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America
Nu en dan raast de trein voorbij, maar het dorp taalt er niet naar. Nooit zal er een
trein stoppen. Tuinders langs de spoorlijn hebben achter hun huizen onafzienbare
velden, slechts hier en daar onderbroken door een hoeve. De boerderijen zijn niet
oud, ze zijn als het land: ontgonnen in harde arbeid en in alle eenvoud. America heeft
een speelgoedpleintje met kerkje en school. Die school is omgeven door een verroest,
zwart hekwerk. Er staan bomen boven een dor grasveld. De kerkdeur staat open. Een
oudere vrouw is bezig de stoelen neer te zetten voor een bruidspaar dat om 3 uur
trouwen zal. De vrouw blijkt een zuster te zijn uit het zusterklooster dat vlak naast
de kerk ligt. Het kloostertje is te groot voor de weinige zusters die er zijn. Ze zegt
dat er altijd wel wat te doen is. Ze geeft nu en dan handwerklessen aan de school,
helpt in huis en doet dienst in de kerk. Ze zegt dat America een dorpsgemeenschap
heeft die hecht is: als er iets gebeurt, zoals onlangs dat ongeluk dat een van de
dorpsbewoners is overkomen, dan leeft heel het dorp mee. Ze zegt dat de mensen
soms alleen maar aan zichzelf denken, maar dat in America de mensen leren ook aan
anderen te denken. De kerk is klein. Snel ben je er weer uit. Je loopt het kerkhof op.
Onbekende namen, onbekende grafschriften. De aarde is van zand, het is warm en
het is moeilijk 'n schaduwplekje te vinden. De dorpsstraat loop je in en weer uit. Je
ziet de spoorweg en daarachter enkele kleine boerderijen. Het kleine gebouwtje van
de LLTB is stoffig en leeg. Kaarsrecht lopen de wegen van America weg: naar Horst,
naar Ysselsteyn, en vooral naar de Peel.
Ik loop nog eenmaal rond de kerk, langs de zuil die op het kerkplein op een
verhoging staat, en stap weer de spoorlijn over. Daarachter is de weg lang en glad.
Er is een
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vaart die vol kroos staat. Het water is onbeweeglijk. Ik zoek een beschaduwd plaatsje
onder een heg. De schaduw reikt nauwelijks tot aan mijn hoofd. Ik voel de hitte trillen
op de bladeren.

Asselt
De oude man langs de weg bij zijn boerderijtje is diep in de tachtig. Hij heeft zijn
leven lang aan de rivier gewoond. Die rivier is onzichtbaar achter de weilanden die
zich geweldig uitstrekken aan de andere kant van de weg. Iets terzijde, aan mijn
rechterhand begint de bosrand waarlangs een beek stroomt. De man kent de straat
nog van de tijd dat hij er met kar en paard overheen reed. Hij kijkt met toegeknepen
ogen in de richting van de rivier en het land daarachter. Hij kent de namen van de
dorpen aan de overkant, waarvan de kerktorens één voor één in de verte verschijnen.
Zijn huis, dat met zijn zijkant naar de weg ligt, bestaat uit een oude schuur en een
kleine woonruimte. Vóór die schuur staat een oude, hoge en omvangrijke struik
waarin de vogels zich, nu het avond wordt, dik zitten te maken. De man zegt: ‘Ik
zou het boerderijtje kunnen verkopen zoals iedereen doet, maar ik blijf erin wonen
en ik zal erin sterven.’

Baarlo
Rond het kasteel ligt de gracht en in die gracht zitten eendjes. Als ik langs kom,
komen ze snel aanzetten met gestreken zeilen, op rolletjes lopend, hun snavel de
lucht in. An-
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dere komen van verder, krijsend alsof ze een oorlam verspeeld hebben. Maar de
brutaalste nemen de ruimte hoger in beslag, zich verheffend op hun wieken alsof het
hun dagelijkse pleziervaart is. Met heftig geklater dalen ze. De eenden vormen maar
een kleine voorhoede van het kasteel: kaboutermannetjes die met hun gesnater de
kasteelheer op de hoogte houden van wat er buiten de muren gebeurt. Ze steken hun
grijze veren in het dompelbad van de gracht, gelukkig en zorgeloos als huisbedienden
die beschutting gevonden hebben bij hun Heer die hen voorziet van al het nodige:
kost en kleer en wat niet meer.

Baneheide
In het midden ligt een weiland. Het is afgepaald door kromme paaltjes. Het weiland
heeft rijk, groen gras. Er staat een aanhanger met bietenloof. Het laatste stukje wei
is omgespit. Er groeien jonge struikjes. Er middenin staat een kruis.
Het aan alle kanten afgepaalde weiland is omgeven door boerenhoeven. Ze staan
op onnavolgbare wijze in het rond. Sommige haaks, andere het achterstevoren. De
ene hoeve is grijs, de andere wit. Eén boerderij is begroeid met klimop. Achter het
zilverig beschilderde hek is een jonge boerenvrouw de melkbussen aan het schuren.
Het zijn er vier. Ze zegt dat ze de zorg heeft over zestien koeien en dat haar man er
ander werk bij doet. ‘Ik houd ervan dat alles opgeruimd is. Daar moet 'n vrouw toch
voor zorgen, is het niet?’ Ze vraagt of we mee willen gaan. Ze laat ons het huis zien.
De zoldering is laag, er zitten eiken balken in. Tot in de verste hoeken is het er netjes
en opgeruimd. De meubels staan salon-achtig opgesteld. Door de diepliggende ramen
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kijk ik naar buiten, op het grasveld. De middeleeuwse ramen maken dat het gras
ouder en tegelijk groener is dan van buiten gezien.
Ze haalt een geschrift te voorschijn en laat ons foto's zien van oude schuren en
stallen met koeien die er uitgezakt en droefgeestig uitzien. ‘Zo was het vroeger’, zegt
ze. ‘Maar nu is veel veranderd. Zelfs de melkbussen verdwijnen.’ Ze vertelt dat grote
veeboeren met een koelinstallatie werken waardoor er geen melkbussen (‘tuitte’)
meer nodig zijn. ‘Maar zo'n installatie is te duur voor ons.’
Zulk een melkbus kost veertig gulden bij de coöperatie. ‘Ze gaan 'n jaar of acht
mee’. Wat ze ermee doet? ‘Ik bewaar ze, ik doe ze niet weg.’
Nadat we in het schemerig vertrek, in het gezelschap van de boerin en haar moeder,
koffie gedronken hebben, lopen we verder het gehucht in. Op een drietal plaatsen
staan melkbussen buiten. Tegenover de klimop-hoeve, aan de overkant van het
dorpsweiland, staan melkbussen met een blauwe streek verf. De bussen van de jonge
boerenvrouw zijn rose.
Een blauwe tractor. We komen vrouwen met kinderwagens tegen en lopen naar
beneden het bos in waar bosarbeiders bezig zijn stammen te schillen. Het bos loopt
in het veld uit. Paden voeren naar verten achter heuvels.
Baneheide spiegelt zich in zijn melkemmers. De jonge boerenvrouw verdwijnt
achter de huizen in het land, op weg naar haar rood-bont vee. Kleiner en kleiner
wordt de vrouw, groter en groter het land rond Baneheide.

Bemelen aant.
Groene zeep waarmee de stenen trappen vóór de kerk ge-
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poetst zijn. Oude kalkputten met het bordje ‘levensgevaarlijk wegens instortingen’.
Het Europahuis met twee meisjes boven aan 'n raam hangend, roepend: ‘We hebben
het hier goed!’ De waterput die vol zand ligt. Het kleinste gemeentehuis van Limburg.
Het kleinste kantoor van de Rabobank.
Het kleinste en smalste pad onder de heuvel met zeldzame duisternis. Grote
boerenhoeven met massale erven.
Hotels in het groen verborgen die je bereikt langs stenen trappen. Anthoniusbank,
Gasthuis, 't Rooth. Velden en weilanden met bezige boeren die op de kerktoren van
Terblijt uitkijken. Een weggezakte hoeve. Verre, bassende honden.
Avond in Bemelen met paden die verdwijnen in het donker en die straks, met de
nieuwe dag terugkeren.

Billighuizen
Ze staan bij het riviertje, daar waar een lemen voetpad het water kruist, bij een
drinkplaats voor koeien. Ze staan daar, de paarden, tussen warrig hout, opgeschoten
halmen en grijskleurig gras. Terzijde in de berm zitten kinderen in ruiterkleding die
de paarden uitgespannen hebben in dit kleine weilandje nabij het riviertje, waar ze
als beelden naast elkaar staan, zijdelings over elkaar heenkijkend, hun bruin
bedekkend met hun manen. De kinderen lachen en hun gelach klinkt schoorvoetend
in het dal rond kleine huisjes die dichtbij het riviertje staan en hun rug naar de paarden
gekeerd hebben. Wild en onstuimig zullen de kinderen straks wegrijden op de ruggen
van de paarden, en het water zal hen toeroepen. Maar nu is er nog de roerloosheid
van kinderen en paarden terzijde van de tijd.
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Bingelrade aant.
Achter in de hof is, als het avond wordt, de kleur van de bloemen donkerder. Er is
nog een vaag gerucht hoorbaar in de stallen waar de koeien met hun staarten de
vliegen weg slaan. De weiden zijn kaal geworden door de zomerzon die er weken
op gebrand heeft. Ergens op die hof, in de schaduw van de schuur, is het gras nog
een beetje levend gebleven, maar midden op het erf is het alsof de stenen vuur uit
blazen. De adem van het vee gaat onrustig op en neer en nu de ramen open staan,
horen de boer en de boerin het geluid opstijgen uit de huiswei. De oude, ijzeren
tuinmeubels staan, verlicht door de maan, de nacht door buiten. Des morgens ligt er
een blad op de ronde, ijzeren tafel. Het blad is rood gekleurd alsof het al herfst was.

Blitterswijck
Het kerkhofje is niet toegankelijk, maar een opening in de heg brengt je er. Het kerkje
is al te smal naast het land dat languit doorloopt tot aan verre vernevelde dorpen.
Dichterbij loopt een dwarse muur bonkig en nors door de beemden: een oude
kasteelmuur rond een verdwenen kasteel dat nog nagalmt met zijn stem in de namen
van graaf en gravin die op het kleine, protestantse kerkhof begraven liggen. Ze zijn
nauwelijks nog zichtbaar, deze namen op de groenuitgeslagen steen die voorover
helt. Er liggen andere doden, verder in hun staat van verlorenheid vertoevend:
gebarsten naamplaatjes, geheel verteerde bloemen, roestige hekken die een rukwind
niet uit hun ijzers heeft kunnen heffen. Het kerkje hurkt ineen achter zijn haag die
het afschermt van de
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wijde ruimte waarin koeien rondzwerven als hadden zij nooit van dood gehoord.

Bommerich
Net is buurman op bezoek. Buurman woont ongeveer achthonderd meter verder het
land in. Eerst loopt ie een stukje over de grote weg en dan neemt ie een voetpad. Als
ik naar buiten ga wijst buurman op zijn huis: het grote dak van de hoeve steekt net
boven de heuvel uit.
In het huisje van Haike brandt de kolenkachel. Het huisje is piepklein. Haike is
76 jaar en vrijgezel. Als hij door het raampje naar buiten kijkt ziet hij 'n heuvel met
hier en daar een groep verkleumde huisjes. Die gehuchten hebben namen en heten
Hörpesch en Bommerich. ‘Het zijn allemaal oude huisjes’, zegt Haike. ‘Er mag niet
gebouwd worden. Zoals het nu is blijft het.’ Hij wijst op de wilgen langs de beek,
op de bomen die langs de graften staan. ‘Die bomen die moeten ze laten staan, die
moeten ze zó lang laten staan tot ze van ouderdom omvallen. Dat geeft toch niks?
Als die bomen er niet waren was dit één groot tochtgat.’
Haike heeft een hoedje met een veertje dat hij in huis op houdt. Hij schuift het
bord met de laatste resten van zijn maaltijd van zich af, staat op, werpt het hondje
een korst brood toe en zegt: ‘Kom, we gaan naar de schapen kijken.’ Achter het lage
vakwerkhuisje ligt een weiland op 'n helling en op dat weiland staan zeven schapen.
Haike doet het poortje open, gaat bij de schapen staan, strijkt ze over hun neus. Hij
leunt onder een stokoude gebarsten kerseboom die op de rand van het weilandje staat
en zegt: ‘Die boom bloeit in het voorjaar verschrikkelijk, maar vruchten zijn er bijna
niet meer.’ en, diepzinnig: ‘Als je te vroeg naar de
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bloesem gaat kijken, ga je naar de knoppen.’
Haike Vluggen is vroeger boerenarbeider geweest. Zelf had hij ook wat vee en
land. Daarnaast werkte hij bij de PLEM en plaatste hij lichtmasten. Nu zegt ie: ‘Elke
morgen spek met ei, goed slapen en elke zondag naar 'n café in Wittem, Mechelen
of Epen: dat is 't leven. Wie morgen leeft, morgen zorgt.’ Nu en dan onderstreept hij
zijn woorden met een fors, plotseling gebaar van zijn arm, alsof hij iets weg wil
duwen. Haike houdt zo ontzettend van het leven. Iedereen in de streek rond Mechelen,
Epen en Wittem kent hem om zijn vrolijkheid.
‘Weet je hoe het hier in Zuid-Limburg is?’ zegt hij. ‘De boeren denken alleen
maar aan hun koeien: hoeveel ze er hebben, en of ze er méér hebben dan 'n ander.
Ze werken dag en nacht, maar weten nergens van. Die Hollandse toeristen, die hebben
kennis van de natuur, van de bomen en van de bloemen. Daar weten wij niks van.’
We gaan zijn huisje binnen. Hij verontschuldigt zich voor de wanorde. ‘Morgen
ga ik 'n beetje poetsen’, zegt hij. Op de kast staat een radio van vóór de oorlog. ‘Hij
werkt niet meer’, zegt Haike. ‘Trouwens, ik gebruikte hem de laatste tijd toch alleen
maar om te luisteren hoe laat het was.’
Er zijn in zilverachtige lijsten gevatte, vergeelde foto's. ‘Dat is mijn vader’, zegt
hij. ‘En op die foto staat mijn moeder. Mijn ouders kwamen uit Gulpen. En dit is
mijn tante.’ Tussen het glas en het hout van een andere kast staan foto's van een
missionaris uit Mechelen, van Haikes moeder op het ziekbed en van een oude man
uit Mechelen bij een pak pijptabak. Boven op de kast verrijst een ouderwets beeld
van Christus. Haike Vluggen: ‘Je moet zondag met me mee gaan naar Wittem. Dan
zing ik 'n liedje en dan kunnen we lachen!’
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Borgharen
Ik kom het door de tijd vergeten dorp binnen. Er is een eenzaam huis als een voorpost.
Een vrouw schrobt de hardstenen trap. Achter de ramen, die hoog en blank zijn,
waaien wolken weg. Het huis is zo leeg als een lege bolster. Aan de andere kant van
de weg, waarover geen mens komt noch gaat, ligt dicht bij het water een klein, tussen
bomen slapend, herbergje. De rivier achter afgegraasde weilanden laat zich blind
voorttrekken, op weg naar een rumoerige wereld. Verder het dorp in dwalend hoor
ik ergens uit een lokaal fanfaremuziek. De klanken hebben te maken met alles wat
vergeten is en verloren, wat niet meer terugkomt en wat in je jeugd betekenis had.
De muziek van het fanfarekorps maakt de straat stiller, de kerk leger, de huizen
geslotener en de mensen zwijgzamer. Het dorp ligt op de hurken neer onder de klank
van het koper. Achter de ramen begint voorgoed de eeuwige, eindeloze zondag van
het dorp.

Borgharen-Kasteel
Aan de achterzijde is het kasteel naar de rivier gewend. De brug is opgehaald aan
één kant: de andere kant ligt over de gracht maar is wrak van hout. De grachtmuren
zijn overwoekerd door groen en bloemen die hun giftige kleuren tegen het donker
van de stenen aangezet hebben. Overdadig is deze woekering aan de stenen muren.
Jaren reeds ligt dit kasteelgedeelte desolaat en onachterhaalbaar, verloren als een
vreemd kind, in het dorp dat hier nog niet zijn wet gesteld heeft. Hier is alleen de
rivier die van ver wenkt, soms
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haar stem laat horen en zich graag vanuit de verte aan de kasteeltorens laat zien. Ik
sta aan het roestige hek, op de hardstenen, gebarsten traptreden, en staar in een
vergeten landschapje van muren, groen en star, gekorven water. Geen schim beweegt
achter de ramen van het slot dat leeg en gekwetst in het dorp ligt te vergaan.

Broekhuizenvorst. Broekhuizen
Alleen 'n radio laat zijn muziek horen. Over het grasveld waait het geluid aan, dat
zich met moeite tegen het gefluit van vogels van een volière staande houdt. Een
meisje gaat door een donker deurgat naar binnen. Broekhuizenvorst laat zich niet
zien, maar het gemeentehuis is open. De lege ruimten waar de deuren tegen elkaar
open staan, zijn bevolkt door één persoon, de gemeentesekretaris. Hij kijkt uit op de
dorpsstraatjes rond de kerk, het koetshuis en de poortjes van het kerkhof.
We lopen het poortje binnen dat tegenover de pastorie ligt. Net komt de pastoor
op zijn fiets naar buiten. Langzaam trappend verdwijnt hij in de bocht. We lopen het
kerkhof op. Pijnlijk nauwkeurig zijn de paden geharkt, alsof de doden zondag hebben.
Van het ene poortje lopen we naar het andere, kijken naar de zerken. ‘Moontje Nuissl’
zie ik op 'n houten grafkruisje. Moontje is in februari 1974 geboren en in mei van
datzelfde jaar gestorven. Op het kruis staan afbeeldingen van de maan en andere,
kinderlijke versieringen. 'n Vrouw harkt tussen de stenen: de tanden van de hark
staan in het stof afgetekend. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. De lage stenen
muurtjes met de poortjes staan ineengehurkt rond het kleine rijk van de doden: niet
meer dan een handvol. Er omheen ligt Broekhuizenvorst. Een
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klein aantal mensen, een klein aantal huizen, een ‘typische nederzetting bij de Maas
en bij een oude Maasarm, die hier begint en die een kilometer ten noorden van
Wanssum eindigt.’
Broekhuizen laat zijn straatjes van Maaskeien gekromd naar de oever uitlopen
waar de Maas blikkerend ligt te weerspiegelen wat er maar te weerspiegelen valt.
Het veer vaart moeiteloos van het verleden van Broekhuizen naar het heden van de
overkant. Stenen in de oude straatjes vormen op het wegdek een naam, een vis, een
voorwereldlijk dier. Wie woonde hier en groeide op voor galg en rad?

Canne
In groepjes staan de huizen bij elkaar. Je kunt ze van verschillende kanten benaderen
en telkens wordt het dorp anders. Nu eens staan ze op een hoopje naast de kerk, dan
weer komen ze tevoorschijn achter een straathoek. Middelerwijl speelt de kleine
rivier haar rol van beschutter en beschermer. Zij houdt bij elkaar wat uit elkaar schijnt
te vallen, grijpt enkele muren vast dat ze niet wegvallen en snijdt het pleintje de pas
af zodat het niet wegloopt. Maar op één enkel punt komen de witte huizen zó dicht
bij elkaar dat het is alsof ze bang zijn voor de ruimte om zich heen.

Clermont aant.
Het knarsen van de pomp op het dorpsplein. Kort geklik van voetstappen op de keien.
Een venster van de kerk ratelt. Van ver komt de wind aan. Als je bij de muur staat
van het
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kerkhof, achter de kerk, kijk je in het plotseling opengewaaid landschap, maar je
moet je aan de graven vasthouden, wil je niet wegwaaien.
Hard en van steen is Clermont, hard en van steen zijn de hardnekkig in de rij
staande woningen, hard en van steen is het café Le Renouveau, het gemeentehuis
waaronder de dorpsstraat doorloopt, hard en van steen is het torentje.
De Place des Combattants (één straat loopt beneden, de andere even hoger) is
eigenlijk heel Clermont. Er zijn nog wat korte straten die in het veld eindigen. Je
staat starend in het donkere gat van een hoeve die aan de andere kant zich opent naar
de wereld van het dal.
Clermont ligt hoog op een heuvel: een stenen opeenstapeling waar de wind nu en
dan aan een raam wrikt, een deur probeert open te stoten of de pomp doet knarsen.
Van steen is het kerkhof met grote, grijze graven. De teksten zijn vol jammer zoals
wanneer iemand zijn tranen voelt koud worden op steen. ‘Ici repose un ange’: Hier
rust een engel. Of: ‘Sur cette froide terre je viendrai pleurer prés de toi’. Op deze
koude grond zal ik dichtbij jou mijn tranen schreien. Koud, koud in Clermont, waar
een postbode met fladderende jas de post rondbrengt, waar een vrouw met een grote
wasmand een huis verlaat en waar kinderen rood en blauw op het koude, ommuurde
schoolpleintje heen en weer lopen alsof ze weggewaaid zijn door de wind.

Cottessen
Dikke bessen hangen in de struiken: signalen voor vogels die druk kwebbelend in
een wirwar van takken vluchten en daar muisstil hangen rond kleurigheden: witte,
snel ontplofbare bessen die plotseling op de grond vallen en daar hun
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Bemelen
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Bingelrade
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ronde bollen tentoon stellen, rode bessen, opvlammend langs het pad. Onder de door
de herfst in brand gestoken eikebomen liggen de eikels, eigenwijs uit het nest gevallen,
te grijpen voor iedereen die van deze rijkdom beter wil worden, kastanjes verderop,
glimmend en uitdagend tussen het veel te grijze gras, op de harde sintels van het pad.
Zwaar, rijk en overdadig rollen de vruchten over de aarde, rollen in elkaars baan,
vullen de lucht met hun geplof, de lange, herfstige middag door.

Daniken
Achter het stationnetje begint het zorgvuldig ouderwets gehouden land. Eerst is er
een vochtig weiland waarop, zo vroeg in de morgen, vogels scharrelend rondlopen.
Vervolgens is er een houtwal: kromme gewrochten van korte bomen steken hun
toornige kruin uit boven de greppel die zwartgestreept van links naar rechts loopt.
Achter wéér een weiland loopt de beek. Je ziet van waar je staat geen water, maar
meeuwen, die de beek van voor naar achter volgen, geven aan waar je haar moet
zoeken. Nu verschijnt er rechts een tuinderij: uit grijs geboomte maakt zich groen
gewas los dat fris en met prilheid overtogen deze hoek van de aarde nieuw maakt.
Daarna schuift het landschap, tussen heggen, hagen en hekken door, langzaam naar
boven, weilandje in weilandje uit, tot het boven vastloopt tegen een streng, donker
bos dat onwaarschijnlijke geheimen herbergt.
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Driepaalhoeve. Houw
Een open plek in het bos met een witte hoeve die als restaurant ingericht is en met
een door gazons omgeven laag gastenhuis. Het gras loopt dóór tot vlak onder de hoge
ramen met zindelijke tafels en stoelen daarachter. In het groene bos liggen andere
landhuizen. Driepaalhoeve.
Een weg met kasseien loopt dwars door het bos naar het gehucht Houw. De stenen
zijn met vaag mos overdekt, erlangs staan door stil licht beroerde jonge boomstammen
en struiken en daarachter groeit het geheimzinnige verre bos. Het wegdek loopt
gebogen, er zijn uitstulpingen. Vreemd voor het bos ligt deze weg hier, een stukje
verlaten hardheid en strengheid.
De weg eindigt in zachtheid en weekheid van glooiende grasvelden met
houtopstanden en ver van de weg af liggende hoeven met poelen en plassen. Het
gehucht Houw laat zich maar bij stukjes en beetjes kennen. Eenden en zwanen
scharrelen in het water, verborgen tussen het hakhout, de wrevelige struwelen en de
graspollen in dit dal van de Oeter.
Een boer in een weiland rent achter een boerenpaard aan. Het paard werpt wild
zijn manen omhoog en davert en stampt met zijn benen. Het heeft witte manen. Als
het zich door de boer heeft laten vangen, stapt het rustig naar de lege, plompe en
verloren hoeve die halverwege het dorp ligt.
We kijken naar de pluizige verte met gelige populieren, raden de donkere boslanden
daarachter, de eindeloosheid van het land, de barsheid en bontheid van het oppervlak
van de aarde. De wind jaagt de lichte mist omhoog. De kruinen van de bomen kloppen
met hun takken tegen de wolken, zich uitputtend in vergeefse tederheid.
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Oud-Elsloo aant.
Achter de oude kerk van Elsloo staat een klein, kromgegroeid boompje. Kleine
appeltjes heeft het om zich heen op de grond laten vallen, andere hangen er nog in.
De kerk staat stijf en recht omhoog. Een tekst op de gevel luidt:
Ik besta door deugden
ben God gewijd,
Elsloo tot vreugden
de hel tot spijt.

De Maasberg beneden de kerk: geklater van een bron die in een stenen put valt. Het
geluid springt op tegen de oude gevels.
De weg van keien gaat naar de dijk van het Julianakanaal, maakt een bocht die
voert naar een lange, kaarsrechte allee tussen populieren. Daarboven ligt glad en
afgeslankt het water van het kanaal, opgetast en van git. De bomen aan de overkant
wuiven er naartoe, wuiven diep beneden het water, zich keer op keer erin spiegelend.
Een meeuw zwenkt erboven, spiegelt zich op zijn beurt: twee vogels die elkaar
naderen en elkaar ontwijken.
Terug naar de stenen opeenhoping van het oude Elsloo. Beneden ligt kasteel De
Haam met zijn park als een stuk speelgoed voor zwanen, met zijn bronnetjes die
lokkend tot aan Geulle de wandelaar vergezellen.
De Maasberg omhoog: een korte, steile klim. Daarboven, boven een hoge stenen
muur met staketsel, de andere straat, ‘Op den Berg’ geheten, met moederlijk in elkaar
geklonken huizen, witte en grijze: de grijsheid en de witheid van het Streekmuseum.
Naast de kerk, helemaal daarboven, de oude pastorie. Je kijkt door de bleke ramen
die wolken weerspiegelen, komend van de overkant van het kanaal.
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Boven Eys
De Piepert, een gehucht van Eys, is het allerlaatste wat er van dit dorp nog zichtbaar
is.
Daarna begint het heuvelland. In een hoek van de aarde worden de kleine huizen
en hoeven zeldzamer en zeldzamer, tot er niets meer is. Het eindigt met een half
ingestort schuurtje.
Dan is er de dood van de doodlopende weg. Verderop ligt het waterwingebied.
Een ontoegankelijk gebied. Ruw en nog onbegonnen zijn de bosschages, de plekken
gronds en de struwelen.
Prachtig van glanzen rust het land in zichzelf, onberoerd, onbezongen, onbetreden.
Nabij de Piepert loopt in kronkels de Eyserbeek. Ze is niet te zien: ze heeft zich
ingegraven in het weiland. Alleen randen van grijze mergel zijn zichtbaar. Je ziet de
vogel er overheen vliegen, maar het water blinkt de wandelaar niet tegen.
Klimmend ga je de heuvel op, ploegt in de natte, vermergelde grond, het Eyserbos
tegemoet dat zich schuw op een afstand boven Eys verheft, met randen van
blauwgrijze schamelheid die uitlopen in verstilde struiken, oud gras dat zich verweg
en slapend ophoudt.
Aan de rand van het bos ga ik zitten en kijk uit op Eys. De Piepert is verdwenen.
Rimpelloos houdt het gehucht zich stil achter ronde glooiingen. Hoe ik ook luister
en kijk: het is er niet meer, zoals het er voor de wereld niet meer is.
Vanuit mijn plekje boven Eys speur ik naar beneden. Ik zie in een ovale lijst van
bosschages en witte en donkere woningen de kerk met zijn spits die een grijzere tint
heeft dan het oplopend heuvelland daarachter.
Ik kijk in het land, terwijl de koeien in de weide vlak vóór
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me hun bolle rondingen neerzetten tegen de kerktoren daarginds in de diepte.

Eysden. Kasteel
Het kasteel ligt aan de rivier: de laan loopt erop uit. Langs die rivier lopend stoot je
spoedig op een beek die in die grote rivier uitmondt. Die beek komt aansnellen door
weilanden en is omzoomd door bomen waarvan er enkele neergestort zijn en half
over de beek hangen. Ze liggen er als dronken lieden, op weg naar het water in slaap
gevallen. Het kasteel, omgeven door zware muren, laat die bomen achteloos liggen,
stroef keert het tot zichzelf, tot zijn paden van grint, tot zijn streng-besloten park
waar hagen tot op de graat geschoren zijn. De bijgebouwen zijn korstig en hard van
steen. Ze kijken niet naar de rivier, maar staren naar de torens van het slot. Intussen
groeit het zwijgen rond de hekken en poorten, totdat de nacht valt en de rivier zijn
stem verheft.

Oud-Eijsden aant.
Oud-Eijsden langs de Maas heeft zijn gezicht gekeerd naar het water. Vandaar lopen
de straatjes argeloos weg tussen huizen die de waardigheid hebben van stadse
woningen. Oud-Eijsden is grijzig en verward in dromen van eertijds. Pleinen liggen
vol schaduw en laten hun schuurpoorten dicht. Soms komt een oude vrouw naar
buiten en wuift naar een voorbijkomende wandelaar. Muurtjes, waarachter erkers
hun ramen door wolken laten bespiegelen, worden
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met groen van late bloeisels overwoekerd. Nu en dan richt zich een huis met kop en
schouders boven de andere uit, alsof het 't zicht op de rivier niet wil verliezen. Daar,
langs die Maas, loopt de ommuurde kade, waar je eigenlijk urenlang zou moeten
blijven staan om uit te kijken op die Maas, die beneden je in een vaag, ver spoor van
wijdte voorbij gaat, uitgestrekter dan elders, met het Belgische Ternaaien aan de
overkant.
Een eethuis, een oude muur die even oplicht; een op zichzelf staand wit huisje dat
het licht om zich heen heeft verzameld. Een achtertuin met wild bloeiend struikgewas,
opzij van een hoog huis met kleine raampjes dat gerestaureerd is.
We lopen het kerkje binnen. Boven op het oksaal staan vijf mannen met
blaasinstrumenten aan hun mond. Ze blazen zachte innige klanken de kerkruimte
binnen. Het geluid slaat tegen de muren en het plafond, vol morgenlicht dat religieus
door de ramen valt. We luisteren, gebogen over de bank in dit Oud-Eijsdense kerkje,
naar de blazende muzikanten daarboven op het oksaal, op deze zaterdagmorgen,
terwijl de zondag, licht ritselend in zijn kleed van wierook en sigaren, langzaam
naderbij komt.

Eyserheide. Elkenrade aant.
De daken groeien als het ware de aarde in, overgaand tot de kleur van leem. Als je
op weg van Eyserheide naar Elkenrade omkijkt is het alsof Eyserheide zich nog even
staande houdt boven de horizon om dan langzaam te verdwijnen. We zijn nu op een
zich kronkelende smalle weg die zich beweegt in de richting van Elkenrade dat niet
te zien is maar zich verstopt in een slip van het land. Rechts
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langs de weg zijn een oude man en kinderen bezig met het plukken van kersen uit
lage kersebomen. Ze verdwijnen bijna geheel in het groen, ruisend met hun armen
als bladeren. De oude man met zijn bretels en zijn zwarte ribfluwelen broek heeft
een sigaar in zijn mond die uitgebrand is. Terwijl hij praat verliest hij de kersen niet
uit het oog. Hij kijkt in het dichte bladerdak alsof hij op zoek is naar een geheim.
De kersen groeien met hun rode koorts gloeiend door de bladeren, strekken hun
steeltjes uit naar de plukker die de handen uitstrekt en plukt tot zijn vingers stijf
worden. Links kromt een weiland zijn bultige rug. Koeien lopen, gebogen onder de
last van de hemel, naar een verre plek in het grasland, keren halverwege terug en
schijnen zich te bezinnen op iets zeer droefgeestigs.
Elkenrade komt pas te voorschijn als je het betrapt, zoals het zich weggestoken
heeft langs het kreukelige pad. Lemen huizen schijnen hun verval staande te willen
houden vanwege hun schilderachtigheid. Ze liggen uit elkaar als de dobbelstenen in
de hand van een goochelaar, en niemand die het verband ontdekt dan de geest van
dit gehucht die naar mij kijkt vanachter een kromme schoorsteen.
En ik kijk, me wringend door een hol pad, daarboven weer uit in het vrije veld,
naar Wijlre en Gulpen, het onbekommerde land van de zomer waar, in het nest van
de hemel, de zon zijn warmte uitbroedt.

Geleen: Glanerbrook
Oude, kronkelige kabouterpaadjes zwerven langs bedeesde, uitgebloeide en onttakelde
bloemen: de Kaardebol en de Vrouwenmantel, de Smeerwortel en de Blaassilene.
Over
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het kleine, bijna dichtgegroeid vijvertje stap je, stappend op stenen, die half in het
water verzonken zijn. Er gaan karige stengels de lucht in, onder bomen die doorbleekte
gordijnen vormen in dit Geleense recreatiepark Glanerbrook.
Waar in het halfduister de Daslook groeit en het Robertskruid, staat even verder
de roerloze kiosk waar in betere dagen faunen en nymfen in het gras zaten, luisterend
naar een Pastorale of zich spiegelend in het water van de vijvers waaruit fonteinen
omhoog spuiten en hun druppels geven aan ieder sprietje. In dit park zijn de bloemen
groot en verheerlijkt, voor het laatst zich recht houdend tegen de struiken en de
glansbomen.
Op deze zaterdag lopen felgekleurde voetballers op het voetbalterrein. Aan de
kant staan plukjes toeschouwers. Een jongetje loopt telkens de bal achterna als deze
van het speelveld verdwijnt, maar zijn moeder geeft hem in plaats van hulde, klappen:
wat door de voetballers niet gewaardeerd wordt. Onder de tribune zitten oudere
kaarters in een schemerige ruimte bij elkaar, groepje bij groepje geschaard rond
hobbelige tafels op houten stoelen en nabij het buffet dat sinds lang niet meer gebruikt
wordt.
Er is een groot geluid van muziek en van schreeuwende kinderen even verderop.
Daar is het gebouw van de ijsbaan. We lopen de schaars verlichte, schemerige ruimte
binnen. Het ijs is niet van de winter. Het glinstert niet. Donkere kinderen komen
langs rijden, in roepende drommen zwierend over de als in beweging zijnde ijsvlakte.
Ze komen in stoeten aandrijven, zingend en schreeuwend, terwijl daarbuiten herfst
zijn moedeloos hoofd in de wolken steekt die druipen. De mini-golfbaan is verlaten,
de speeltuin is leeg. Er is alleen overgebleven de kleur van de toestellen, maar deze
verdwijnt bijna onder het geweld van de dode, rode bladeren die met dikke pakken
tegelijk op de grond vallen.
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En dit alles: het geschreeuw en de uitzinnige muziek, het kalmere, gedempte geluid
van de bal van de voetballers, de bedaarde tred van oudere wandelaars, zich vermeiend
in het oude droomwereldje van het stadspark, tot en met de stille kiosk en het
allerstilste van de kruiden in de botanische tuin: het is of de wind er een mantel
overheen slaat en het meeneemt ver van Geleen vandaan, in een achter de horizon
gelegen landschap.

Gellik
Het dorp ligt met een korte knik in de bocht terzijde van de heuvelrug, plotseling tot
stilstand gekomen in zijn vaart naar boven. De regen is hier kouder dan elders en de
wind waait er korzeliger. De kerk is nat, tot in zijn voegen beregend. Hard zijn de
trappen die er van alle kanten naar toe lopen, hard en zonder krimp zijn de vlakken
naast en rond die trappen. Kreupel staat een kapel even buiten het kerkplein bij een
minuscuul grasveldje dat zich staande houdt tussen al het steenachtige. Het
dorpspleintje is maar half voltooid, gaten zitten in de wand waartussen je redeloos
in de achtergebleven aarde valt, met haar diepe, snel door het landschap snijdende
heuvels en haar grasvlakten die tot aan de knie van de lucht reiken.

Genneperhuis
De muur zit toegedekt met onstuitbaar groeiend struikgewas dat wit uitslaat aan de
bloemknoppen. Elk seizoen wordt de muur brokkeliger en méér onzichtbaar. Maar
nog
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glanst op de stenen iets van de schoonheid van het kasteel dat tot een ruïne verweert
waar vreedzame koeien grazen langs de rivier die niet meer strijdbaar is maar fluistert
van de dingen die voorbij gingen. Het is of de muur bloeit in plaats van de struik:
het is de kleur die ligt op de doodskaken van een stervende. De geschiedenis keert
niet terug. Wat eenmaal boven alles uittorende wordt verzwolgen door het groen dat
terugkeert totdat het alles opgeslokt heeft.

Genzon
Wolken vliegen door de lucht. Nu en dan hangt een open plek blauw boven de akker
waar de boer met zijn tractor aan het ploegen is. Het zwarte, opengescheurde land
ligt met gladde, vettige kluiten in het winterse daglicht. De boer: ‘Het is wel 'n beetje
'n eentonig werk, maar ik ben graag buiten. Thuis zitten blijven kan ik niet: als ik
maar op het veld kan zijn ben ik gelukkig.’
Zijn hond loopt vóór de tractor uit, rustig en zonder ophouden voortlopend, zich
omkerend op het eind van het veld. Hij houdt zijn aandacht bij het werk, net als de
boer. ‘Ik ploeg dit veld om, om er een weiland van te maken voor mijn koeien. Op
het eind van maart zaai ik het in en als het weer goed is heb ik eind mei grasland.’
De ploegschaar met scherpe messen en bladen glimt, zichzelf telkens
schoonspoelend, tussen de kluiten die als brokken zwart licht met hun aanschijn naar
boven liggen, fris, vol en zwaar in het winterse landschap.
Net boven de horizon is een andere tractor te zien die als een dronken man
waggelend en schrijlings op de rand van het land zit.
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De boer: ‘Elke morgen omstreeks 6 uur zit ik in de stal. Als ik daar bezig ben komt
mijn vrouw me 'n kop koffie brengen. Daarna ga ik naar 't veld. Eer het avond is
hoop ik hiermee klaar te zijn. 's-Middags om 12 uur ga ik eten, warm eten. De hond
eet met ons mee. Zondags en door de week: het is elke dag van vroeg tot laat werken.
Ik houd van mijn werk. Ik ben graag boer. Ik zit nu op de boerderij waar mijn vader
geboren is, in Genzon, een gehucht van Ulestraten.’ Het land buiten het dorp, liggend
in de richting van Schimmert, zwenkt en daalt, verdwijnend aan de overkant. Er zijn
groepen struiken, fruitbomen, hagen: houtskoolstrepen tegen de nu eens met zwarte
vegen besmeurde, dan weer licht openwaaiende lucht.
Soms staat de boer met zijn tractor even stil en praat. Dan zit zijn hond muisstil,
wachtend op het sein van vertrek.
De boer: ‘Mijn leven is helemaal gericht op boerenarbeid en boerderij. Mijn
beesten, mijn land: daar ben ik mee bezig, altijd. Als ik zondags door het veld loop
kijk ik naar de wasdom. Dat interesseert me: hoe de dingen groeien. Ik kijk dan ónder
de jonge aardappelplanten of er al bolletjes zitten, nieuwsgierig naar de groei.’
Zijn leven verloopt gelijkmatig. Door de week: arbeid. Om tien uur des zondags
met z'n allen naar de kerk. Des middags even er op uit, naar familie of kennissen. Of
wandelen.
In een grijze stal naast het veld staat een paard, het hoofd droevig naar ons
toegewend. De stal heeft de kleur van het paard. De lucht daarboven wedijvert in
grijsheid met de manen van het dier. Nu en dan komt de hond aansnellen, loopt in
korte drift achter het paard aan en komt terug naar de boer. Vanuit zijn weiland blijft
het paard staren naar de boer, de tractor, de hond en naar ons. Het heeft niets anders
te doen, klaarblijkelijk.
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Geulle
Zonder enig verzet rijzen en dalen de korenvelden en de weilanden, elkaar afwisselend
in hoogte en laagte, diepte en breedte. Geuren verrassen de wandelaar als hij langs
de hagen loopt en zich verbergt in grote trossen achteloos neerhangende bloemen.
Het parklandschap gaat over in lage verte waar de rivier onzichtbaar langs hoge, op
regelmatige afstanden geplaatste, populieren stroomt. Daarvóór is het vlakke
symmetrisch neergelegd als een tapijt voor de aankomende zomer die gewis hier
straks parmantig zal wandelen met fladderend kleed, tussen de korenaren en de in
het groen weggedoken huisjes die met hun lage daken, hangend boven een heg, deze
schijnen te beschermen tegen de aanwaaiende wind. De paden zijn ruimschoots
voorzien van schaduw en licht waarlangs de varens hun genoeglijke veren op en neer
zwaaien. Kastanjebomen vóór de boerderijen hebben weet van oude dingen die ze
doorvertellen aan de zwaluw boven het watervlak, bezig geschiedenis te schrijven.

Geulle aan de Maas
Een pad dat tussen hagen loopt. Achter die hagen weilanden. In een van die weilanden
lopen kippen: witte, kleine kippen. Ze pikken in het gras, tussen de strootjes en de
blaadjes.
Op het gras een open schuurtje. Er staat een ladder in, een wagentje met wielen
die de lucht in steken en er ligt een stapel hout.
Achter nóg een omheining ligt de boerderij met schuren en
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stallen. In de wei staan perebomen. Een poortje voert naar een moestuin. De boer
hangt over de haag en praat met een andere boer, die op het pad staat, naast zijn fiets.
We hebben het over erfkippen. Terwijl wij praten schijnt een vage herfstzon over
de groenten in de tuin, het grasveld en de kippen. Het stukje land achter de huizen
van het dorpsplein in Geulle is vertrouwd met het geluid van het tokkelende
hoendervolk en met het geblaat van lammeren die in de wei aan de overkant grazen.
De oude boer, die naast zijn fiets op het pad staat, zegt: ‘Die erfkippen geven
eieren die 'n donkerder dooier hebben dan de eieren van batterijkippen. Ze smaken
beter. En ze zijn in de winkel ook duurder: vier cent.’
De boer aan de overkant van de haag: ‘Och, ik laat ze hun gang gaan. Ze vinden
tussen het gras voldoende voedsel. 's Avonds als ze zin hebben gaan ze naar de stal.
Ik heb er geen omkijken naar.’
In het gras heeft hij hier en daar slablaadjes gelegd. De kippen lopen erheen langs
de grijze, stenen muur van de boerderij, langs de haag, tokkelend en gorgelend en
zonder haast, pikkend, met de kop omlaag. Ze lopen dezelfde richting uit: een kudde
tevreden grasdieren. De haan loopt voorop.
In de moestuin hangen de groenten met herfstkleuren in al hun late vreugde. ‘Ik
ben de worteltjes aan het uitdoen,’ zegt de boer. ‘Ik breng ze in huis, de zolder op.
Daar brengen ze de winter door.’
De boer op het pad vertelt over de tijd van vroeger. ‘Toen ik jong was kwamen
elke avond de mensen bij elkaar buurten. “Plenken” noemden we dat. Soms tot diep
in de nacht zaten ze dan in de zomer buiten de deur. Je had elkaar altijd wel wat te
vertellen.’
Die tijd is voorbij. De paden lopen nog door het dorp en langs de rivier bloeit het
kruid even wild als tevoren. Maar
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wat is al niet veranderd!
Nu gaan ze weg, de boer op zijn fiets, de andere boer hervat zijn werk aan de
moestuin. Geulle aan de Maas, zoals het gehucht rond de kerk heet, luistert naar het
getokkel van de kippen. Een raadselachtig geluid, eeuwenoud en eeuwig dorps.

Geysteren
In het kleine beekje liggen bladeren, ze liggen tegen de bodem losjes aangedrukt.
Het water stroomt er overheen, laat enkele ervan nu en dan op en neer bewegen.
Andere raken los en drijven uiterst traag mee, zodat ze over een kleine afstand een
lange middag doen. Het kleine beekje komt in het weiland als een kind dat zijn plezier
niet op kan. Fris en helder gewassen staan de koeien terzijde. Lang kijk ik naar het
water en de koeien die op het schilderij van het landschap zorgvuldig gepenseeld
staan, naar de bomen die zich gevestigd hebben in de bochten van de beek. Onder
het pad door komt het water aan de andere kant tevoorschijn, onveranderd slank en
glad en ogenschijnlijk tot alles bereid.

Groot-Genhout
Eerst is de straat smal waar ze het dorp binnenkomt. Ze zoekt als het ware een
tussenweg tussen het pad (waaruit ze geboren is) en een heuse dorpsstraat. De
boerderijen zijn al aanstonds groot, blinkend en stralend van gezondheid. Perken
opzij zijn van een metrische zuiverheid die niets met de willekeur van dorpsgrasvelden
te maken heeft. De hagen
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zijn glad geschoren, de weilanden erachter ingedeeld in vakken door omheiningen
van houten, zwartgeteerde hekken. In het ene weiland lopen schapen, in het andere
paarden. Een boer staat in zijn achtertuin, kijkt over de haag en groet. De
zondagmiddag ligt een straatlengte vóór op de zondagsrust die elders heerst. Het
uitmuntende licht is een stralenkrans op het gras dat achter de hagen zich onberispelijk
laat opschikken.

Grijzegrubben aant.
Er staat een pomp in het dorp. Daarnaast zijn twee vrouwen met elkaar aan het praten.
Een jongen met een fietsje is tussen hen in. De dorpsstraat loopt rond een lege ruimte
die scheef tegen een helling ligt. Er is een weilandje binnenin, er staan wat bomen.
Paarden zijn hogerop te zien, naast een wrakkig schuurtje dat van alle kanten de
hemel binnenlaat. Vriendelijk loopt de weg het dorp uit, passeert een kapelletje dat
vlak voor een schuurpoort staat op een eilandje in de weg. Nu kun je links of rechts
omhoog. Beide wegen zijn hol en donker, in beide gevallen kom je in het veld. Je
aarzelt of je het dorp verlaten zult. Daarboven verlies je de intimiteit van het dal. Zul
je het wagen omhoog te klimmen, om ginds je hoofd te steken in de strop van de
wind?

Hammerbrücke
Romantisch en wild is het rond de Belgische Hammerbrücke. De rivier de Geul
stroomt in de verlatenheid van het dal
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langs een van de donkere pijlers. Ernaast ligt een oude groeve waar vroeger
blauwsteen gewonnen werd. Een wankel bruggetje moeten we over, bestaande uit
boomstammen. Het begint te waaien en te sneeuwen.
Tegen een van de pijlers van de brug staat een grauw, verwaarloosd monument
met namen van militairen die in de vroege morgen van 10 mei 1940 onder het puin
van het viaduct de dood vonden. Ze hadden 't de lucht in doen springen om de Duitse
aanvaller tegen te houden. De tekst is in het Frans: ... ‘Ze hebben hun zending vervuld,
wetend dat ze er de dood bij zouden vinden’.
Een klein groepje huizen nabij de brug. Een troep ganzen trekt snaterend de weg
over naar de mesthoop. Kleine stalletjes met koeien. Daarbinnen zijn man en vrouw
bezig.
Als de sneeuwjacht opgehouden is gaan we terug naar de Hammerbrücke. Het
viaduct ligt vastgeklonken in zijn duisternis. Het land er omheen is bebost en verlaten,
zonder enige menselijke bedoening op deze winterse dag. Boerderijen liggen
verzonken in hun doodsslaap. Op de meest veraf gelegen paden en wegen is de brug
nog te zien. Langs zwarte hagen en doorweekte velden is in de diepte de spanwijdte
zichtbaar tussen twee beboste hellingen, verloren en zuchtend onder de dreiging van
regen- en sneeuwvloed.
De Geul stroomt er beneden woest en in velerlei bochten. Voorgoed schijnt de
landelijkheid van het zomerse grazen van koeien onder deze brug verdwenen. Het
is hier al bitterheid en koude.

Heppeneert aant.
Het wordt avond en boerenvrouwen gaan zitten op de lage

Leo Herberghs, Gehuchtenboek

35

Clermont
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Oud-Elsloo
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Nabij Eijsden
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Elkenrade
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muur die de uiterwaarden van de Maas scheidt van de dorpsstraat. De hoeven kijken
uit op lage weilanden die tot aan de rivier door lopen. Talloze koeien bevolken de
vlakte. Ze grazen dichterbij en verderweg, als waren ze zich aan het verpozen.
Nu het donker wordt halen de boeren de runderen van het veld. In lange stoeten
komen ze aan op de verharde weg en trekken ze naar de stallen. Er achteraan komt
de boer met zijn vrouw of is er een kind dat vaardig de stok hanteert. Ik zit op de
muur met de huishoudster van de pastoor van Heppeneert naar de langslopende
koeien te kijken. ‘Het is mooi vee,’ zegt ze, ‘maar het bevuilt de straat.’ Ze vertelt
dat ze zelf afkomstig is van een boerderij in Diepenbeek. ‘Mijn ouders waren maar
kleine boertjes. We hadden niet meer dan vijf koeien.’
Ze is al dertig jaar huishoudster bij pastoors. Nu ze 75 is doet ze het wat kalmer
aan. ‘Ik kom nooit in Maaseik,’ zegt ze. ‘Dat doet de pastoor. Hij heeft een velo.
Och, wat heb je eigenlijk nodig voor twee man. Niet veel.’
We zitten op het muurtje tegenover het kerkje van O.L. Vrouw van de Rust. De
schemering valt, maar nog steeds komen er mensen naar het kerkje.
Tegenover haar lage kleine boerenhuisje zit een oude boerin schrijlings op het
muurtje. Ze zegt dat veertien jaar geleden haar man is overleden. ‘Hij bleef dood op
het veld onder het ploegen. De mensen zeggen: Verdriet slijt. Maar dat is niet waar.
Het wordt altijd erger, elke dag denk ik aan hem. Elke avond lig ik om acht uur in
bed. Wat moet ik anders doen? Ik heb niemand om mee te praten. Mijn kinderen
wonen elders. De boeren? De boeren hebben geen tijd. Die werken maar altijd. Om
12 uur 's nachts zijn ze nog bezig.’ Intussen trekt de ene stoet koeien na de andere
over de weg, langs het kerkje van Heppeneert, langs de pastorie waar de huishoudster
nu de dichtbegroeide tuin in loopt, langs het
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Gasthuis O.L. Vrouw van de Rust, en langs het zaaltje waar de pelgrims een boterham
kunnen eten. Ze trekken laag over de grond een spoor van warmte.

De Heumense Schans
De heide heeft Mook aangevreten, totdat Mook terugsloeg en nu groen en bloemen
neerzet voor mooie woningen in luchtige streken. Waar eens veldslagen woedden
en oorlog door het dunne heidekruid floot, komen nu forensen zich te goed doen in
restaurant De Schans en liggen huizen in een lange laan van groen.
Het gebied van de Heumense Schans is grillig. Langs een verzinkerij zit je
plotseling in een stoffig bos. Een lange trap met houten treden voert je naar boven,
de heuvel omhoog. Je stapt in dwarrelend zand. Zwartgeblakerde stukken grond
jagen een prikkelende geur in mijn gezicht. Hoger klim ik. Daarboven is de kegel
van het land plat. Een schijf van aarde draait rond onder de lucht die
allergrootmoedigst te blazen ligt met nauwelijks zichtbare wolken. Ik kijk om me
heen.
Aan één kant heb ik de bossen, zoals iemand ze moet zien die van heel hoog kijkt
op het land beneden zich. De bossen golven, dicht-gekroesd, naar de einder toe, die
zich niet bloot geeft. Ik zie pad noch weg: afgesloten liggen de bossen, voor de
wandelaar ontoegankelijk.
Aan de andere kant ligt, blinkend opgerezen achter alle nabijheid, een
even-verlichte wereld met zilvergrijze torens, rivier en matte huizen. Ver en trillend
grijpt de oneindigheid om zich heen. Ik zie een ander land, ver van alle gerumoer en
hitsig bedrijf. Maar nog altijd dichtbij staat de kerk van Mook, tussen het gewemel,
het korte oponthoud
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en het lange wachten, half verborgen achter bomen en toch in één sprong te benaderen.
Ik loop over het plateau. Er is daar een gedenksteen aangebracht in een muurtje.
Terwijl de hitte stijf op het heidekruid staat lees ik: ‘W.A.M. Westerouën van
Meeteren, directeur ANWB 1888-1942. Talloze leden leerde hij de natuur kennen
en liefhebben door zijn organisatie van tochten op velerlei gebied. Met dit reservaat
eren zij blijvend zijn nagedachtenis’. Ik kies het pad terug. Langs de stoffige heuvel
loop ik snel naar beneden alsof ik daarboven mijn tijd verdaan heb.

Hillensberg
We slaan af bij Bingelrade en komen in het Duitse grensdorp Hillensberg. Eerst is
er een hele tijd niets, buiten een boerderij die krom tegen de grond ligt. In de tuin,
achter de hoge haag, ligt een vrouw op het gras te slapen. Ze springt op als we met
onze fietsen langs rijden.
Dan is er een hele tijd weer niks. Aan het eind van de weg komen de lage huizen
te voorschijn. Glad en hard zijn de muren, roodgrijs de daken. Hillensberg wordt
doorsneden door een dorpsstraat die aan alle kanten dicht zit met gesloten hoeven,
harde erven, betonnen afzettingen en dichte poorten. De kerk ligt op een hoogte: een
dapper uitziend kerkje, dat met zijn torenspits het dorp gemakkelijk in al zijn
geledingen overziet.
Van het kerkje gaat het naar beneden, de weg af die schots en scheef in zijn beugels
hangt. We volgen het pad dat ons uit het dorp brengt, tot we voorbij de laatste
geheimzinnige schuren en boerenwerktuigen zijn geraakt. Nu is het land weer
eindeloos. Het pad wordt altijd maar korzeliger en
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ongepaster. We stappen af tussen hoge halmen en overschouwen het raadselachtige
land. Achter onze rug zet zich scherp de lijn van een zwaar, stoffig pad af dat, bukkend
voor de hemel, omhoog gaat, een ongewisse reis tegemoet. Vóór ons is er een
wemeling van leeuweriken die zich dicht aan de grond houden en vandaar hun
smeekbeden opzenden. En in de diepte gaat als in een trage film een autobus over
een ongeziene weg langs een huis, een steenfabriek en nóg een huis.

IJzeren
Middenin het dorp zijn de varkens. Ze lopen op een zwart stuk grond en wroeten in
de modder. Grommend en knorrend staan ze achter de haag en kijken de voorbijganger
korzelig aan.
In de stille dorpsstraat, waar vrouwen pratend bij elkaar staan en kinderen dwars
tegen de wind aanlopend, van school komen, klinkt het kwade, voze roepen van de
varkens, alsof zij zich in een ondankbare wereld beklagen over hun lot.
De boer: ‘Ik had al varkens toen ik dertig jaar geleden trouwde. Je groeit ermee
op. Ik heb landvarkens, yorkshire en een kruising van die twee. Die beer die je daar
ziet is een landvarken.’
De boer staat op een weitje bij een kar. De varkens zitten op drie afzonderlijke
percelen. De grond is zwart, modder drijft op de donkere, herfstzware landen. De
varkens steken hun zwarte muil in de brei, slorpen de modder op, woelen telkens
opnieuw met poten en kop in het vuile water.
‘'n Varken haalt zelfs uit deze modderbrei nog voedsel’, zegt de boer. ‘Hij vindt
er kalk. Het is net zoals met kinde-
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ren die stukjes kalk uit de muur halen en dat in hun mond steken. Die kinderen vullen
intuïtief kalkgebrek aan.’
‘Eerst was dit een wei, maar in twee maanden tijds hebben de varkens er een
troosteloos modderveld van gemaakt. Ze vinden het hier fijn. Varkens moet je de
buitenlucht gunnen, dat is het gezondste voor hen. Je moet varkens niet binnenhouden,
zelfs niet als het sneeuwt in de winter. Mijn varkens zijn nooit ziek. Er zijn boeren
die varkens een ring in de neus doen zodat ze niet meer kunnen wroeten, maar ook
dat is niet goed voor varkens: ze moeten flink kunnen wroeten vanwege die kalk.’
Zijn lange omgang met varkens heeft hem één ding geleerd: varkens zijn eigenwijs.
‘Als je een varken een bepaalde hoek in wil krijgen en dat varken wil in die andere
hoek, dan komt het er ook.’
In IJzeren zijn grijze mergelwoningen in de straat die uitloopt op het veld waarin
dichte boomgaarden staan. Het pad kronkelt zich waar tussen de takken een stapel
kisten staat bij een tractor. In de verte kronen bomen een lichtopgaande heuvel. De
bomen hebben gaten alsof hun vleugels door de wind uit elkaar geslagen zijn.
Wij intussen worden door de boerin in haar keuken binnengebracht en krijgen een
bord dampende, bruine soep voorgezet. In de stallen achter de keuken slapen bij de
grote buik van een zeug allerkleinste biggetjes met roze doorschoten oortjes en verder,
achter de stallen, vluchten katten weg onder de natgeslagen hagen.

Tussen Hillensberg en Kolleberg
We staan op een geel, zandig pad in de blikkerende zon. Rond ons liggen de velden,
bewassen met vruchten. Achter
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ons lopen andere paden, stoffig verloren achter krommingen nabij groepjes bomen.
In de verte, maar alsof het niet bij ons hoort, loopt een weg en staan boerderijen
tussen hoogoprijzend geboomte. Traag rijdt een bus door dat landschap, schuift de
coulissen van de horizon voor zich uit. In onze oren davert het geluid van de leeuwerik
die op de grond zit. Hij probeert de wildste melodie, valt over zijn eigen toonladder
en snikt dat het klettert in de hagen. We staan er zwijgend bij, gevangen in de
toverdoos van dit geschetter.

Horn
Aan de kant van het park met de vijver stijgt de muur van het kasteel dreigend en
somber omhoog, bijna zonder vensters, zich schrap zettend tegen de wereld. Toch
is het in het park alleen maar liefelijk. Kreupelhout, omvangrijke boomkruinen en
hellende grasvelden geven de zwanen en de eenden een elegante, ietwat verwaarloosde
omgeving, waarin zij zonder treuren hun levensdagen slijten. Over het water loopt
een houten bruggetje, er zijn een paar planken uit verdwenen en er zijn geen leuningen
aan de kant. Het heeft een hoge rug en als je daar staat, net als de brug gewelfd over
het water, zie je eendjes rechtstandig duiken nabij een rottende, in het water gevallen
boom, die daar al jaren voorover ligt. De zwanen evenwel blijven sierlijk en vol van
adel en zwenken niet af van hun koninklijke weg, ook al nader ik hen.
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Boven Houthem
De zon gaat onder achter wolken, hoewel het nog lang geen avond is. De hemel is
volgelopen met nevels en mistige gedaanten die elk plekje innemen en hun langzame
vleugels uitspreiden over blauw dat nog naar buiten wil. Reusachtig was de zon des
morgens en vol heldenmoed. Maar nu het later in de middag wordt is het of ze, in
haar wiek geschoten, plotseling sterven wil: de dalende zon wordt zonder bloed
gesmoord in de dampen en de aantijgingen van een loden lucht die zich niet
bekommert om avondrood. Stil en zonder enig gezucht valt de zon in de muil van
de allesverslinder, de grote trage lucht, de grijze vijver van de hemel. We kijken
omhoog, zien de zon zonder gespartel verdwijnen in het kijkgat van de wereld en
verwonderen ons erover dat we niet branden van verlangen om mee te gaan, verweg,
de roerloosheid daarachter tegemoet.

Itteren
Het jongetje aan de rand van het dorp schrijft met kleurpotloden op het kleine,
geasfalteerde pleintje vóór het huis. Het loopt er dwars overheen en bukt zich telkens
opnieuw om zijn teksten in rood en blauw neer te zetten. Achter hem strekken de
weilanden zich uit met de beek waarover een houten bruggetje gespannen is en in
de verte lopen de bomenrijen weg, dieper de wereld in. Het jongetje schrijft en schrijft
en als het klaar is met schrijven kijkt het, staande voor het huis, triomfantelijk naar
het kleine, geasfalteerde pleintje. Ik kom aanlopen, speur naar de lettertekens die
achtergelaten zijn op het asfalt. Ik lees, in grote
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kleurige letters: KERMIS, aan de ingang van het plein, en verder: RUPSBAAN,
SUIKERSPIN, NOUGATKRAAM, ACHTBAAN, en, helemaal in 't midden, het
woordje ‘LOVE’, met twee kleuren neergeschreven. Over dat hele, verzonnen
kermisterrein loop ik weg, de weilanden in. Achter mij staat het jongetje nog steeds
bij het huis.

Tussen Itteren en Borgharen
Het pad langs de Maas is uitgesleten in het gras. De rivier tussen de twee dorpen is
armelijk en smal in haar gebloemde oevers. Waar we lopen strekken zich de weilanden
uit. Aan de overkant is het land begroeid met bomen. Er zijn daar, haast weggedoken
in holten, enkele hengelaars. De Maas lijkt stil te staan. In dat stilstaande water staan
ondersteboven de huizen van de Belgische overkant die wit zijn en in een boog zich
neergelegd hebben. We naderen het dorp. Hoe dicht we het ook naderen: er is niets
dat er beweegt. Het leven in het dorp speelt zich af achter schuurpoorten, op erven
en achter de ramen van zon-doorlichte kamers in de nieuwe wijk. Enkel hoorbaar in
het dorp is het gepraat dat opklinkt uit de herbergen, wijkplaatsen voor mensen die
buiten de stad in Maasdorpen wonen.

Kelchterhoef
Het licht is hard en helder. Op de laaghangende takken van de struik valt de hele
blauwte van de hemel. De bladeren tekenen zich scherp af op het pad dat glorieus
zijn aandacht ligt te verdelen tussen het beschaduwde en het
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lichte. De zwarte schaduw is een geëtste bloem, een kruid dat van een bosgod
afkomstig is, een schoonheidsteken dat op het pad voor het grijpen ligt. Rond die
schaduwige beweging van de bladeren strekt zich het ademende bos uit dat met zijn
vergaan en zijn bloeien een stilstand schijnt te bewaren terwijl de wandelaar telkens
verandert, nu eens oud is en dan weer jong, vergankelijk als een mens maar zijn kan.
Wat wil hij anders dan eerbiedig opkijken naar al dat onvergankelijke dat hem
omringt?

Naar Kelmond
Zoals 'n boerenveld hoort te zijn: zanderige paden, daarnaast velden en akkers, een
opklimmende horizon en kreupele bosjes, zo is het boerenakkerland nabij Neerbeek,
Beek, Genhout, Geverik en Oensel. Krom buigt de heuvel zich over aartsvaderlijke
weilanden die de heuvel haast niet durven te beroeren.
Ik kies het pad dat zijn eigen stilte volgt. Dwars staat het op de wegen in dit land.
Het bekreunt er zich niet om, loopt eraan voorbij, kruist de viersprong. Elke keer
opnieuw komt het pad uit de ontmoeting te voorschijn als de hardnekkigste zoeker
naar stilte.
Ik volg het als een vrome godzoeker, langs ruisende halmen, langs eenzame bomen
waaraan de wind zijn krachtige lenden stoot, langs holle bermen waar alle gruis van
het land bij elkaar ligt, tesamen geschoven door de wind: takjes, bladeren, oude
vochtige vruchtjes, uitlopers van schichtig kruid, leeggelopen hulsels, knoesten, eelt
van aarde.
Zelfs de dorpen schuwt het pad. Het loopt er onverbloemd zwijgend langs alsof
het geen koning dienst verschuldigd is. Het heeft zijn eigen streng rijk: meetkundig
verantwoord
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loopt het over een lijn waar hazen hun trek hebben, mieren hun baan vinden, prinsen
hun zwerftochten ooit moeten hebben gehouden. Toch houdt het pad eenmaal op
zingend en onverantwoordelijk te zijn. Het laat zich vangen in de armen van Kelmond
waar je spoedig in een nest valt van boerderijen, een kapel en een hooggelegen huis
waar paarden een streng, ascetisch leven leiden.
Langs de huizen lopend ga ik haast verloren in het overhangende groen van de
tuinen waar dieren koeren, schreeuwen en lachen. En steeds daarboven hangt onder
de hemelwolk het grote huis met atelier van de kunstenaar Arthur Sproncken. We
komen aan de Kelmonderhof, nors en verborgen achter zijn hoge, gesloten poort.
Vreesoproepend ligt de hoeve in het land. Maar ik ga verder, een lange, lange weg
volgend, en verdwijn in het niets achter de horizon.

Kessel
Hier is de rivier plotseling volstrekt geworden. Achter de woningen waaien haar
golven voort in een andere, tijdlozer wereld. Het dorp mag het slechts van ver
aanschouwen. De huizen hebben hun grote ramen aan de achterkant opengelaten op
dit lichte voortdansen van de rivier, die, zich ver houdend, lacht. Soms staat iemand
achter het raam te kijken, de lange achtermiddag door, totdat de avond valt en de
rivier donker wordt. Dan staat hij op, vervuld van het stromen en het ruisen. Als hij
het licht ontsteekt valt in de kamer de zwarte rivier als een schaduw binnen: een gast
die het dorp omkneld houdt in zijn stromende almacht en die elk moment kan
losbreken in een zang van vernieling.
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Kessel. Veerboot
De veerboot glijdt, kop in de wind, over het gladde water dat in zijn fluwelen doek
uitgespreid ligt tussen zijn oevers. De huizen staan donker erin weerspiegeld, met
olieverf geschilderd. De veerman loopt van het midden van de veerboot naar de
ketting en terug. Hij doet zijn werk als in een droom, lopend van voor naar achter
en van achter naar voor. Hij weet precies hoelang het duurt eer de veerboot aan de
overkant is. Op de seconde af bepaalt hij er zijn bewegingen naar. Hij ziet allang niet
meer uit naar de overkant waar de weg zich slingert door het dorp en een toren zich
over de daken heenbuigt. Noch heeft hij aandacht voor de andere kant waar donkere
bosschages het land verbergen. Traag vaart de veerboot, twijfelend tussen de ene
kant en de andere kant, zich aan géén oever gewonnen gevend.

Lottum
Het pleintje is prentachtig, de huisjes knikkebollen op elkaars schouder. Ze staan
schuin overeind alsof ze zo pas uit de hemel gevallen zijn. Er staat een pomp in het
midden; er omheen is er 'n mystieke ruimte waar zich vroeger de dorpspoel bevond
en daar omheen staan de bomen, goedwillend en elk moment bereid om opnieuw te
gaan bloeien, nu het voorjaar zich aankondigt. Rond dat pleintje lopen, nauwgezet
en stapvoets de wegen die, als ze hun ronde gemaakt hebben, achter de huizen
verdwijnen. Waar gaan ze naartoe? Van één weet ik de gang: hij loopt naar het water
dat, achter het heuveltje, neerligt in zijn bedding en
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wacht op de veerboot die van oever naar oever zijn vraagteken op het water schrijft.
Er is hier geen vroeger of later, er is alleen de eeuwige wederkeer, geboorte en dood.
De boot schommelt het in gedachte na.

Nabij Maasbracht
Het landschapje loopt met het water mee. Vanaf het pad daalt een boerenwei met
paarden naar beneden. Een oude Maas-arm met een zwaan. Een inham met boten
die zelfs niet meer schommelen in hun winterslaap. Daarachter een gegroefd weiland
met een gele bus. Er ligt een half afgegraven bergje naast het grindgat.
In het water, verborgen tussen boompjes en struiken aan de overgroeide kant ligt
een boot. Een man staat op het dek en zwaait met zijn poetsdoek langs de ramen en
over de ijzeren stangen. Doodstil is het om hem heen. Het water rimpelt niet.
We lopen over een loopbrugje naar hem toe en komen terecht op een kleiner bootje
dat naast 't zijne ligt. De man houdt op met poetsen. We kijken naar het glimmende
dek, het sproeiend water en zien ons weerspiegeld in het glanzende hout.
‘Dit is mijn sleepboot’, zegt de man. ‘Ik sleep vrachtboten met mijnsteen van
Urmond. We zitten hier in een grintgat boven Maasbracht. We maken het gat aan
die kant groter en aan deze kant vullen we het op met mijnsteen.’
In de verte waar het water uitloopt in een bredere vlakte, ligt het baggerschip, in
zichzelf knorrend als een waterbeest en hapt en zuigt in de diepte. Dichterbij ligt een
kraanschip dat met kabels vastgemaakt is aan een bulldozer op het land. Naast de
sleepboot rust een Kempenaer die in
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reparatie is. En aan de andere kant, in het dode water aan de stille oever, is er een
donker, dreigend werkschip met containers: een bijna gestorven reus die tot aan zijn
heupen in het water zit.
‘Ik wacht hier op een oproep’, zegt de man op de sleepboot. ‘Zogauw als 'n schip
me nodig heeft ga ik. Soms vaar ik wel 'ns voor drie dagen met een sleep naar
Rotterdam.’
We kijken over het water naar een eindeloze vlakte van gras. Hier en daar lopen
dwergachtige koeien, hun koppen boven de horizon. Een eenzame auto, zich een
weg banend over modderige paden, komt als een schim aangegleden. De hemel slaapt
in het land en het land in de hemel.
‘Deze boot is vroeger een stoomboot geweest. Van 1901 af heeft zij gevaren van
Rotterdam naar Amsterdam, als sleepboot. Het is al een ouwe boot, maar als je haar
goed verzorgt en bijhoudt kan zij best nog lang mee.’
‘Dit grintgat maken we dicht’, zegt de man op zijn sleepboot. ‘Vijftien jaar geleden
zijn we hier begonnen. Die berg met aarde die u hier ziet hebben we naarboven
gehaald. Nu zijn we die berg weer af aan het graven. We gooien eerst mijnsteen in
het water en dan komt die grond erop.’
‘Je kunt op deze grond nooit meer landbouw bedrijven, maar je kunt er wel koeien
laten grazen. Dit wordt allemaal weer weiland, behoudens een kanaal waarvoor we
de weg vrijhouden.’
De man zegt: ‘Je zit hier helemaal alleen. Vrijdag is het wasdag: dan maak ik het
schip schoon. Alleen als het water hoog is of als het mistig is, dan moet je met twee
man zijn.’
We lopen terug over de loopbrug, komen op de zandige oever waar fietsen staan
en auto's. Een verstorven hoek van het land met stilstaand dood water, met schepen
die doelloos liggen te weerspiegelen, geen acht slaand op de verre kerktorens van
Stevensweert en Maasbracht.
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Meers
Het huisje staat scheef in de ruimte tussen twee straten. Laag is het dak met de
duiventillen. Het grint knarst op het voetpad. Het hoge hek dat naar het huisje voert
is gesloten.
De volière zit vol met 't kwetterend vogelvolkje dat toevlucht zoekt in de struiken
die hun kaal hoofd buigen onder de last van de sijsjes, de putters, de boekvinken en
de kanaries.
Uit het lage huisje komt een vrouw die ons te woord staat terwijl wij over de
omheining buigen. ‘Die vogeltjes, ja die maken 'n lawaai, vooral des zomers: dan
word je er 's morgens vroeg wakker van!’
Ze vertelt over de volière. Op aanraden van haar man, die achter het kleine raam
van de keuken zit, gaat ze het hok binnen en drijft de vogeltjes op, zodat ze naar
voren komen, in ons blikveld. We bewonderen de levendigheid van de sijsjes en
putters, de behendigheid van de boekvinken, de lust tot opsieren van de kanaries. De
vrouw: ‘Het is 'n vrolijkheid, zo'n volière! En dan die duiven! We hebben er meer
dan honderd. Ze zitten in hokken op zolder. Die zolder is dertien meter lang. Mijn
man verzorgt ze, ik kom er alleen als mijn man ziek is. Waar ik het meest van houd?
Van honden! We hebben er vier gehad’.
Haar man is inmiddels naar de zolder gegaan en heeft één hok open gezet. Het
geraas van vleugelgewiek is boven ons hoofd. Telkens opnieuw, snel achter elkaar,
verschijnt een andere duif op de duiventil, blijft één seconde staan, verheft dan zijn
vleugels, en verwijdert zich van het dak. Kijk, nu vliegen al die duiven in een wijde
boog over het huis, over de straat en over 't kleine Meers. Ze schrijven een vraagteken
aan de hemel. Nu eens zijn ze aan het uit-
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einde van het dorp, dan weer kringen ze boven ons hoofd, waar ze zoevende lucht
aanwaaien met de armslag van hun vleugels.
Nu komt de man naar buiten. Hij draagt rode pantoffels en rolt een shag, terwijl
hij met zijn ene pantoffel op de uitstekende rand van de stenen tuinband staat.
‘Die duiven heb ik al 35 jaar. Ik had ze al toen ik op de mijn ging werken. Dat
was de laatste jaren op een Belgische mijn in Eysden. Als ik om half vijf 's morgens
op mijn werk moest zijn was ik al om half vier op omdat ik mijn duiven wilde
verzorgen. Ik maak de hokken nog altijd drie keer op 'n dag schoon’.
De duiven blijven wieken boven het huisje en boven Meers. Het huisje is wit met
een groene rand: een vogelhuisje vol koerende doffers onder en boven het zwarte
dak.

Melleschet aant.
Beneden in Melleschet ligt een ruïne. Kinderen zijn tussen de oude muren aan het
spelen. Ze hebben stokken in hun hand die ze hanteren als geweren. Op een daarnaast
gelegen heuvel sluipen kinderen door het struikgewas en schieten met hun stokken
naar de kinderen beneden, die zich verdekt opstellen tussen de muren van de ruïne.
De ruïne is van de ENCI die hier haar bedrijf gehad heeft voordat ze naar Maastricht
vertrok. In deze streek van Vijlen zijn nog sporen zichtbaar van de afgravingen van
het bedrijf en er lopen gangen, overwoekerd door gras. Melleschet: hier en daar
verstrooid een wit huisje, lange, langs de wegen lopende hagen, popperige
vakwerkhuisjes die hun uitdagende witheid neergelegd hebben tegen de herfst van
het land.
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Langs het restaurant Vijlenhof naar beneden lopend kom je in het dal dat weer
langzaam oploopt naar boven, naar het Vijlenerbos. Als we voorbij gaan stijgen
geuren van erwtensoep op uit het restaurant. De gelagkamer wordt beheerst door een
groot schilderij in de schouw. Het is van de hand van de Maastrichtenaar Alfons
Olterdissen, de man die zoveel Maastrichtenaren en anderen tot op de dag van vandaag
met zijn dialect-vertelsels blijft bekoren. Het grote portret stelt keizer Justinianus
voor, gezeten in zijn heerschappij. Hij is een jonge God zoals hij daar zit, bleek van
gelaatstrekken, ernstig en hooghartig. Een mooie, schone jongeling, waarschijnlijk
een Maastrichtenaar die voor de schilder model stond.
Melleschet, Rott, Groeneweg: gehuchten aan de voet van het Vijlenerbos.
Groenewegen kronkelt zich naar boven langs schaarse huizen op het terzijde gelegen
land. Ganzen komen snaterend naderbij.
Halverwege overvallen ons de zoete geuren van brood. We kijken rond maar zien
geen bakker. Een via 'n stenen trap te bereiken langgerekt huis blijkt de bakkerij te
zijn waar de geuren vandaan komen. Onweerstaanbaar voeren ze ons naarbinnen
waar broden, vla's en ‘Platzen’ (een typische lekkernij) ons doen watertanden. De
bakker woont er helemaal verloren in het land, maar wie hem zoeken weten hem te
vinden.
Bleek, teer bladgewas langs de weg waarin vogeltjes hun laatste wijsjes zingen
tot aan het bos waar een boer ons wijst op zijn koeien die tot in de verte hun heldere
kleuren heffen, boven de herfst uit.
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Grijzegrubben
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Heppeneert
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Melleschet
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Oud-Valkenburg

Leo Herberghs, Gehuchtenboek

59

Merum
De poorten zijn in dezelfde kleuren geschilderd: rood met wit. De straatjes, die hups
op en neer lopen, kijken erop uit. Op elke hoek spreken de poorten dezelfde kleur.
Erlangs lopen witte muurtjes die soms stokstijf staan blijven bij een café dat
overlommerd is door grijs geboomte. De erven zijn onzichtbaar achter gesloten
hoeven. In struikgewas en opgaand geboomte verborgen staat de ruïne van een toren.
Het kasteel is sinds lang in allerhande sagen verloren gegaan. De toren is afgebrokkeld
zoals een tand afbrokkelt. De stenen steken uit de borstwering, ze zijn bijna zwart.
De toegang wordt afgesloten door een jongen op 'n fiets die als een late nazaat van
de kasteelheer de weg verspert.

Montfort
De ruïne ligt achter een boerderij. Van die boerderij loop je tegen het prikkeldraad
dat om de ruïne gespannen is. Je kunt er omheen lopen, langs varkensstallen en langs
oude, bouwvallige schuren. Steeds kijk je tegen de reusachtige, ruwstenen toren die
eertijds hoog moet zijn geweest en krachtig. Stenen muren torsen niet meer die
geweldige behuizingen die eens het kasteel vormden. Kinderen plunderen soms nog
dat wat overgebleven is, laten brokstukken van muren naar beneden vallen. Toch is
het plunderen nog maar een tijdverdrijf voor toevallig hier verdwaalden. Grote
putdeksels en gevelstenen sieren de huizen en tuinen van dorpsbewoners die hun
deel hebben gehad van het eens zo trotse kasteel. De historie van dit dorp is vermalen
tussen de kaken van de op bezit belusten.
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Neercanne
Het kasteel houdt zich gedekt tegen de rug van de berg. Moeilijk te benaderen is de
poort die hoog ligt achter de terrassen en muren. Van ver houdt het zijn grijsheid
verborgen tegen de even grijze mergel, maar de torens wekken de belangstelling van
de wolken die er omheen staan. Breed en grijslokkig, ontdaan van zijn
krijgshaftigheid, ligt het met zijn gezicht naar het open land dat doorsneden wordt
door beken, bomenrijen en bosranden. Er gaat een verheugende frisheid uit van dit
landschap dat oud is in zijn bomen die kronkelend over de beek hangen. Zwart is het
krakende hout langs de muren van de hofsteden, zwart en al vergaan.

Boven Noorbeek
De halve ronding van de aarde is van hier zichtbaar in oplettend neergepenseeld
geboomte, in groene, diep uitgesneden wakken van graslanden, in buiten zich zelf
zich de hoogte instekende bomen die weergaloos ruisen. Daartussen dempen de
houtwallen het al te harde licht, rekken zich donkere paden naar de heuveltop en
glanzen brokken water in een kwarts van lucht. Van diepte en hoogte, breedte en
verte, van lengte en afstand is dit heuvellandschap gemaakt, van kleine ivoren wolken
die er overheen hangen, van muisgrijze wegen die als een ademhaling dalen en zich
verheffen. En mensen gaan en keren, onder een moeizame last gebogen, tussen de
lage struiken, het manshoge gras dat nog net niet boven de horizon pluimig omhoog
steekt en de ingekapselde schuren die hun ogen in de aarde begraven hebben.
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Ohé
Tussen de bomen van de bongerd ligt de mesthoop, rokend en ademend als een koud
kind in de winter. De oude boer neemt het paadje achter de schuur en brengt met zijn
kruiwagen de mest naar de rokende hoop. In de stal staan de koeien breeduit rook
uit hun neusgaten te blazen, onrustig aan de kettingen trekkend. De boer schraapt
met zijn riek de mest bij elkaar en gooit telkens een hoopje op de kruiwagen.
In de korte, kleine stal staat in een nis van een van de beslagen ramen een stel
flessen. Het winterlicht valt er doorheen, stort er zijn Geest in die vreemd en ijl in
de stalruimte hangt, zich verbergt tussen de afgedragen werkjassen die aan spijkers
in de muur hangen.
Een andere boer is water in een emmer aan het pompen. Het knarsend geluid van
de pomp, vermengd met de korte stoten van de adem van de koeien en het doffe
geblaf van de twee honden die in een hoek op een baal stro liggen, maken de sfeer
verstild als in een oud, ver verhaal.
Een derde boer zit op de hooizolder waar hij hooi bij elkaar veegt. De drie boeren,
broers van elkaar, doen zwijgend hun werk. Ze bewegen zich tussen de koeien,
kalveren en vaarzen in hun eigen atmosfeer. Al dertig jaar doen zij dit boerenwerk,
hier nabij de Maasdijk in Ohé op het kasteeltje.
Met zijn kruiwagen gaat de oudste boer op en neer van de stal naar de mesthoop
in de huiswei. Hij zegt: ‘Ik moet die mest straks op de weilanden verspreiden, maar
ik heb geen paard meer. Ik vond het op 'n morgen dood in de stal. Zelf ben ik 'n keer
uit een fruitboom gevallen. Ik heb wel nog 'n wagen, maar ik heb geen paard.’
We lopen door het in 't gras afgesleten pad, rond de hoge
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muren van de boerderij en kasteel, met perebomen zwart en gebogen in hun knieën,
geschurkt tegen de hooiruiters om hen heen. De dag valt mistroostig tussen de takken
waar de rook van de mest omhoog kringelt, van veraf te zien als 'n ijle droom van
het grijze rundvee in de stallen.
De boer: ‘Dit is een nieuwere kruiwagen. Ik heb er een die helemaal van hout is
maar die staat op zolder: het rad is kapot en dat kan ik niet meer maken.’
In de laatste stal hangen flarden van spinnewebben onder de balken. Afgeschoten
ruimten herbergen niets. De kou staat gereed achter de schuurpoort om binnen te
dringen, maar nog houden de stallen stand waar het vee met de hoeven slaat, eet en
drinkt van wat de drie boeren hen toeschuiven, dag en nacht bezig zijnde.
‘We hebben hier dertig jaar geboerd’, zegt de oudste van de drie gebroeders, ‘maar
we gaan binnenkort naar Laak. De nieuwe kasteelheer vraagt een huur die we niet
kunnen opbrengen.’
De boer wendt zijn gelaat af, kijkt naar de pereboom, naar de rokende mesthoop,
naar de hecht in hun stenen staande stallen en naar de, hoger dan de rook, opstijgende
torentjes van het kasteel. Kil is de winterdag en het houdt niet op te misten.

Ohé
Het weitje voor het huis is als een pleintje in het dorp; een grasgroen pleintje met
karren, honden en bomen. Tussen de perzikboompjes, de perebomen en de
kastanjebomen door kijk je tegen de gevels van de hoeven met stallen, mesthopen
en krielkippen. Het weitje is dorps met zijn bomen, die in het licht naar boven kijken
als kinderen op een
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schoolpleintje. Het grint op het pad knarst onder onze voeten. We komen achterom
op een binnenhofje. De jonge boer laat ons zijn stallen zien. ‘Deze stal is al meer
dan honderd jaar oud’, zegt hij.
In de lage ruimte (balken die doorbuigen onder de last van de tijd) staan vaarzen
bij elkaar samengedromd in een hoek van de stal. Waar de kop van de een zit, zit de
staart van de ander. Ze kijken door de open staldeur in het licht. De zon zit laag aan
de horizon en werpt zijn verste en bleekste schijn op de bruine koeien die staan in
een onvergankelijke glans.
We kijken rond naar de oude voorwerpen, naar het hooi op de grond, naar de lege
geraniumbakken, naar de banken. ‘Kijk, deze bank hier, die komt nog uit het park
van kasteel Walburg’, zegt de boer.
‘Die zitbank staat in de zomer buiten, midden op het weitje vóór het huis.’ ‘Het
is zo fijn daar in de zomer buiten te zitten’, zegt even later de vrouw van de boer. Ze
schenkt koffie en brengt vla die zij uit een andere kamer haalt. De vla smaakt naar
het landleven, naar vervlogen herinneringen aan de tijd toen je nog kind was, bij je
grootmoeder op het land. ‘Ik maak die vla zelf’, zegt de vrouw des huizes. ‘Ik bak
graag. Ik maak ook zelf gebak.’ Straks als we weggaan geeft ze ons eigen gemaakte
hoofdkaas mee: een flink stuk dat ze nauwkeurig in papier wikkelt.
Voor de brandende haard zitten twee honden. In de stoel bij de haard, bij een
breiwerkje, zit een slapende kat. Een andere kat steekt haar hoofd om de hoek van
de deur. Hoewel het tegen de middag loopt en er toch allerlei werk aan de winkel is,
laten de boer en de boerin niet merken dat ze iets te doen hebben. We zitten zo vredig
in de kamer alsof het de vooravond is van een lange zondag die niet eindigen zal.
We lopen naar buiten. Onder kar en eg zitten krielhanen
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en krielkippen. Lage schuurdaken moeten we onderdoor voordat we aan de achterkant
komen. De boomgaarden strekken zich uit tot in de nevelige verten. Kaal, zwart en
geslagen door de wind staan de bomen rillerig in het allerbleekste zonlicht.
Op dit stukje aarde van het dorp Ohé draaien we rond als betoverd door de plek,
gelukkig met de gastvrijheid, luisterend naar wat de boer vertelt. Het weitje voor het
huis is volgezet met doorzichtig getakte: broos, fragiel en toch donker en
onontkoombaar en van alle tijden: een wei met lang groen gras vóór de gesloten
boerenhoeven waarheen de boer met zijn laag melkkarretje nu teruggaat, zijn uren
vullend met winterarbeid.

Ophoven
Het sluisje in de Molenbeek staat als een vraagteken boven het water. De bermen
zijn zacht bespannen: er komt al jaren geen mens. Zwart is het stilstaande water. Ik
zie er de schaduw van een vogel in wegvluchten, een paar eenden het geslepen
oppervlak beroeren. Er staat een boerderij achter het water die laag en ineengezakt
ligt te vergaan. In het huisweitje rondom liggen brokken steen, knoesten van bomen,
gevelde struiken. Kippen en hanen stappen rond in dit groen vol met verval, leggen
er zich te rusten, in niets meer te onderscheiden van steen en plant.
Het gehucht Ophoven nabij Echt staat besluiteloos in de nu langzaam neervallende
regen bij enkele in het niets verdwijnende en uit het niets voortkomende wegen. De
hoeven zijn tegen de aarde geworpen, weggeroest onder de lucht. Ze wachten op de
genadeslag die de tijd, die grote sloper, hen zal geven.
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Tegenover elkaar staan ze, gebroken in hun knieën. Uit een van de hoeven vliegen
duiven uit een gat in de muur, waar vroeger het raam zat. Achter de slonzige, vuile
ramen van de kamer staan zakken voer voor runderen en wrakke achtergebleven
boerenwerktuigen.
Achter de laaggelegen, langgestrekte hoeve lopen varkens, hoog op hun poten
onder de slaande regen. Ze zijn wrokkig en nors aan hun dagwerk bezig, wroetend
in de grond, wroetend in de vervallen en verlaten weide, waar brokstukken van het
verval neer liggen. Maar het zal nog jaren duren eer de boerderij geheel gebroken
zal zijn: het verval gaat langzaam, de daken van de hoeve zien er nog stevig uit. Een
man komt achter slordig gebouwde muren en afzettingen te voorschijn, een hond in
zijn armen, terwijl de andere blaffend om hem heen springen. Op een erf aan de
overkant springen verblinde waakhonden tegen hun kooi, laten rauwe geluiden horen.
Een jongen met een haast weggewaaide sigaret tussen zijn lippen komt op zijn tractor
naar buiten, fel de bocht nemend vanuit de poort naar de straat. Hij groet zwaaiend
met zijn arm de man met zijn hond. Deze laatste laat me binnen in zijn keuken. Net
is hij af aan het wassen. Honden liggen verspreid over de stenen vloer.
Een van de boerderijen heeft een groot perk buitenshuis, tussen de lus van de
wegen. De vrouw is buiten in de regen in de tuin aan de arbeid. Zij loopt naar binnen,
de poort in, waar haar man nu verschijnt. Hij houdt zich eveneens binnen de poort.
Onderzoekend kijkt hij ons aan. Waarom zijn de boeren weggetrokken uit dit gehucht?
vraag ik. Komt dat door de autoweg? Hoeveel gezinnen wonen er nog in Ophoven.
‘Vijf’, zegt hij, ‘vijf gezinnen.’
We keren terug op onze schreden, tussen blaffende honden, zwarte gordijnen, die
doodstil neerhangen achter gestorven ramen, wegfladderende stukken doek op een
weiland en
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rafelige bomen in kapotte boomgaarden.

Opoeteren
De bossen tussen Opoeteren en Gruitrode zijn onoverzienbaar. Al wandelend verlies
je het zicht op je omgeving. Diep in de bossen (waar je soms, als een ree, onhoorbaar
loopt over mossen) is er geen kerktoren te zien en geen huis. Je dwaalt rond in een
streng in zichzelf besloten wereld, bestaande uit zich in het wild uitstortende bossen,
vlakten met gerooide veldvruchten en weilanden waar koeien als opperhoofden van
het bosvolk rondlopen. Aan de rand, waar het al te stille uitloopt in boerenhoeven,
val je aanstonds in het tomeloze geblaf van kettinghonden. Slordige schuren liggen
half open vol katten en leeglopende kinderen die in hoeken en stallen stilstaan en
onder duistere balken treden. Verderop wordt iets van een dorp zichtbaar, soms is
er een huis dat je van ver aanstaart. Maar de straatkeien en de loshangende hekken
vervagen weer langzaam, komen soms en even nog in het bos waar ze tenslotte
ophouden te bestaan en waar de angst om achtervolgd te worden door kwaadaardige
honden zich uitdrupt uit twijgen en takjes.

Oud-Valkenburg aant.
Tussen twee kastelen zitten de wilgen kraagdiep in het land, de beeklijn volgend die
dwars door het groen loopt. Van het ene naar het andere kasteel is het maar 'n stap.
Kasteel Schaloen is blind aan één oog. Grijze ramen kijken naar binnen. Het struweel
rondom zit dik in de veren. Kas-
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tanje en es, den en eik spannen zich in het kasteel te verbergen maar hun moedeloze
takken vallen telkens opnieuw terug. Dichterbij zijn de weilandjes met de hekken en
leemkleurige pilaren. Een open schuur daarachter lijkt in geen jaren beroerd. Het
wordt er zoals het hier vroeger was: met een molen die uilen op bezoek krijgt, terwijl
de veldmuizen rondom haasje-over spelen. Vroeger zaten er in de Molenbeek
vuistdikke palingen die 's nachts weggehaald werden door stropers. Nu zit de
Sjaloensmolen in de verf, de koele ruimten zijn met zorg gepoetst en er hangt aan
de muur instruktief materiaal. De molen is te bezichtigen voor publiek. Als je op de
brug staat kun je naar beide kanten een blik werpen in de stroom. Nog steeds is die
stroom fel maar, zoals A. Lemmerling zegt die ons rondleidt: ‘Je ziet eraan dat de
huisvrouwen vandaag wasdag hebben’.
Het heempark heeft een ouderwetse boerenwei met plukken onkruid en
boerenbloemen in plukjes bij elkaar: een wei om er met klompen doorheen te lopen.
Veldmuizen worden aan de rand, tussen korte stompen van stammen, opnieuw binnen
dit bedoeninkje gelokt waar oude fruitbomen met onbekende namen staan en waar
bijenvolken in een boomstam zitten en doordringend de lucht met hun eindeloze
zang vervullen. Kikkers springen rond en guichelheil legt zijn felle stippen laag tegen
de grond.
Paden en lanen gaan zwaar gebukt onder geboomte dat oud is in dit oude land
tussen twee kastelen, die hun uitgemergeld gezicht onderdompelen in de schaduw
van het Geuldal.

Piepert aant.
Alsof het zich wegstopt in de heuvel ligt de Piepert bij Eijs, doodlopend in het
waterwingebied. Een groot hek
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houdt je staande. Links zijn er ruwe, chaotische weilanden met kruiden, opschietende
bloemen, welige, onverwachthoge grassen en zich in de breedte uitdijende struiken.
Het land daarachter klimt omhoog waar een door klare zon beschenen ruimte begint.
Een snede door het landschap blijkt een weg te zijn waarover nu en dan een auto als
een insekt langzaam verschijnt en weer wegloopt.
In de Piepert duiken de huizen weg, kijken op tegen de heuvel rechts die naar het
bos loopt dat, met wakken van groene weilanden ertussen, hoger klimt, totdat het
gekromd ligt op de rug van het land.
Verweg zijn er stemmen, maar pas als ik bij een hek sta dat uitzicht biedt op de
heuvel met het bos zie ik in de verte kinderen die nu rustig bij elkaar zitten tussen
het oorverdovend stille groen.
De huizen in de Piepert bij Eijs zijn stil en hebben zich opgetuigd. Ze liggen losjes
bij elkaar, vier in getal en vertellen elkaar op gehoorsafstand hun wederwaardigheden.
Altijd komt er het zwijgen tussen, want er is niets zozeer overheersend op dit stukje
aarde als zwijgen.
Op de helling ligt een groentetuintje, het ligt scheef en afgepaald met zijn
doodgewoon groentegezicht daar op de kleine heuvel, tegenover de boerderij, waar
de oude boer met zijn vrouw aan de deur staan. De kleur van de deur voegt zich naar
hun uiterlijk. Ze nemen van elkaar de grondtoon over, huis en mensen. En zo is het
goed.
Je moet terug als je eenmaal de weg naar de Piepert genomen hebt. Alleen de
wandelaar zou verder kunnen als hij een schuin pad naar boven neemt. Maar hij moet
zich dan wel toegang verschaffen tot afgepaalde weilanden.
Je draait beneden wat rond, kijkt uit op het heuveltje, luistert naar de verre stemmen
van kinderen en staart naar de ouderwetse onbedaarlijke weilanden nabij het
waterwingebied vol ongekamde kruiden en grassen.
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Puth
Een buigend korenveld dat reikt tot aan de hemel. Daarboven stilaan grijzer wordende
avondwolken die doodstil blijven. Alsof er nooit beweging geweest is noch zal zijn,
zo stil staan die wolken daar, boven dat korenveld. En niets dan die wolken en dat
korenveld. Als je ernaar kijkt krijg je een gevoel van eeuwige stilstand en van eeuwige
rust. Nu je verder loopt, langs dat korenveld, komt langzaam en geleidelijk de spits
van een kerktoren boven de heuvel en eindelijk is het hele dorp zichtbaar, met
beweging van mensen achter hun huizen, bezig met dingen die van zover gezien
ondoorgrondelijk zijn.

Puth
Achter het huis ligt de stal. In het halfdonker staan twee vrouwen, een oude en een
jonge bij een sorteerbak aardappelen te sorteren. Naast zich hebben ze ieder drie
emmers. De kleinste aardappelen gaan in de eerste emmer, de aardappelen die er een
beetje onaantrekkelijk uitzien in de tweede en de aardappelen voor verkoop, in de
laatste.
De stal is aan één kant afgesloten met karton. Tussen het stro van de balken hangen
spinnewebben. Achter het karton staat een paard dat stommelt en nu en dan zijn kop
naar de andere kant draait. In de stal daarnaast zitten konijnen.
In een hoek van de stal ligt 'n berg aardappelen. Nu en dan neemt de jonge vrouw
'n riek en schept een hoop aardappelen in de sorteerbak. De oude vrouw, de
schoonmoeder van de jongere vrouw, zegt: ‘De aardappelen die er

Leo Herberghs, Gehuchtenboek

70
niet zo mooi uitzien, gebruiken we zelf. Ze zijn goed te eten. De aardappelen zijn
duur tegenwoordig, je mag niks verloren laten gaan.’
De twee werken zwijgend door. Als de drie emmers vol zijn vullen ze met de
inhoud een jute zak. Met z'n tweeën slepen ze deze zak naar een weegschaal en daarna
gaat die zak naar een plaats bij de staldeur.
Het werk vordert langzaam. De aardappelen worden stuk voor stuk in de hand
genomen en stuk voor stuk in een van de emmers gelegd. Op een gegeven moment
zegt de oude vrouw: ‘Ik moet eens naar mijn soep gaan kijken’, en verdwijnt door
de staldeur.
De jonge vrouw, de schoondochter vertelt, dat haar man boer is en dat hij aan de
bieten is. Ze zegt dat ze vier kinderen heeft. Om kwart voor twaalf gaat ze naar buiten.
‘Ik moet de aardappelen op gaan zetten. Dadelijk komen mijn kinderen thuis.’
De schoonmoeder, die teruggekomen is, zegt: ‘Ik heb acht kinderen gehad. Nu
hebben de vrouwen er maar twee. Wij hadden vroeger nooit last van zenuwen, maar
de jonge vrouwen tegenwoordig hebben dat wel.’
Als de jonge vrouw terugkomt zegt ze: ‘Ik kom uit een gezin van elf kinderen. Ik
ben gewend flink aan te pakken, wat het ook is. Van ons werk word je niet rijk, maar
dat willen we ook niet.’
De twee vrouwen werken in het halfduister van de oude stal door. Het paard ernaast
beweegt nu en dan, de konijntjes zitten doodstil. Met een plof vallen de aardappelen
in de emmer.
Buiten, achter de stal en op het erf, lopen pauwen rond. Andere stalletjes en
schuurtjes liggen vol bladeren die de herfst afschudt van de kromme bomen van het
weilandje. Puth verliest zich in de verte achter stallen en schuurtjes in de mistigheid
van de landerijen.
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Bovenste Puth
Een pad achter het dorp voert langs kale hagen en zwartgeteerde hekken. Een stuk
omgeploegd akkerland loopt dóór tot aan de achterkant van een boerderij van Bovenste
Puth. Het huisje is wit en de zwarte, grote kluiten spoelen als golven tegen de
achterkant van de hoeve.
Ik kom langs een drinkbak. Er liggen stenen in en stukken hout. Helder is het water
en licht beslagen door ijs. Een roodborstje wipt van een heg, komt terug, springt en
zwenkt dwars over het voetpad. Even later is het, na een bocht in het pad, weer
aanwezig. Wil het mij naar een Verborgen Schatplaats voeren? Waarschuwt het mij?
Langs een ander pad, dat afslaat terzijde van een boerderij, kom ik op de
dorpsstraat. Poorten staan dicht alsof het eeuwig zondagmiddag blijft. Als 'n poort
openstaat kijk je op een bevroren erf waar, achter beslagen ramen, geraniums
kleumend in bakken bij elkaar staan. Soms is de achterkant een kindertekening: de
lijnen staan haaks op elkaar en scheiden het stalletje van het woonhuis. Het huisweitje
voegt zich met moeite in dit wereldje. Straks valt het achterover in de mist van januari.
Wie vindt het dan nog terug?
Een poort staat fronsend gesloten tegen de poort aan de overzij. De weg ertussen
geeft geen duimbreed toe. Soms is er een knik in de dorpsweg. Dan schijnen de
hoeven zich voor een moment met elkaar te verzoenen.
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Ransdaal
In de verte doet het dorp zijn best boven de horizon uit te kijken. Alleen de kerktoren
lukt het. De lage daken van de boerderijen zijn voortdurend bezig hun gezicht te
redden. Nu eens lopen ze boven de horizon, dan weer beneden. Ze leggen hun okeren
pannen dicht tegen de aarde, alsof ze ermee verbroederen willen. Hoe verder je van
het dorp wegloopt, hoe vager het schetsje is dat licht, lucht en aarde ervan maken.
Tenslotte is het niet meer dan een winterse prent uit vergane eeuwen, zonder mensen
en zonder dieren. Raadselachtig leeft het dorp aan de rand van de wereld en je voelt
het: iemand houdt het tegen, opdat het niet wegvalt.

Tussen Reymerstok en Pesaken
We gaan zitten op een plek in de buurt van het steil aflopend bosje waar vogelgeschal
hoorbaar is. Hier boven het dal hoor je van beneden donker geruis van water, geroekoe
van houtduiven en nu en dan een veraf zingen van kinderen. Het dal is dichtgestroomd
met hakhout: bosjes die vermist aan de grens van vindbaar en onvindbaar liggen.
Daar tussendoor moet ergens de beek stromen. Soms denk je dat een rij bomen de
plaats aangeeft waar je zoeken moet. De blik vliegt evenwel verder; boven de heuvels
rusten de ogen op horizonnen die steeds dunner en steeds kariger hun stromend licht
vrij geven aan de aarde. Er is daar een vreemde lucht die niet meer van vogels is en
niet meer van mensen, maar die is zoals een vreemdeling soms gezien wordt op aarde,
even, en daarna voor eeuwig voorbij.
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Rosmolen
De Rosmolen in Venray houdt zich op aan de rand van het bos en komt pas
tevoorschijn als we er vlak vóór staan. Over de brugleuning gebogen kijken we naar
het water van de Oostrumse beek, maar het molenrad wil niet meer bewegen. Als
we er een tijdje staan, met onszelf verlegen, komen twee mannen uit het huis naar
buiten. Ze zijn beiden oud, één is er bijna tachtig, maar kwiek lopen ze met ons mee,
over het brugje, en kijken naar het rad dat duister en geweldig onder de bomen hangt,
dieper het bos in waar een langzaam afdalend pad zich verliest in zwijgen.
We staan later tussen een wilde kastanje en een eik bij 'n molensteen die onder
een treuriep ligt. Achter de bomen is het weiland donker van kleur.
De mannen staan bij ons alsof ze niet bij ons horen, maar zich ophouden in een
stillere wereld waar geen rumoer is van snelle stemmen, heftige gebaren en vermoeide
vragen. Ze wenken of wij hun paarden willen zien. In een kleine stal nabij het
molenrad staan ze, lichtbruin van kleur, de moeder en het veulen. Ze willen vanuit
de duisternis naar buiten, maar het veulen wordt de pas afgesneden. ‘Ze hebben te
veel last van vliegen, buiten,’ zegt de jongste van de twee molenaars. De Rosmolen
staat in de Geijsterse bossen. Even verder is er een landgoedkamp van de ANWB.
De deelnemers hieraan hebben in de loop der jaren het rad hersteld. Over een kalme
uitgestrektheid staan hun tenten uitgespreid, tussen de bomen nauwelijks te zien. Er
is een volslagen rust alsof zieken er de gelegenheid krijgen langzaam in en uit te
ademen. Enkele mannen lopen rustig en zonder geluid van de ene tent naar de andere.
Tussen de doelpalen van het voetbalterrein hangt de was.
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Rott aant.
Overheersend grijze daken die diep naar beneden buigen. Van veraf gezien lijkt het
alsof ze de grond raken. Maar dat doen ze niet: ze laten de deuren en de ramen van
de boerenhofsteden vrij. Als je dichterbij komt zie je de daken langzaam een voor
een te voorschijn komen, ieder behorend bij een apart huis. Maar ze zijn allemaal
even grijs, overlopen met mosachtige aanwassen, met tekens van geleefd leven.
Onder die daken is de tijd zijn gang gegaan. Kamers waarin vroeger boeren gestorven
zijn, zijn behangen in modieuze lichte kleuren. De gang eindigt in een luchtige hal
en achter de schuurpoort verheft zich niet de mestvaalt maar is er een modern
beeldhouwwerk naast een krullerige tuintafel met tuinstoelen.

Schierwaldenrath
Plotseling is er, bij de kromming van de weg, de Gaststätte met okeren kleur en
groene deuren en ramen. Aan de andere kant ligt een ernstigkijkende boerderij met
herenallures. Papieren rozen hangen in de struiken en boompjes en boven de deur
bevindt zich een bord: Heil dem königsschützenehepaar.
Dappere mannen spelen vals muziek nabij het kleine stationnetje met de ouderwetse
lokomotief die dikbuikig en goedgezond op zijn stil spoor staat. Er zijn antieke,
gelige treinstellen met ‘Raucher’ en ‘Buffet’. Het is het stationnetje van het historisch
spoorlijntje dat hier in Schierwaldenrath begint en eindigt. Kleine ronde
aanplakzuiltjes laten zien hoe het treintje rijdt. Een man die een spoorwagon met een
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Piepert
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Rott

Leo Herberghs, Gehuchtenboek

77

Saint Jean-Sart
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Stevensweert
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lasapparaat te lijf gaat zegt dat wegens de warmte het treintje maar één keer 's zondags
rijdt en dat er dan een auto meegaat om te kijken waar de vonken terecht komen die
door de lokomotief uitgeblazen worden. Want vonken zijn gevaarlijk als de weilanden
langs de spoorlijn droog zijn. Intussen spelen de groene muzikanten het ene deuntje
na het andere, terwijl anderen die vrijaf zijn met een fles bier in hun hand rondlopen.
Kleine muzikanten eten ijs en brave volbuikige Duitsers bekijken met hun fiets aan
de hand het kleine, kleurige schouwspel. Zelfs de dorpsdwaas heeft niet verstek laten
gaan. Hij wijst, midden op een zijweg staande, vreemdelingen de weg en stuurt hen
allemaal dezelfde kant uit, richting Langbroich waar je boeren tegenkomt die op hun
traktor de eindeloze weg rijden naar Vintelen en Gangelt, waar het al eender is van
uitgestrekte velden en landschappen die door niets onderbroken worden dan door de
kerktorentjes van Kreuzrath, Birgden en Gangelt. In Birgden drinken we bier in een
café dat sinds kort bemand is door een jong echtpaar uit Keulen. Dadelijk is de
kasteleinsvrouw met ons in een diep gesprek gewikkeld over de geneugten van het
platteland. Haar kinderen, zegt ze, zitten vóór dag en dauw al bij de buurman die
varkens heeft en koeien.
Vóór het café ligt een enorm grasveld met daar omheen boerderijen. Een man op
de bank wijst ons de weg terug naar Schinveld.

Sint Maartensvoeren
Het kalfje op de heuvelweide lag doodstil. Het groen rondom hem was groener dan
ooit en de hemel scheen hoog en vriendelijk als was het volop zomer. Toch was het
al laat in oktober.
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Een vrouw zocht paddestoelen op het weiland. Ze bewoog zich tussen de koeien die,
in groepjes verder grazend of bevallig liggend, hun trage middaggang gingen. Nu
en dan verdween de vrouw achter de helling en soms zag je alleen haar hoofd. Ze
had een korfje bij zich en droeg een schort.
De koe, die het kalf gebaard had, liep om het beest heen. Nu en dan likte zij met
haar tong over het kalf waarna ze zich verwijderde, al etend van het gras. Maar niet
lang bleef ze weg en niet ver ging ze. Telkens opnieuw kwam ze terug en likte
opnieuw het kalf dat doodstil lag.
Het land was stil. In de verte lagen de roestige bossen en dichtbij was er de
onbeweeglijke haag waarin vogels wegvluchten voor onze naderende stappen. Een
paar patrijzen vloog luid-klapperend weg. Onder die haag lagen bladeren en takjes
van lang vervlogen zomers. Geen wind raakte die stoffige, dorre overvloed aan.
De heuvels in de verte en de heuvel dichtbij, waarachter, in de diepte, de hoeven,
lagen zo eindeloos vergeten tussen St. Maartensvoeren en St. Pietersvoeren in de
Belgische Voerstreek, dat het was of ze voor eeuwig verlaten waren en of er nooit
meer iemand terugkeren zou.
We liepen verder, kwamen uit op een ander pad dat ons naar een grote boerderij
voerde. We klopten aan en vertelden de boer dat er een koe rondliep bij een kalf dat
ze zojuist ter wereld gebracht had.
‘Dat klopt,’ zei de boer. ‘Het kalfje is dood. De dierenarts is er al geweest. De koe
was zeven weken over tijd.’ Hij zag onze vragende blik.
‘Ja,’ zei hij ‘we laten dat kalfje nog een tijdje liggen omwille van de koe. Zo'n
kalfje kun je niet aanstonds weghalen.’
‘Och,’ zei hij, ‘We hebben een grote veestapel, maar toch gaat je zo'n dood kalfje
altijd aan het hart.’
De grote hemel met het lichtblauwe van de herfst spande
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zich over de wereld heen, over de runderen, de heuvels en de hoeven. Ja, zelfs over
het dode mismoedige kalfje.

Boven Sint Maartensvoeren
Ergens in het land ligt, nabij een hoge hagedoorn, een weitje met pruimebomen en
een vaag-belopen pad, een stapel stammen: oud, grijs hout, jaren geleden gekapt en
nu, gebleekt door zon en regen, tot zitten en rusten uitnodigend.
Het is of het landschap hier voor een eeuwig rustpunt gezorgd heeft. Het heeft
nieuwerwetse, goedkope stadsparkbanken geweigerd. Ze zouden hier niet passen.
De boer heeft het hout nimmer opgeruimd. Hij heeft het laten liggen: een stapel
korte, zware houtblokken, waaronder brandnetels groeien, bestoft gras en grijzige
mossen. Houtwormen hebben gaatjes in het hout geboord, vliegen zitten er in zwermen
op, zich koesterend in de zon.
Achter die kegelachtige opstapeling staat een oude waterput. Er zit geen water
meer in. Op de bodem groeit een eigenaardig soort gewas. Spichtige kruiden steken
hun kop omhoog en netels werken zich uit de zwarte ondergrond brutaal naar buiten,
naar het licht. Ik trek voorzichtig aan het kruid, maar het geeft niet mee: waarschijnlijk
zit het toch hechter in de ondergrond verankerd dan ik dacht.
Ik zit op de boomstammen en luister naar de wind die achter mij in de
pruimeboompjes waait en opzij van mij in de hagedoorn zit. Die wind kent zijn
dalingen en heffingen. Nu eens zwelt het geluid aan, dan weer valt het stil. In de
stilte die dan ontstaat klinkt het geluid van kinderstemmen dat opstijgt diep vanuit
het dal.
De wind verdiept het land tot in zijn verste uitstulpingen.
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En tegelijkertijd verinnigt hij de stilte. Men zou hier in slaap kunnen vallen en
ontwaken laat in de avond. En men zou één boomstam wijzer zijn geworden.

Bij Sint Maartensvoeren
De sneeuw maakt het landschap tot in de verte openbaar en duidelijk zoals een helder
licht de voorwerpen op hun plaats zet. Tussen de bomen door is er telkens een stuk
wit ter grootte van een zakdoek, en dat wit legt zich tussen de stammen als de witte
vlakken van een schaakbord. Er is geen geheim meer in het bos, er is alleen een
verdergaande openbaarheid. Eén schrede dichter komen wij bij het moeitevolle van
de aarde: we zien haar naaktheid. Even verderop verlaten we het bos dat kraakt tot
in zijn laatste takjes en bladeren, en staan voor het eeuwig uitgestrekte veld. Zover
als mijn ogen hem volgen kunnen hecht mijn blik zich vast aan de haas die met
kris-kras-bewegingen steeds dieper in het land verdwijnt. Nu en dan staat hij stil,
zittend op zijn achterpoten, de voorpoten in de lucht als een bidder. De sporen die
hij in de sneeuw nalaat volgen hem onverbiddelijk.

Richelle. Dalhem
Het dorpsplein van Richelle is zwart. Aan weerszijden liggen grote boerenhoeven
met rood-geschilderde poorten. Er ligt ook een schooltje aan dat plein, ‘Pensionat
pour des garcons’.
Achter de kerk het kerkhof: kreunende grafstenen dreigen
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naar beneden te vallen, de diepte van het dal in waar de Maas stroomt. Tussen de
kale takken van de bomen zie je de rivier in de verre diepte.
De doden liggen met hun hoofd in de richting van de Maas, op de heuvel van
Richelle, met zijn modderige straten, zijn rode poorten, slordige daken en erven waar
de vreemde dorpsverteller op een steen zit en schoolkinderen aanspreekt. Een kar
zwart van de grond staat bij de muur van een hoeve. Vlakbij die kar hangt een hoog
kruis.
Dalhem houdt zijn kerkhof met vertwijfelde handen vast voordat het de steile
diepte naar beneden stort waar een koude, snelle rivier stroomt. Een kindergrafje,
aandoenlijk blauw geschilderd, ligt half gekanteld. In de helling, verward tussen
struikgewas, is een kruis zichtbaar dat gestuit is in zijn val. De bloemen hangen
tussen stronken en kruiden, haastig gered van de ondergang in de rivier.
Even verderop een steenoude, krakende muur met grafmonumenten van de
bewoners van het kasteel van Dalhem: Périer, Thys. Die muur omsluit een oude hof,
zo oud dat de bomen, bloemen en kruiden erin vergaan. Ouder zijn ze als de winter.
Je loopt erin of je naar stemmen zoekt die het verleden vasthouden. Een tuinhuis
staat in het midden.
En aan de overkant van de hobbelige, stenige straat die naarboven klimt, liggen
de in steen en ijzer geklonken gebouwen. Er is een trap van steen die naar beneden
gaat. Boven die trap is een boog gespannen. Het kasteel ernaast hangt zijn stenen
corridors boven de afgrond van de straat beneden.
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Rullen
Op de kruising van de weg de boerderij. Er tegenover een tuintje met groente. De
weg ertussen klimt al gauw omhoog, snel en steil zich naar boven werkend. Want
daarboven is de vlakte, het eeuwige weiland, de hagen die met hun zwarte
wenkbrauwen het land lopen te versieren.
Er stroomt water aan de voet van deze klim in een ommuurde put die zich in de
stilte luid klaterend kenbaar maakt. De glanzende weiden liggen er omheen.
De huizen van het gehucht Zwaan hangen haast in elkaars armen, weggedoken
onder het licht. Een kip loopt kakelend de weg over. Geur van rotte appelen verspreidt
zich.
Vanuit dit gehucht gaan we naar Rullen, liggend hoog op de steile klim. Er staan
twee jongens bij een grote koestal. Rondom zijn de dalen van zijde volgelopen met
runderen. Ze vullen de ruimte met hun licht en donker, keurig van elkaar
onderscheiden in hun nabijheid en in hun verte.
Hoger en hoger klimmen we. Als we omlaag kijken zien we achter ons een
neergepenseeld landschap. Aan de achterkant doemen de bossen op. Ze houden dit
landschap in de palm van hun hand zodat niemand het kan deren.
Een klein groepje huizen bij elkaar. Schuren met oude, zwartgeteerde planken.
Een klein geel huisje dat tussen de andere ingeklemd staat en zijn handen niet kan
roeren.
We steken een veld dwars over, vlak langs een omgeploegde akker en een lange
haag: een kordate en kortgeknipte loper diep in het land tot waar geen mens hem
meer volgt. Dun en smal is de haag. Propjes groen zitten erin die zich wringen uit
het kaalkoppige onderhout.
Achter die haag ligt de Loehoeve. In een cirkel draaien we er omheen, langs toren
en strenge muren. Koeien en varkens drommen samen bij waterputten, knorrend
alsof we bij hen horen.
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Rutten
Grote grasvlakten, onderbroken door vijvers, bosschages en losse bomen. Ik draai
met de vijver mee: het kasteel schuift naar mij toe en loopt weer van mij weg, laat
zich van alle kanten bekijken met zijn kantelen en torens, brugjes en muren. En
plotseling is het verdwenen.
Achter het kasteel loopt een bos naar boven, een bessenrijk bos met donkere paden
die in fluwelen mosvelden eindigen. Dikke kastanjes liggen op de grond die ik, al
voortgaande, verzamel en waarvan ik eet. Op een open plek klinken de vogelstemmen
verlokkender en onheilspellender, opstijgend uit diepe putten en boven zuilen. In de
verte, achter het parkland dat er schuin naartoe loopt, ligt het kasteel, gedroomd en
als staande in een verre spiegel.
Op het eind van het bos naar de kant van het open veld ligt een vermolmd paviljoen.
De deur naar een van de torens staat open. Half-ingevallen is de trap. In het midden
van het paviljoen een beeld van de jachtgodin Diana.
Terug loop ik, vanuit park en gehucht naar het Belgische dorp Rutten. In open
goten loopt het water naar beneden. Op een heuvel ligt een grote klomp stenen: een
weerbarstige boerderij waarlangs de vage lijn van de heuvel verdwijnt. In het dal
staan dicht op elkaar de populieren en rond een kapel steenoude beuken.
Het winderige kerkhof. Plastic bloemen op de graven. Beneden mij: grijsgrauwe
daken van het dorp. Een plein met vrachtwagens vol bieten. Een café met een meisje
dat zegt: ‘Rutten is een stil dorp’. Buiten het dorp: boomgaarden om in te verdwalen.
De straten lopen uit het dorp weg langs zware stenen, geweldige poorten, hoekige
torens van hoeven uit een vorige eeuw.
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Saint Jean Sart aant.
Het dorp staat met zijn scheef pleintje op de heuvel. De bakker woont er, een jonge
man die lacht. Hij komt met houtblokken aandragen die hij opzij van de bakkerij op
een hoop gooit. Hij maakt een vuurtje waaromheen kinderen spelen komen. De kerk
staat een stuk hoger. Erbinnen is het heldere licht bezig het hout van de heiligen
verguld te maken. Het kerkhof ligt achter een verroest, hoog en zwart hek. Vooraan
is het graf van de burgemeester en vrederechter. Tegenover de kerk en het kerkhof
staat een hoog, gesloten en donker huis. Tussen de huizen in zijn er weilandjes met
hogerop gelegen woningen. Alleen het schooltje is van alle tijden. Zijn lindebomen
groeien boven de muur uit die het schoolpleintje scheiden van het dal dat vlak achter
die muur begint met steile hellingen die uitmonden in kreupelhout, koeien en een
abdij die zijn spitse toren in de blauwe lucht prikt.

Schey
Een grote zwerm meeuwen op het veld. Een boer fietst er naartoe, zijn zoontje achter
zich aan. ‘Dat is zeldzaam, die meeuwen hier’, zegt de boer, die met kromme benen
zijn trappers in beweging brengt.
Boven de meeuwen vliegen de kraaien en boven de kraaien gaan de wolken en
helemaal onderaan, zwart en wit, ligt Kwakhaag en ligt Schey.
Een auto is het zwarte pad ingereden. Er staan twee jagers. Een boer rijdt met zijn
tractor langs de rand van het veld. De aanhangwagen zit vol bietenbladeren.
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Er staan koeien in het doorzichtig-groene weiland. Die koeien dragen zwarte jute
doeken op de rug.
Een wandelaar komt langs, blijft praten, een stompje sigaar tussen de lippen.
De zon blijft schimmig staan achter de takken die hun vingers omhoog steken.
Het schijnsel van de zon is als een geruis op aarde, een zwak spreken van een stem
die de winter aankondigt.
Schey. Een boerenstraat. Het gehucht begint met schots en scheef langs de
weilanden staande paaltjes. Dan een witte groep gebouwen, genaamd ‘De Witte
Hoeve’. Het is een pension. Aan de ingang staat: ‘Deze poort is 300 jaar oud.
Geschonken door de heer A.v.d. Velde te Noorbeek. 1974’. De straat buigt zich,
loopt bijna tegen het spookachtige wit van de zijgevel van een boerderij, een wit dat
even verder teruggekaatst wordt door het wit en zwart van een andere boerderij. De
boerderijen zijn bijna allemaal leeg, volgezet met wasmachines, korte bedden, kale
meubels. Want Schey (bijna Noorbeek) is een rustig oord voor toeristen, die hier een
pension vinden.
Hagen. Rillende bladeren op een eenzaam in het veld staande boom. In de verte
de in halve duisternis en schaduw liggende hoeve De Peul. Rode bessen in de hagen,
een rood kruisbeeld op een zwarte boomstam.

Schinveld
Achter het kerkhof ritselen tegen de avond de populieren. De wind draait de blaadjes
om en om. Als het donker wordt houdt het ritselen op. Achter lange achtertuinen
gaat de zon onder.
Op weg naar Gangelt loop je tussen een lange reeks van bo-
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men die een laan vormen. Ter weerszij liggen weilanden. Rechts strekken paarden
hun lange halzen, galopperen de verte in en keren terug, steigerend op hun achterste
poten. Tegen de Duits grens staan zware bomen en schermen het weiland af. Ginds
in de verte, bijna verdronken in vage daglichten, staan koeien met hun staart naar
mij toe.
Links staan kalveren bij elkaar, los gegroepeerd als voor een familieportret. De
gele ondergrond van het gras is de kleur van een vergeelde foto uit een familie-archief.
Als je van Gangelt terugkomt is Schinveld openliggend van dichtbije naar verre
weilanden, alsof je van het ene erf naar het andere loopt, aldoor verder weg van het
pad waarop je staat. Verderop liggen de Schinveldse bossen waar nu de schemering
paden begint op te vullen. Zuchtend loopt er het Ruuscherbeekje, zwart onder bomen,
dorstig zoekend naar afgekoelde boomstreken. Maar reeds is het zicht mij ontnomen.
Schinveld keert zijn nog even nablinkende gezichten van de huizen in de Eindstraat
naar mij toe. Ieder gezicht is anders van kleur. Traag lopen ze weg in een nauw
toelopende straat, waar zij hun kleur nog steeds niet verliezen, maar schijnen te
wenken, een ogenblik lang. Er keert een wagen met paard terug uit het bos, volgeladen
met kinderen. De kinderen zijn moe en zingen niet meer. Hun ogen hangen vol
schemeringen.
De paarden zijn onstuimig in de weide, dravend en steigerend, in korte galop
wegrennend en dan in een hoek terugkerend, als circuspaardjes in een
gala-voorstelling.
Nu heeft de zon haar nest gevonden. Zwart overgiet de hemel het kerkhof, het
dorp, de bossen, zwart de achtertuinen.
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Schinveldse bossen
De wind ligt onder de struik, vertoont zich niet. Tegen de avond verheft hij zich en
gaat dolen rond de paden die naar de bosrand voeren. Hij sleept de lucht mee en de
lucht wordt speels. Nu wordt de wind pas goed wakker en steekt plotseling het vuur
in de wolken die hollend achterover vallen in een gat van de hemel. De boom schudt
zijn bakkebaarden en schreeuwt moord en brand, maar de wind ziet de avond in de
verte wegebben naar de nacht, en fladdert met een laatste vleugelzwaaien terug naar
de struik waar hij zich nestelt in de holte van de tak, rustig ademhalend zoals de
vogel boven hem.

Spaubeek
De oude vrouw is bezig in haar tuintje. Met haar schop spit zij het grasveldje om.
Ze buigt haar lichaam diep naar de aarde. Achter het tuintje staat in een huisweitje
een paard dat over het prikkeldraad heen kijkt. Opzij is het witte huisje, een beetje
ingezakt en slaperig.
Maar helemaal achteraan staat het oude bakhuisje. De pannen zijn van bestorven
rood. Ze hangen los, de een op de ander, maar houden zich met hun laatste
levenskracht vast aan het dak dat kreunt als de wind erover vaart.
De oude vrouw is 82 jaar. Ze zegt: ‘Dat is lang geleden dat ik brood bakte in dat
bakkes! Ik ben geboren in het Duitse Bardenberg, we hadden 11 kinderen thuis. Daar
heb ik het bakken in zo'n bakkes geleerd.’ De vrouw brengt ons naar het bakhuisje
en doet de sluitpen van de deur. ‘Hier stond de oven’, zegt ze.
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Het huisje ligt vol hout. ‘Ik stook nog steeds met kolen en daarom heb ik dat hout
nodig. Och, wat hebben we hier niet vlaai en brood gebakken! Hier stonden de
schansen, die ging mijn man halen bij de boeren. Die schansen kwamen van de hagen,
mijn man werkte bij de boeren.’
Het bakkes is als een droevig, klein schilderij, met de kleuren van herfstig vergaan.
Ernaast, tegen 't huisje aangedrukt, staat een nóg kleiner stalletje. ‘Daar hielden we
'n varken’, zegt de vrouw.
‘Op de donderdagavond werd zuurdesem onder het deeg gedaan. Op de
vrijdagmorgen ging mijn man het deeg met zijn voeten bewerken. Van te voren waste
hij die natuurlijk.
Als het vrijdagmiddag was, waren we klaar. We maakten brood voor veertien
dagen. We legden het in de kelder in schappen zodat de muizen er niet aan konden.’
De vrouw vertelt: ‘We begonnen altijd met vlaai. We maakten vooral veel
“ovenvlaai”: dat is vlaai van gedroogde appelschijven. Daarna kwam het brood. Als
het kermis was maakten we wel 20 vlaaien, dan aten we er elke dag van.’
Ze brengt ons in haar keuken en haalt vlaaiplaten uit de oven. ‘Dat zijn hele ouwe.
Deze hier is wel erg oud. Het is 25 jaar geleden dat ik met brood bakken in het bakkes
ophield. Maar vlaai bak ik nog steeds. Als het kermis is komen de kinderen wel drie
keer in de week om er van te eten. Weet u trouwens wat een vlaai bij de bakker kost?
Wel zes gulden!’
Ze pakt haar schop en gaat verder met spitten in de donkere, vruchtbare aarde,
vóór haar oud boerenhuisje in Spaubeek. Het paard en het bakkes slaan haar daarbij
zwijgend gade.
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Nabij Slavante
Van hieruit kijk je, over mergelstenen muren, huizen met torenspitsjes en zich
dwaas-omlaag stortende stenige tuinen, naar de Maas die zich heenspoedt op een
tocht die onherroepelijk eindigt in een onmetelijke zee. Gebroken in zijn knie ligt
een oude boerderij te zuchten onder zoveel verte en blauw geblaas van wind.
Wandelende mensen beklimmen de bochtige straatjes en paadjes, strekken zich
uit in gemakkelijke stoelen op een terras. Er is een kiosk die geteisterd is door
ouderdom: stukken hout hebben losgelaten en bieden de herinnering nauwelijks nog
een onderkomen.
Een grot in de bergwand blaast zijn koude aan tegen de voorbijganger.

Stevensweert aant.
De kantonnier van het dorp loopt met zijn vuilniswagentje door de straat. Tussen de
lage huisjes met de blinkend gepoetste ramen en stoepen, de heldere gordijnen en
geverfde poortjes loopt hij, zich telkens bukkend, langzaam met zijn wagentje voorbij.
Zijn bezem slaat geen stukje van de straat over. Stil is het, stil in Stevensweert, als
we met de kantonnier door de Molenstraat lopen, stilstaand bij de oude melkfabriek
en de oude molen, waar nu duiven wonen achter stoffige ramen.
Sef Cormaux is 59 jaar oud. Hij is ongetrouwd en woont met zijn zuster, die drie
jaar jonger is, in een huis op het ‘Eiland’, een gehucht van Stevensweert. Sef zegt:
‘Ik doe dit werk graag. De burgemeester vraagt er niet naar hoelang
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je over iets doet, als je het maar goed doet.’
Sef Cormaux kent Stevensweert: zonder op te kijken weet hij waar hij zich bevindt.
‘Daar op de hoek woont de burgemeester. Hij is vandaag niet thuis. Ik loop nu de
Molenstraat uit en kom dan op de Markt. Op de Markt liggen “Mopjes” en Maaskeien,
op het plein liggen kasseien. Ik heb met Beerke Dirix uit Wessem die Maaskeien en
die stenen helpen leggen. Ik droeg de stenen aan en maakte het bed gereed en Beerke
legde de stenen. Beerke is nu gepensioneerd, hij was kantonnier in Wessem.’
Sef Cormaux zegt: ‘Beerke Dirix noemde dit vuilniswagentje altijd een “bullebak”.
Dat is zoiets als wanneer we een paard een “schinder” noemen: een paard, dat werken
moet en veel moet verzetten.’
Sef Cormaux zegt: ‘Ik houd het dorp schoon. In het begin interesseerde het me
niks hoe het er hier uitzag, maar nu heb ik er zorg voor. Nergens mag er vuil
achterblijven. Asfalt is moeilijker schoon te houden dan stenen: asfalt heeft een ruw
oppervlak, dat houdt het vuil vast. Moet je maar eens kijken naar de hoefijzers van
een paard: die ijzers slijten eerder op asfalt dan op stenen.’
Sef zegt dat hij die morgen zijn buik vol heeft van koffie: op zoveel plaatsen heeft
hij vanmorgen koffie moeten drinken! Als hij de Molenstraat af heeft begint ie 's
middags op de Markt: en er zal geen vuiltje blijven liggen.
Schuifelend en vegend met de bezem gaat Sef verder, nu en dan iemand groetend,
naar de Markt die op het eind van de straat ligt. Het is muisstil. Er is een vrouw die
een poesje vanonder een geparkeerde wagen vandaan haalt, er is een fietser die traag
op zijn sigaar kauwt. Sef veegt en veegt totdat de straat er zo blinkend uitziet als de
nieuwe toog van een pastoor. En intussen ontvouwt zich het trage dagleven van
Stevensweert zoals een vogel zijn staart ontvouwt: en dan blijkt het dorp vol
onverwachte lichten en schadu-
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wen en hoekjes vol ingehouden stilte.
Sef zet het karretje weg. Het is twaalf uur en hij stapt op zijn fiets. Voordat hij
thuis gaat eten loopt hij nog even achterom 'n café op de Markt binnen. ‘Dat doe ik
altijd’, zegt hij, ‘voor het eten nog een paar borrels.’ Door de zacht met licht
bespannen ramen van de gelagkamer kijken we op de ‘Mopjes’ en op de Maaskeien:
ze liggen te blinken, vóór de ogen van Sef Cormaux, de kantonnier van Stevensweert.

Nabij Stevensweert aant.
Het landschapje is klein. Verwarde struiken groeien over het pad dat bultig om een
akker heenloopt om daarna te verdwijnen, het akkerland in dat, met hoge halmen
omzoomd, zich enkel raden laat. Dichterbij overweldigen bomen de hemel, houden
hun strakke stammen tegen het hoge dat zich over de velden spant. De molen is
knoestig en zwaarmoedig neergestreken tussen dit gegroei en onstuitbaar neerdalen
van takken en bladeren. Steen voor steen klimt de molen de lucht in, kampt daarboven
met onzichtbare geesten en houdt het oog wijd-open, kijkend naar het dorp dat op
een aanzienlijke afstand onder het kleine gedoe van rode daken ligt. De mensen die
ginds op de velden werken, zijn klein, vermoeid en bijna weggewist.

Stokhem. Beertsenhoven aant.
Beertsenhoven ligt aan de paden naar het heuvelbos, het ligt er stilgevallen, doet
geen stap verder. De hoeven zijn
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gesloten, afwerend: niemand komt naar buiten, niemand gaat naar binnen. Een
mesthoop ligt voor de ramen. Deuren van stallen staan open. Op het hout van een
halve deur zitten drie mussen. De schuurpoort gaapt: onder de balken staat een lege
kar. Vogels vliegen af en aan.
Een kruiwagen staat bij de mesthoop alsof iemand haastig de boerderij verlaten
heeft.
Daarachter en daarboven en opzij: dorre, modderige paden, weiden op heuvels,
donkergekartelde randen van hout. Geen uitweg, geen uitwijken: het loopt hier dood
in dieper hout.
Stokhem staat dicht op elkaar gedrukt alsof de hoeven afscheid van elkaar nemen
voor zij voorgoed weggaan, de duisternis in.
De Dodemansweg rijst omhoog, loopt kaarsrecht de heuvel op, naar de Berghof
daarboven, waar een schuur zich schrap zet tegen het geweld van de wind. Er ligt
op een driehoekig weilandje een steen, daarnaast een paal. Een eind verder een
weilandzuil van mergel, een hek, een kabouterachtig stalletje zo maar op de helling.
Plooien in het land dat hier geweldig naar beneden loopt. De dorpen aan de voet
zijn nauwkeurig uitgetekend: Stokhem zelf, Wijlre, Gulpen. Aan de overkant, even
hoog als de Berghof, het Eijserbos.
Hoe hoger je de Dodemansweg opklimt, hoe breder zich het land diep beneden je
ontvouwt, telkens nieuw als je omkijkt. Dalen schijnen inwendig verlicht, kerktorens
hebben de glinstering van de in licht gedoopte hemel. Als een golf lopen de huizen
weg tot ze blind stoten tegen zwarte randen van heuvels.
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Nabij Stevensweert
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Stokhem
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St. Pieter
Het kerkhof ligt schuin tegen de helling. De muren er omheen houden de aarde die
op wil dringen op een afstand, sterk en zonder mededogen. De grafstenen zijn hard,
maar weer en wind hebben de stenen gebroken. Oeroude namen klinken op uit
bekraste brokstukken, klinken van jaren her, uit een verleden dat de stadsbewoners,
die op deze zondag het kerkhof bevolken, machteloos napraten. Ze schuifelen van
grafmonument naar grafmonument, verbazen zich over de rijkdom van de versiering,
over de doodsheid van de beelden, terwijl hun kinderen verderop verstoppertje spelen.
Intussen rollen er geen tranen meer voor deze begravenen, maar voelen we de last
van het opgaande pad dat stil houdt bij de kerkhofmuren, waar stille kaarsen flakkeren
alsof de doden er rondwaren met hun schimmige gestalten.

Rond Sweikhuizen
Snorrende vleugels van eenden die zich westwaarts begeven, naar de bomen. Onder
het water komen vissen aanschuiven, springen hoog boven het oppervlak, ver van
de hengelaars die dagdromen en zich nauwelijks nog afvragen wie naar wat vist.
Getril van de vijvers is merkbaar als de trein voorbijraast, op weg van Spaubeek
naar Geleen-Oost. Maar hogerop, op de helling waar Sweikhuizen ligt, is er al niets
meer merkbaar van de stad, van Geleen dat in de verte ligt als een moedertje
scheikunde: zonder gevaar, met alleen wat norse rookpluimen die schielijk de muil
verlaten van DSM. Hier
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temidden van water, groen, bruggetjes en dieren, is er al geen geloof meer in de
chemie.
Slapend op de bolle wangen van de heuvel liggen de huizen van Sweikhuizen.
Aan één kant is het dorp uitgestulpt met nieuwigheden: bungalows leggen hun handen
op het land dat zich terug schijnt te trekken, dieper de binnenlanden in. Maar is er
hier nog binnenland?
Mensen gaan, nu het avond wordt, ronde na ronde langs de vijvers waar
grootmoederlijke eenden zich laten begeleiden door hun kuikens, waar de
kinderboerderij langzaam donker wordt met schreeuwende, krijsende, blazende dieren
die weg waggelen, hun donker droomoord tegemoet.
Er zijn pauwen die beginnen te schreeuwen, huiskamers uit hun doezel
opschrikkend. Er zijn langzaam in het vage licht verglijdende lama's die hun hoofd
opheffen alsof ze van het begin af hun wereld verdroomd hebben. Er zijn reeën met
gewassen huiden die zichzelf opdelen in het geruite licht dat de zakkende zon maakt
op het weiland.
Stoffig gaat het pad naar boven, verdwijnt tussen hakhout, maakt de voeten loom
en het gezicht donker nu het geboomte zwart wordt. Verder en verder op kousevoeten
gaan paden naar Puth, naar Sweikhuizen, naar Munstergeleen, vertrekkend rond het
bos, waar de aarde schuddebuikt met zijn diep ingescheurde navel.
Intussen wordt de hengelaar één met het zwarte water waarin ondoorgrondelijke
vissen zich laten meeslepen door verraderlijke trillingen van de aardkorst.

Sweikhuizen. Kind en paard
Het kind staat bij het paard achter de heg en het prikkeldraad. Het paard heeft een
groot, wijsgerig hoofd dat het
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kind soms treurig aankijkt als ware de wereld te klein voor deze verstandhouding.
Verderop staan andere paarden en koeien in een andere wereld, tussen andere bomen
en in ander grasland. Hier, aan het pad en achter de heg, is 'n kind en is 'n paard, en
beiden zijn ze, terwijl ze elkaar aanraken, van de geest van goedheid en vertrouwen
bezield. Het kind noemt het paard bij zijn naam en het paard likt met zijn warme
tong de palm van de hand van het kind. Uiterst zachtaardig avondlicht hangt in het
holle pad dat knoestige knotten van wilgen in de berm heeft en een ondergrond van
langgeleden neergevallen bladeren. De stilte is groot boven het kind en boven het
paard, maar terwijl in de verte de wolken staan toe te kijken, begint het paard met
zijn benen op de grond te stampen en schreeuwt het kind dat het schalt tussen de
heuvels. En in galop zijn ze weg, beiden, en verdwenen, terwijl de lucht nog nazingt
van hun geschal.

Sweikhuizer bos
Paarden staan tegen de horizon. Onder de rand van het bos dóór kijkt de zakkende
zon, zijn ene oog voor het laatst op de wereld gericht. Diep in het bos hangt nevel
als rook, achtergelaten door een zwaaier met wierook. De nevel verplaatst zich, loopt
voor me uit als een mens die van de ene naar de andere plek dwaalt. Licht is die
nevel, weggeblazen door de zon die rust in de hand van wortels van boomstammen.
In het kleine, kronkelige dal loopt de holle weg tussen starende koeien die hun
glanzende ogen wijd open houden om maar geen splinter van het avondlicht te missen.
Een man kijkt naar zijn duiven die neerstrijken in een geplunderd groepje dennen.
Wuivend met hun staarten
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verdwijnen en verschijnen de paarden, dun als engelen, met één been staande op het
scherp van de aarde.

Terblijt
Spruitjes steken hun verwarde koppen omhoog. Kool groeit in kleuren die geleend
zijn van de herfst: paarsig en groenig, soms heel oud wit waardoor het lijkt alsof de
aarde grijze kaken heeft.
De boeren-moestuintjes in het dorp leiden hun onhoorbaar binnenleven achter de
poort en het hek, rond de hoeve, bij de wit-opglanzende gevel. De groente houdt,
bijna gestorven, als gesteven linnen de aarde bezet.
Het oude vrouwtje vertelt over de moestuin, terwijl ze met een dweil, aan een
bezem vastgebonden, het hout van de ramen aan het poetsen is. Haar moestuintje
ligt naast een weitje met kippen die schor mopperen over het herfstige verval. Achter
de heg, die de moestuin scheidt van het weitje, hangen waslijnen boven de witte
kool. De oude vrouw: ‘Ik heb alleen witte kool. Die doe ik straks in inmaakpotten.
Als je een diepvriezer hebt kun je er veel meer groenten instoppen. Maar we zijn
maar met z'n tweetjes, mijn broer en ik.’
‘Een voordeel van witte kool is ook dat je die niet hoeft te spuiten. Dat moet je
met rode kool en groene kool wel, anders vreten de insekten de bladeren op.’
Het moestuintje ligt op een kleine helling, een beetje naar achteren in de tuin.
Opzij van het huis blozen in stervensrood de geraniums en de Afrikaantjes. Even
dieper de tuin in vlammen de begonia's. De straat in Terblijt is bijna als
dichtgesneeuwd op deze stille vrijdagmiddag. De moestuintjes zijn verkreukeld en
verfomfaaid: kleine en grote,
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dicht bezet met kool of armelijk vertrapt met dode, lege aardappelveldjes, geschonden
en verwinterd, en niet meer bezield met frisse, jonge groente, zoals sla en boontjes.
De boerentuintjes liggen naast de hoeve. De boer kijkt er vanuit het keukenraam op
neer. Er staat een bank en daarop ligt een kool: een ronde, mooie groenige bol. Ernaast
zit een kat. Een kind op straat eet een appel, terwijl het een andere appel in de hand
houdt. De boerenvrouw wijst naar het huis tegenover het hare dat leeg ligt. Uit een
blauwige nis in de voorgevel is het Mariabeeldje verdwenen.
We lopen langs moestuintjes. We ruiken appelen en geuren uit kinderjaren. Damp
van soep slaat uit een keukendeur. 's Avonds staan koeien groot tegen de flakkerende
zon, terwijl uit hun neusgaten warme adem omhoog stijgt.

Bij Terziet
Van ver is het geluid te horen van schreeuwende, woedende stemmen. Naar beneden
kijkend, terwijl ik sta aan de rand van een donker bos, zie ik in de diepte een grote
hoeve. Daarvóór strekken zich weilanden uit in hun bevalligste glooiingen,
onderbroken door pas omgeploegd land. Ik kan niet ontdekken van waar die
schreeuwende stemmen komen. Pas als ik lang naar beneden getuurd heb zie ik in
een brede lange laan die vanuit de verte naar de boerderij toeloopt, langzaam een kar
naderen met daarop en daarachter boeren die elkaar iets toeroepen. Ik kan van hier
niet zien wat hun agitatie opwekt of met welk karwei zij bezig zijn. Zijn ze zware
boomstammen aan het vervoeren en zijn ze bang dat de kar omslaat? Ik zie de wagen
met de boeren langzaam de boerderij naderen, terwijl achter mij kraaien bezig zijn
hun middagkostje bij elkaar te scharrelen.
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Tussen Vaals en Epen
De wagen van ‘Publieke Werken Vaals’ staat langs de weg. Het is koud: vanuit het
dal waait de wind aan en slaat ons met scherpe vlagen waar we staan. Twee mannen
zijn in het talud aan het werk. Dat talud is vol donker gekrioel van struiken, zich
overal aan vasthechtend kruid, stom geslagen door de wind. De mannen, die dikke
handschoenen aan hebben en forse werkkleding dragen, zeggen: ‘We maken de
monding van de buis vrij die, onder de weg dóór, voor de afvoer van het bergwater
moet zorgen.’
De toeristenweg die hier steil naar beneden gaat is zonder toerist. Enkele vogels
knepen in het bos waar de allerlaatste rode braambessen hangen. ‘We hebben
vanmorgen nog niemand gezien’, zegt een van de mannen. ‘Wat we wel gezien
hebben zijn drie eekhoorntjes. Dat zijn nieuwsgierige beesten! Ze kwamen kijken
wat we aan het doen waren!’
Het bos is de laatste weken alsmaar grijzer geworden en het talud kouder, met de
hopeloos zich in het dunne licht uitstrekkende takken. Achter dat talud stort zich het
land omlaag. Daar is het dal, met slordige, groene verfstreken afgeschilderd. Er
tussendoor lopen blauwe vegen van hagen, kromme, zich rond hun eigen stam
samentrekkende boompjes en, verder en dieper, 'n boerderij, 'n witte plek, 'n zwarte
vogel, 'n versierde kim.
‘Wat je daar ziet is hoeve Bellet’, zeggen de mannen. ‘De hoeve is verschillende
keren afgebrand. Achter die hoeve, hogerop in het land, aan de andere kant van het
dal, ligt Terziet. En helemaal links, hoog en bijna aan de horizon, dat is het Belgische
Sippenaken. Achter de heuvels links ligt Cottessen en rechts, ook onzichtbaar, Epen.’
‘Oh!’ zeggen de mannen ‘wij kennen dit land. Het is ons
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vertrouwd. Wij zijn van Vaals. Dit gebied waar we nu bezig zijn heet “A genne Ziej”.
Dit is het mooiste land van Nederland. We wandelen er veel in onze vrije tijd.’
Een van de gemeentewerkers zegt dat hij elke zondag buiten is. ‘Ik wandel graag
in het Malensbos en in het Duitse Preussbos. Ik wandel zóver tot ik geen mens meer
tegenkom. Als je even over het Drielandenpunt heen bent zie je geen mens meer.
Maar de Duitsers wandelen wel veel hoor!’ De mannen staan even stil. De een heeft
een grote bezem waarmee hij de weg schoon maakt van bladeren. De ander slaat
zich een weg door de lianen van het talud. Op de grond liggen een doorboorschop
en een hak. ‘We doen dit werk alleen in de winter. In de zomer zijn we stratemakers.
O, we genieten hier!’
Een van hen zegt: ‘Vanmorgen om half negen heb ik in een boom wel tweehonderd
meesjes gezien. Dat doet je toch wel iets!’

Vaalsbroek
De zwanen hebben hun luister op het water neergelegd als brood, als schijven
abrikozen, en nu glijden zij eruit weg, naar de kant waar zij oprijzen en plotseling
aards blijken te zijn, niet meer van louter lucht, wolken, veren en water. Ze komen
maar half zo fier tussen de bomen. Briesend gaan ze te keer tegen de vreemdeling
die hen bespiedt. Een van hen zit op haar nest; een blanke vracht veren op een stukje
aarde dat niet verlaten wordt, of ik smeek en dreig, smaal en schreeuw: de zwaan zit
op haar nest, op het onvergankelijke broedsel, en snauwt mij af, pikt mij met snibbige
snavel. Intussen is de vijver daarachter opnieuw bevolkt met de zeilen van
neergestreken zwanen die zonder hartstocht de heilige diepten bevaren.
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Veurs
De kippen zitten, nu het avond wordt, roerloos in het zand. Ze hebben op het erf hun
positie ingenomen: één zit in het midden, de anderen flankeren haar. Een vierde is
op weg naar het hok. Dat hok zit achter een opening hoog in de muur. Een trapje
leidt ernaar toe. De kip op weg naar het nachthok neemt een klein sprongetje en loopt
dan, huppelend, het trapje omhoog. Boven vóór de ingang blijft ze even zitten, alsof
ze geen afscheid kan nemen van het erf. Beneden haar maakt een andere zich op om
te gaan slapen. Eén poot houdt ze ter hoogte van haar veren. Zo blijft ze een tijdlang
volharden. Het duurt lang eer ze haar poot laat zakken en een stapje voorwaarts doet.
Als ook deze kip verdwenen is, blijven de andere in de vallende stilte van de avond
achter.

Waldfeucht. Echterbos
De lantaarns kletteren. In de donkere, laagliggende dorpsstraten van Waldfeucht
vallen wind en regen binnen en rukken aan de poorten, ontzetten de erven en vegen
hun blinde bezems over de daken.
In de stenen kerk brandt licht. De pastoor galmt met zware stem boven een dopeling
die wit in de armen van zijn moeder ligt. Kaarsen zijn ontstoken. Het licht valt op
het wit en het rood van de misdienaars, rust op de hoeden van de vrouwen van
onbestemde leeftijd die, met hun tasje naast zich, in de lege banken zitten, en zwijgt
in de hoeken.
Na de plechtigheid komt een kloosterzuster en dooft de kaarsen. Ouders en
familieleden, volwassenen en kinde-

Leo Herberghs, Gehuchtenboek

105
ren verspreiden zich over de straten, lopen snel hun huis binnen waar even later een
helder-stralende lamp begint op te gloeien.
Ik loop door de dorpsstraten, langs verweerde, roodgeverfde huizen. Nauw stijgen
de straten terzijde van de kerk omhoog, maken scherpe bochten waar koude muur
staat tegenover verweerde muur en waar koukleumende huizen dicht zijn.
Kil glimt het Gasthaus met zijn koude, marmeren platen. Er binnen zitten aan
houten tafels groepen kaarters. Er is alleen bier, nat bier. In de regenende koude van
Waldfeucht is op een vochtig veld de plaatselijke voetbalclub aan het spelen, de SV
Blau-Gold. De keeper duikt naar de bal en komt als een modderen man te voorschijn.
Een klein, wit slot herbergt het gemeentehuis. Kil slaat het witte tegen de witte,
wolkig-vlagende lucht. Een oude vrouw loopt er snel langs, naar huis.
Op de weg naar Waldfeucht, in Echterbos, ligt een klein café met een kleine winkel.
De deur van het café is groenig en ziet eruit of ze ouder is dan de wereld. Erbinnen
zit vóór het haardvuur een vrouw en warmt zich. Schemerig donker is het café. Er
hangt opzij van de tapkast een grote spiegelende plaat van een bierbrouwerij. 'n Man
komt om sigaretten, 'n paar kinderen voor limonade. De vrouw loopt met hen mee
naar het winkeltje, over de overloop, en komt terug in het schemerdonker. Er liggen
wit-oplichtende tafelkleedjes op de tafels.
Een man komt binnen en vertelt dat hij van het Duitse dorp Boeket is. Hij heeft
twee uren in de Echter Bossen gewandeld. ‘Daar heeft de wind geen vat op je en
krijg je niet de volle laag van de regen,’ zegt hij. ‘In de buurt van mijn dorp kan ik
niet wandelen, daar is alles akkerland.’
Nu zwijgt hij en, terwijl de struiken rond het huis zwart worden, horen we buiten
het woeden van de winter.
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Weerter Bos
In het diepst van het bos loopt argeloos van het grotere pad een klein smal paadje
langs een beek die als een peuter binnen zijn walletjes ligt te soezen. Toch vermaken
de blaadjes zich op de stroom: ze stuiven er, door de wind voortgejaagd, vanaf de
berm in en drijven, met kleine wielingen en draaiingen, het bos uit, onder de hoge
hemel. Aan de kant is het goed lopen. Zacht veert het mos en nu en dan nader je een
bruggetje dat bijna nutteloos over de beek hangt. Wie loopt er ooit overheen? Een
konijn? Een mier? In de berm zijn holletjes gegraven. 's Nachts zal er hier een festijn
zijn van de dieren van het bos. Ze zullen de kleine beek horen ruisen en de maan,
die nu en dan achter de wolken tevoorschijn komt, zal hen niet afschrikken. Want
het is hier ver van de wereld.

Welten
Langs een krom landweggetje staat de wilg. Zijn korte dikke stam is gespleten.
Daarbinnen is het hout geblakerd. De boom slaat zijn takken weerbarstig naar buiten:
stroeve haren op een gekruifde kop. Hij steekt een stuk boven de haag uit, sterker en
woedender, maar hij is van hetzelfde hout: stekelig en warrig zonder pardon. Zo,
gebald als een vuist, staat de wilg laag boven de horizon, een eeuwige grijsaard die
niet van zins is de strijd op te geven. Hij zal blijven woeden tegen de wereld totdat
hij in elkaar stort.
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Wiemesmeer
Het kerkje van Wiemesmeer is bijna een kleine kathedraal. De hoge ruimte is glanzend
van het zonlicht dat binnenvalt door de hoge ramen.
De achterwand van de kerk is één panoramische schildering, voorstellend de Oude
Kempen. Het schilderwerk golft langs de hele breedte van de muur, in zacht geglans
van dorre dennen, wegzinkende moerassen, verborgen boerderijtjes en tot in de verte
doorlopende heide. De schilder is Charles Wellens en de schildering is in 1955
aangebracht, ‘ter herinnering aan de Oude Kempen’, die bijna geheel verdwenen
zijn.
Het verbazingwekkende schilderij geeft in één blik heel het landschap weer zoals
het er vroeger lag.
Ruig, laag onder de hemel, dun en ijl wegvliegend onder de grauwe lucht. Iets
geheimzinnigs ligt er in de verf van dit schilderij. Het is het onuitroeibare heimwee
naar iets dat haast voorgoed vergeten en verlaten is.
In de bossen rond Wiemesmeer heerst er nog het oude land van vroeger, met zijn
achterafgelegen weilanden, zijn doodlopende paden en zijn donkere, diepere plekken,
waar geen geluid meer te horen is.
Wel hangen er onpeilbaar hoog in de lucht op deze doorzonde late najaarsdag
parachutisten. Een vliegtuigje bromt rond en laat telkens opnieuw, zijn adem
inhoudend, een parachutist naar beneden. Je kunt tot tien tellen en dan, plotseling,
zie je de parachute openwaaieren, en plechtstatig naar beneden komen in de afgrondige
lucht. Het is of de parachute zich aan gepeins overgeeft en lang nadenkt over de
aarde daar in de diepte. Even later verdwijnen én parachute én parachutist achter de
rand van de bomen.
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Wolder
De stad is hier op veroveringstocht. Gaandeweg slikt ze nieuwe brokstukken land
in, zet steenhopen voor zich uit en breekt oude tekens af. Op het uiteinde van de
bebouwing wisselt het land de stad af. Woelige grondpartijen zijn verplaatst, er zijn
daar heuvels die kersvers opgerezen zijn. Het oude dorp is in de verdediging
gedrongen. Slechts de kerk en de straten daaromheen zijn in stand gebleven. Het lijkt
alsof ze zich dichter op elkaar gedrongen hebben. De straten zijn kleiner en korter
geworden, de kerk weerbaarder, de schuren dichter en stoffiger. De kleinste erven
zijn wakker geworden. Vanuit zijn stal gluurt de boer tussen zijn knorrige varkens
naar de naderende stad die in 't harnas gaat. Het dorp intussen drinkt zijn laatste
poelen en plassen leeg.

Wijnandsrade
Blaadjes drijven op het water van de gracht rond kasteel Wijnandsrade. Ze drijven
onder de hoge muren en langs de zware hoektorens. Nu en dan springt een vis boven
het water uit. ‘Dat is een flinke karper,’ zegt de pastoor.
We leunen over de muur bij de kerkdeur. Tegenover ons ligt een heuveltje, tussen
kerk en kasteel. ‘Dat is het oudste gedeelte van deze plek,’ zegt hij. ‘Daar zochten
vroeger vrouwen en kinderen hun toevlucht in geval van oorlog als de ridders aan
het vechten waren.’ In het water starend zegt hij: ‘Het kasteel is altijd anders. Ik
woon er nu al een tijdje tegenover maar altijd opnieuw kijk ik er met bewondering
naar.’ Met zijn schilderkunstig geoefend oog staart hij naar
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de muren waarlangs heftig-bloeiende bloemen staan en naar de vensters die in
onwrikbaar evenwicht in de gevel zitten. ‘Daar op die zolders, daar zou ik graag
willen zitten om te schilderen’, zegt hij, terwijl zijn oog zwerft langs de dakvensters.
We lopen rond de kerk. Aan de overkant van de straat ligt een vijver waarin
kinderen aan het hengelen zijn. Binnen de kerkmuren staat een bord: ‘Verboden te
vissen en te spelen op het kerkhof’. Het water van de gracht bespoelt de voeten van
de doden. Achter, vóór en opzij: overal is er het water. We lopen de kerk binnen die
intiem is en kleurig. Naar boven klimmen we, komen in een herenloge: een
gereserveerde plaats voor de vroegere kasteelheren. Er staan oude kasten en oude
voorwerpen. De pastoor neemt er een in zijn hand. Het is een oude processielamp
zoals ze gedragen werden door mannen rond het Allerheiligste.
Tussen de graven lopend blijven we binnen het bereik van stenen muren, stenen
altaartafels en een groot houten kruisbeeld dat tegen de kerkmuur staat. Van hier kijk
je neer op de straat die langs de vijver loopt. Rond die vijver, aan de overkant, liggen
kleine en grotere boerenhuizen, in een halve boog samenschuilend, met hun rug tegen
de weilanden en de velden daarachter.

Ysselsteyn
De kleine kruisen staan laag tegen de grond, bijna zwart, alsof de hitte hen opbrandt.
Vele namen maar ook grafschriften met ‘Unbekannter Soldat’.
Het zwerk hangt duister en broeierig over het verlaten stuk bos- en heidelandschap.
Zover het oog reikt heeft hier de dood de grond omgespit. Een heuvel middenin die
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vlakte heeft een kruis dat naar alle kanten zijn witte vleugels uitslaat. Vlaggemasten
erachter ratelen in de wind, maar tussen lanen staan grafmonumenten in de schaduw
en beschut. Daar liggen groepen onbekende soldaten.
De rechterlaan voert naar een klokkespel waaraan nu en dan tonen ontlokt worden
die wegdwarrelen tot aan de rand van de bossen die ondoordringbaar voor de dood
hun koele onschendbare geheimen bewaren. Onder het carillon ligt een kelder, hard
en gesloten. Als ik erin wil afdalen komen zwermen vliegen me tegemoet zodat ik
haastig retireer als een soldaat die vlucht voor spervuur.
Aan de ingang van de begraafplaats voor Duitse soldaten in Ysselsteyn liggen
enkele kantoren en is er een tent opgeslagen. Enkele bedden staan buiten. Groepen
jongens en meisjes die antwoorden op mijn groet met ‘Grüsz Gott’ lopen heen en
weer tussen de gebouwen, zemen de ramen, stoffen de bureaus of komen aandraven
uit een van de bossen dwars over de begraafplaats alsof ze nieuwe gesneuvelden met
zich meevoeren, god weet van welke oorlog.
Trage tractoren vervoeren in grijze houders water dat aan de voet van de bomen
van de oprijlaan uitgeschonken wordt. De afstand van de eerste naar de laatste boom
is eindeloos. Zoveel graven liggen dorstig en zonder water onder de koperen doder,
de zon. Een enkel graf heeft een bloemetje bij zich, alsof het zich op heeft willen
schikken voor een doodsfeestdag. Maar de dood is al zo oud hier.
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