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‘Liefde en verbondenheid
met de jonkheid van
Terlinden gaat
nooit verloren’

De jonkheid van Terlinden, een gehucht tussen Noorbeek en Reijmerstok, bestaat 125 jaar. Reden voor een historisch boekwerk.

Terlinden voor eeuwigheid bewaard
door Stefan GIllissen

W

at doe je als een vereniging een jubileum viert? Een
feest geven! Tent opzetten, coverband erin en zorgen
dat de tap loopt. Heb je ook nog
kans dat de kas goed wordt gevuld.
In Terlinden, waar de jonkheid 125
jaar bestaat, denken ze er anders
over.
Daar wordt tijdens de jaarlijkse kermis op de eerste zondag van augustus een boek gepresenteerd voor de
inwoners. ‘Terlinden, portret van
een gehucht’, is het eerste naslagwerk over de historie van het 140
zielen tellende plaatsje.
Verhalen liggen doorgaans voor het
oprapen, maar helaas lopen veel
mensen er onverschillig aan voorbij. Zo verdwijnt geschiedenis, het
erfgoed van nieuwe generaties. Een
anderhalf jaar geleden opgerichte
werkgroep heeft daar, met de medewerking van zowat tout Terlinden,
een stokje voor gestoken.
Talloze interviews vonden plaats,
historicus drs. Luc Wolters en journalist Sjef Kusters tekenden verhalen op, de Texelse fotograaf Pieter
de Vries, verslingerd aan Terlinden
legde alle woningen én de bewoners ervan vast. De Terlindense
kunstenares Yolanda Pricken verzorgde de illustraties. Robin Duizings maakte een dvd met archiefmateriaal over gebeurtenissen in
het pittoreske gehucht, Wesley Didden deed de lay-out.
Het leverde 240 pagina’s aan
boeiende verhalen op. Zo is er een
alleraardigste aankondiging van
een feest in Terlinden. Op 2 juli
1889 nodigt de kapitein der jonkheid van Terlinden, ene Frijns, de
bevolking uit voor een groot feestconcert, op zondag 7 juli 1889. ‘Georganiseerd door de jongelieden alhier in een welingerichte weide, opgeluisterd door eene Harmonie en
Zangsociëteit’, is in de Limburger
Koerier te lezen. Toen dus al een
soort kermis.
Maar er is meer, verhalen die mis-

Pierre Kroonen, Robin Duizings, Maurice Wouters en Sjef Kusters (vlnr) werkten mee aan het boek over Terlinden.
schien bij sommigen op Terlinden
bekend waren, maar zeker niet
daarbuiten. Wat te denken van zeven jonge inwoners die naar de
Oost moesten toen Indonesië de
onafhankelijkheid uitriep. Tussen
april 1945 en maart 1950 patrouilleerden en vochten de jonges va Terlinge er voor volk en vaderland. Ze
keerden behouden terug.
Eén van hen, Michel Slenter verhuisde naar België. Hij woont nu,
genaturaliseerd tot Belg, bij Blegny.
Verbittering over de manier waarop Nederland met zijn veteranen
omsprong, geeft hij in het boek als
reden.

„De regering kwam haar financiële
beloftes niet na. We zijn in de
steek gelaten. Wij waren wel goed
om de rotzooi op te ruimen en grote internationals als Shell te beschermen, waar de koningin rijk
door geworden is. Maar die zat veilig in Canada.”
Ook in het boek te vinden; een illustratie van de hand van Sjef Hutschemakers. Het is een beeld van
het ‘miseraebel ongeluck’ dat Terlindenaar Claes Hutschemeker overkwam in 1699.
Bij het koningsvogelschieten in
Noorbeek stond Claes te kijken
hoe zijn broer Joannes een poging

ging wagen de vogel neer te halen.
Voordat Joannes een schot kon lossen, viel de buks van zijn schouder
en ging af.
Claes Hutschemeker werd in zijn
buik geraakt en stierf later die dag.
De volgende vijftien jaar mocht er
niet meer geschoten worden in Terlinden.
Maurice Wouters, kapitein van de
Jonkheid stond anderhalf jaar geleden aan de wieg van Terlindens’
eerste naslagwerk. Hij spoelde als
ventje al glazen tijdens de kermis
op Terlinden en werd op 16-jarige
leeftijd, net als zijn opa, bestuurs-
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lid. Vier jaar later, was Wouters,
net als zijn vader en oom eerder, kapitein van de jonkheid.
„We wilden de inwoners van Terlinden en daarbuiten iets blijvends
aanbieden vanwege ons jubileum.
Dat doen we in de vorm van dit
boek. Ik ben er trots op. En op de
mensen die het mogelijk maakten.
Ze zijn het bewijs dat liefde voor
de jonkheid van Terlinden nooit
verloren gaat.”
Het boek ‘Terlinden, portret van een gehucht’ kost 25 euro. Het wordt vrijdag
1 augustus gepresenteerd. Meer informatie op:
www.jonkheidterlinden.nl

