachte Dames en Heren, actief in de cultuurorganisaties en in het culturele 
     verenigingsleven aan weerskanten van de Maas, 
Geachte Dames en Heren Genodigden, 
 
 
Dames en Hiëre, 
 
 
Ich goan de kal van mien oujers gebroëke oomdet wè doa-in het best gezag 
kriëge waat oos op oze lèver likt. De meiste van uch - hoop ich - kome toch waal 
van roond teroom hi-j en kenne mich verstaon. Es det neet zoë is, dan zeen ter 
hi-j waal e paar vertalers noa de spraok vanne Hollenjers.  
 
 
 
Es ich zoë oom mich hèèr kiek, den zeen ich - pak het mich neet kwaolek - es 
geschiedkundige höb ich de neiging den daag van vandaag te vergelike met de 
gooie oujen tied - den zeen ich just het oomgekierde. De oetreiking vandaag 
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vanne Pater Sangerspries trekt door de jaore hèèr alsmer miër volk. Gè allemaol 
wilt ter absoluut bi-j zeen en ich gèèf uch gein oongeliek - ich ben ter oach weer ! 
Want es wè hi-j in Mezeik de gaste moge zeen van burgemeister Creemers en 
het sjepecollege - wè ervare det oetdrökkelek es een gesmaakte waardering 
veur de inzet van het verenigingslève - den doon ze det altied in stijl en dit joar 
nog get miër. Spesjaal veur dit fiëstje hèèf men deze plechtstatige 
gemeinderaodszaal in zien grandeur opgemaakt. Kiek mer ins good roond oom 
uch en den goat gè mich geliek gève det we hi-j noow in Mezeik minstens zoë e 
sjoën verdeep hoöbbe es in Antwerpe. Doaroom vroag ich uch oetdrökkelek : ... 
durf nörges aan te kome ! 
 
Durf ter neet aan te kome... is det noow het vertrekpunt voor het behouje van 
waat oos deerbaar is van oet de vergange ti-je ? Es nog neet zoë lank geleje 
banke hoonderde miljoëne niërtelde veur e schilderi-jke van Van Gogh of zoë - 
es gè zoë e werkske op euge zuilder höbt hange, den gèèf ger mer e seintje of 
es gè noch zoën bank kentj, den ouch - oom det panielke in een kloës te 
verstoppe, is det den erfgood ?  Erfgood hèèf een angere wèèrde : het stuit veur 
de inspiratie vanoet de wèèrde van het lève joare trök, woëvan e kunstwerk of 
artefact - wi-j enuzel soms ouch - den drager, de emanatie van is. 
 
Want ouch wè minse zeen zoë : waat wè van bi-j oos, in oos hoësho-je, in oze 
noaber, in oos stad of duirp, in oos sjoël, op oos werk of in oos vereiniging höbbe 
metgekrege, nog ederen daag belève, det bepaalt wèèm wè zeen ; det is oos 
kompas oom de liene oet te zette veur ozen toekoomst. 
 
In ene rap verangerende wèreld is "change" het ideaal en dus ouch de 
ingesteldheid van met te mote doon, angers vil ze deroet. De noaloatensjap 
vanvreuger verbleikt oonger het technologisch veurwerk van vernowinge.  
Ederen daag moot noewjaor zeen. Mer es de leste veurpiel versjote is, blieft 
doonkerte en leegte hange. 
 
Gelökkig weurd det oonger mië ingevöld met hiël get initiatieve roondoom oos 
Erfgood, waat ich uch met enkele veurbeelde van hi-jeroom wil loate zeen.  
- Houw mich neet kepot es ich hi-j of doa emes vergèèt... -  
Doa zeen van di-je minse di-j in eige naam hun erfenis, hun lèveswerk met hiël 
veul zorg koestere en soignere, het zelfs ope stelle veur de minse. Hi-j in Mezeik 
zeen we vergöltj met de muzeums van John en Corine Selbach, det zeen 
sjatkamers op zeech !  
 
Euverhede sleipe mië en mië aan het zeil, gelökkig mer want ze kènne besjikke 
euver middele en spesjaliste oom det erfgood profesjioneel te inventarisere, op 
te make en te presentere. De dynamische ploog achter de Musea Maaseik, de 
restorasies van het kloëster van de Minderbroeders trekke zeker de aandacht.  
 
Benne culturele vereiniginge van allerlei soort venje zich tiëntalle vri-jwilligers. Ze 
zette zelf bakes oët noagelang hun interesses en capasiteite, noagelang de 
behoeftes ouch, mer zeker met hiël veul euvergave. De vereiniginge zeen noch 
altied een oonmisbaar maatsjappelek weefsel en initiatiefpakker in dees drökke 
ti-je.  
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Stilaan zeen wè ouch samewirking grujje, di-j mer kan bliëve dore zoë lang es 
eder klub hör eigenheid, hör eige gemojeleke ambians kan vasthouje. In Mezeik 
lèèft det oonger miër in de verfrissende Nachte vanne Geschiedenis.  
Noëts verwachte projekte kenne wè opbowe es zich de capaciteite vanne 
euverheid en het enthoesiasme vanne vereiniginge same venje. Het Mezeiker 
Documentatiecentrum is doa-in toënaangèvend - ich wies op de riek gestoffeerde 
kolleksie van meist volkse archivalia, ich wies noa het pionierswerk van Bert 
Mersch es conservator van de stökke vanne stad, ich meld trots de publikasies 
van oonger miër Martin Boëne - zoë-es veurige wèèk nog. Prestigieuze 
restorasieprojecte es de Sint-Jacobskirk vanne Kruushiëre en de Sint-Annakirk in 
Aldeneik loate het geluif en de fierheid euversloan oppe plaatseleke 
gemeinsjappe. We kiëke vol verwachting oët noa de Sint-Katrinakirk en de 
sjatkamer... 
 
De gemeintebesteure en de nasionale euverhede oongersteune een bovelokale, 
zelfs Euregionale samenwirking in de zoëgeheite Erfgoodkonvenante. Dit wère 
de aanzette veur een sistematische benadering van oos vergangenheid, det 
kostbaar weurt bevoonje oom het dorend te beware en zichtbaar te make. 
 
Iërder nog den de realisaties geit het nog mië oom de samewirking, de ambians 
woë-in minse zich venje. Det is de bedoeling van eder vereiniging in het bezunjer  
ouch van de Maasketen Jan van Eyck, di-j het initiatief van dit bezunjer 
evenement numt. Het koestere van het streekgeboonje erfgood weurd door de 
Maasketen al tiëntalle joare noagestreefd door heemkundig geëngegeerde euver 
de grenze heir same te brenge, zich oongerin te laote enthousiasmere. Neet 
toevallig waas Pater Willem Sangers ouch hi-j ein van de gangmèkers. Volgend 
joar herdenke wè zien aafsterve in 1987, nè nè neet herdenke, we belève edere 
kiër weer wi-j er gelèèfd hèèf in zien geluif, det hè oomzat in engagement, same 
met ziën minse, met oos dus, opbowe, verhöffe zelfs - det is een oud, mer 
belangriek woord - met mupkes om spanningen te oontwaopene en de wèèrde 
van kleinighede hoëg te sjatte. Pater Sangers stook het veur aan aan het luntje 
van veul culturele vereiniginge in Mezeik en ouch doaboete ! 
 
Zien erfenis wille wè gèèr euverdrage via de prestigieuze Pater Sangerspries, dè 
de waardering oetstraolt veur een vereiniging di-j aanhoujend en boven het 
lokale hèèr activiteite oontploeit veur en de aandacht opbrungt van een ruum 
publiek om oos wèèrdevol verleje te behouje. 
De Pater Sangerspries kent twie loeke : een gekaligrafeerde oerkonde bevestigt 
de laureaat in zijn verdeenste. Een finansjele bi-jdrage van 1150 Euro wil de 
laureaat in zien wujere wirking stimulere. 
 
Wi-j kumt de jury noow tot ene laureaat ? Oonger drök van de Indignados en 
angere protesteerders gève wè openheid van zake. 
Hi-j in hertje Mezeik ligt de Mert en roond di-j Mert iefere een aantal sappige 
zelfstandige derveur oom uch van euge hoonger en doorst aaf te helpe. Det is 
nobel, toch ? - Höb nog efkes gedöld, den ervaart gè det zelfs in dit pand - Met e 
paar fein kenners sprèke wè aaf in deze of gene zaak. Noa e paar glèèskes 
geistenaat of Aldeneycker wiën vroage wè oos aaf : wèèm ... ? Want doa zeen 
zoeveul geweldige minse en vereiniginge in dees streek. In ins hure wè - het is 
echt woar - een zwaor stöm fluustere - ich ben der zeker van det di-j oët den 
hemel kwaam - "Mien leef lu-j, kees veur oos vrunj !" Noow doorde det toch nog 
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e glaas iër ozen Euro veel - dè val vanne Euro höbt de leste moande oppe beurs 
waal gemerkt - en wè op ziën bakermat terech kwoëme. De vrunj, Amici, Amici 
insulae, de Vrunj van het Eiland, het Eiland inne Maas - toch het geisteskend van 
Pater Sangers en meniër Simonis - de heemkundige kring van Stèveswiërt en 
Genoë en Laak. 
 
Alle gekkigheid... Nè, het was oos neet lestig. De realisaties van dees vereiniging 
kalle zoë toot oos verbeelding det wè neet getwiefeld höbbe. 
In 1975 al haw het gemeintebesteur van Stèveswiërt nog planne oom het 
centrum van het stedje ins good oonger henj te pakke. Noow doort det altied e 
paar joar iër eder ziene zeg hèèf gekrege, zeker esse cente vanne staot en van 
Europa nudig höbs. Begin jare tachtig waas het den zoë wuut. Doa waas gekoze 
oom de historische sfeer van de garnizoensstad te behoje, gekoppeld aan de 
lèèfbaarheid vanne bewoeners. E totaalkoonsept hèt zoe get. Doa woor gewirkt 
aan de invölling vanne straoten met Maaskeie, antieke straotlampe en banke, 
waterpoompe, kleine monumente, in e bedje van buim en blome, woë-in de dek 
witgeverfde woeninge, het raodhuus van architect Cuypers, de Sint-Stefanuskirk 
en het kleiner Hervormd kirkske en kirkhof ten volle toot hun recht kwoëme.  
Doa woor al snel gewirkt aan de oprichting van een Streekmuseum Stevesweert 
/ Ohé en Laak en doa-aan gekoppeld kwaam het gedacht bi-j börgemeister 
Mooren oom een stichting op te richte di-j de inrichting vanne stad met behowd 
van de ouje kern en het museum verantwoord zoë kenne begeleide. Ouch de 
sfeer van Genoë en Laak wilde men op di-j meneer vasthojje. 
In 1983 woor het iërste Besteur verkozen en det kwaam oonger den hamer te 
staon van meniër Houben. De besteurslede voonje in het begin de steun van 
efkes 150 lede. Den daag van vandaag rèkene miër dan 500 betalende lede 
oppe Amici Insulae !  Det is een verantwoordelekheid ! 
Het Museum voonj een iërste oongerkome in het Hervormde Kirkske det toen 
leeg stoong. In 1991 verhoesde het Museum noa het gemeintehoes, det door de 
fusering van de gemeintebesteuren vri-j kwaam. Met hiël veul fierheid loate ze 
doa de Kantharos - prachtig noagemaakt - blinke, en sjiënt het leecht op Jan van 
Steffeswert, de oonvolpreze Middelieuwse beeldesni-jer, op allerlei gevoonje 
zake oet de tied van de Spaanse en Hollandse soldoate, op de gravenfemilie 
Van den Berg, op munte van Stèveswiërt, oppe kastiële Walborg en Stèveswiërt 
en nog zoëveul ! 
Zeker ouch toenmalig en huidig secretaris Har Rutten hééf een belangrijke rol 
gespeuld, zodet hè vanoet de Maasketen al geiëremerkt is gewore met de 
kanunnik Coenenpriës. En wèèm zaat doa tösse de pioniers ? Gé haad het 
kenne roaje : Pater Sangers ! 
 
De Vrinj van het Eiland höbbe absoluut neet stilgezète in al di-j joare. Ze 
organiseren per wirkjoar een joarvergadering met een gestoffeerde lèzing, en 
ouch ene gesmaakte daagoetstap. In het joarbook versjiene artikels over het 
verlede vanne stad, det op di-j meneer het draagvlak veur de antieke sfeer van 
de stad oongersteunt. Het Streekmuseum is het troetelkend vanne de Vrunj : éin 
dörde van het lidgeld geit noa de museale wirking, doa bovenop durft men nog 
waal ins een uniek veurwerp aankoape en aanbeje aan het Museum. Vri-
jwilligers zuirge erveur det toeriste gemekkelek terecht kenne.  
Bezeukers kenne trökvalle op bevloge gidse of op het henjige beukske 
Wandeling door het vestingstadje Stevensweert. 
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Stèveswiërt woor strategisch belangriek oonger de Tachtigjoarige Oorlog. In 
1633 boowde de Spanjolen de stad oom toot een vestingsstad met e 
straotenplan det vanoet het plein in het midde es de stroale vanne zoon noa 
boëte reikt. Roon ter oom kwaam ene graaf en enen èèrde wal es verdediging. 
In later ieuwe is ein en anger teneet gegange. Noa hiël get planne make en gekal 
is men in 2007 begos met de reconstructie van e klein gedeilte - es gè goat kiëke 
zeet gè det het een reuze constructie is gewore - van dees versterkinge. Op 
basis van ouj kaarte woor aan de noordkant e stök graaf, e bastion en een 
ravelijn heropgebouw, waal met een kiërmoor aan de bennekant oom de 
bewoening nog meugelijk te houje. Het Bastion kreeg de naam Holland, mesjien 
waal oom de echte hollenjers tegen te houje of is het es dankbaarheid ?  Het zal 
waal historisch verantwoord zeen ! 
Het resultaat is e massief monument es getuge van het langdorende 
oorlogsgeweld det oos - noow zoë röstige - streke tussen de vieftiende en 
achttiende ieuw höbbe mote doorstaon. 
 
In Genoö en Laak hilt men aan de landeleke boorderi-jen, aan het sjoën 
gerestaureerde kastiëlke Hasselholt (het Geudje), aan de Hoompesche Meule , 
het geboortehoes van Pater Sangers, aan de herinnering aan kastiël Walborg. 
 
Kort gezag, di-j van het Eiland, det zeen speciaal minse. Geir op hun eige, mer - 
ze mooste wel dekker - met respect veur het vreemd volk Spanjaarde en 
Hollenjers det hun de baas en soms zeker ouch den drengel speulde. Op di-j 
eigenheid zeen ze hiël fier en ze besjötte het met bezunjer viël zuirg en 
inspanninge. Van de andere kant wille ze zoveul bezeukers loate preuve van hun 
riekdom, niet allein van hun geschiedenis, mer zeker ouch van hun mentaliteit, 
hun gemeinschap. En det gebeurt met zoveul enthousiasme, det det besmettelek 
wirkt. Det precies is fantastisch ! 
Mien leef luj, gè höbt het al begrepe : Amici Insulae verdeent de Pater 
Sangerspriës ten volle. 
 
Noow zeen wè den ouch bezunjer veriërd det het besteur van de laureaat Amici 
Insulae oonger veurzittersjap van Hans Richter hi-j in Mezeik dezen oavend zoë 
ruum vertegenwoordigd is. Het duit oos good te weite det gè de Pater Sangers-
priës zoë hoëg aansloat.  
 
Het maag gezag wère : ge koomt in een galeri-j te stoan van hoeggeachte 
collega's di-j ierder al gehuldigd zeen gewore. 
 - 1991 : De Maasketen Jan van Eyck 
 - 1993 : de Vereniging voor Dialect- en  Naamkunde 
 - 1995 : het Land van Herle 
 - 1997 : de Federatie voor Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg 
 - 1999 : de Stichting Charles Beltjens (Sittard). 
 - 2001 : De Maaseikenaar 
 - 2003 : de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn" 
 - 2006 : de Kunstkring "Arnold Sauwen" van Stokkem. 
 - 2007 : de Heimatvereinigung van Selfkant 
 - 2009 : de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula 
              (G.O.S.S.U.) van Lanaken. 
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Wè goan uch neet langer loate wachte. Maag ich de veurzitter van Amici Insulae, 
meniër Hans Richter verzeuke noa veur te kome oom de Pater Sangerspriës 
2011 euverhandigd te kriëge.  
 
Geachte Hiër Veuzitter, beste besteurslede van Amici Insulae, gooi vrinj, 
Wè sjatte uch hoeg in ! 
Wè hope det gè inne toekomst met een zelfde gedrevenheid bezig blieft, want 
het is bezeunjer waat gè toot noow al allemaol gerealiseerd höbt. 
 
De oerkonde weurd uch aangeboje door oze onvolprezen miniaturist, den hiër 
René Vroomen, besteurslid vanne Maaketen. De ier oom de wèèrdeboon van 
1150 Euro aan te reike is veur Maasketenveurzitter den hiër Jean Knoors.  
 
Dames en hiëren, maag ich uch verzeuke euch appreciatie veur de Amici Insulae 
oet te drökke door e werm applaus ? 
 
 
 
Dames en Hiere, loat mich besloete met e paar weurd van dank. 
 
Op de ieste plaats geit oze lof noa meniër Frits Schrouff en zien dame Lianne 
Coox die zich tot hun groëte spiet höbbe loate veroontschöldige. Deze geweldig 
minse zeen de sponsoren van de Pater Sangerspriës. Met deze oetzunderlike en 
royale geste gève ze oetdrökking aan de noëdzaak det de zuirg veur cultuur en 
erfgood heilig is. Maag ich ouch veur hun een applaus ! 
 
Dank wil ich brenge aan René Vroomen veur de prachtige oerkonde. Zien 
kunstzinnigheid verdeent zelfs een plaats op de loupende handsjriftetentoen- 
stelling inne Keuninkleke Bibliotheek in Brussel. 
Het Stadbestuur van Mezeik, menier Creemers, en de Dames en Heren 
schepenen zeen wè ins te miër erkentelijk voor hun harteleke gastvri-jheid, di-j 
nog oongerstreept weurt door de receptie di-j uch zoe dadelek weurd aangeboje. 
Joamer genoog kos ouch de voonkelnowe stadssecretaris van Mezeik, de hiër 
Raymond Corstjens, deze aovend er neet bi-j zeen. 
De jury vanne Pater Sangerspries met oonger miër Jean Knoors, Gerd Passen, 
Raymond Driessen en Sjef Vinck wil ich danken veur hun waaloverwoge keuze. 
Het Dagelijks Bestuur en de Leden van de Maasketen Jan van Eyck wil ich 
huldigen veur hun benjende kracht en oetstroaling euver de Maas hèr. 
Uch allemaol, dames en hiere, höb ich op euch gedöld gewirkt. Mer ich ben uch 
dankbaar veur euch aandacht. 
 
Vrinj van het Eiland, Amici Insulae, ich ben ervan euvertuugd det waat uch bundtj 
oos allemaol bundtj : vrindschap en waardering. Det is ouch de boedsjap van 
Pater Sangers.  
Wi-j angers kènne wè det oetdrökke den uch op het Eiland in de Maas 
regelmaotig ins te plezeere met e bezeuk. 
 
Ich dank uch zier. 


