
 

Motto: Wae had det gedach 

Jaorverslaag 

 
7-5-1987. Ônder ’t motto “Wae had det gedach” haet De Wien ein groëts vastelaovesjaor achter de 
rök. 
Want wie dök hebbe weej dit jaor neet de kreet geslaak, “Wae had det gedach”Laote we maar ens 
gaon luustere waat ôgge sikkretaris heejeuver in 't jaorverslaag, det volges Gerard Seelen steeds 
miér onder de korte verhaole geit valle, haet verzameld. 
Kort nao de jaorvergadering van 24 mei 1986, rolde op 29 mei al ein sirkulaire beej ôch in de bus 
euver ’t veurneme, det de Wien weer mei zoël gaon in de optoch. De werkgroep 
"Wienbol”bestaonde oët Ans en Gerard Seelen, John Janssen, Toos Stroeken, Wiel Boitelle en 
Martin HolIa, leet d’r gen graas euver greuje, en terech môs ze ‘t iézer smeeje as ‘t heit is. Op 2 
juli woort de iërste beejein-kôms gehalde van de deilnemers en al vanaáf 1 september woort d'r 
elke maondaag en woensdaagaovend door ein enthousjas stel maedjes aan de pakke gewerk. Later 
woorte det vuël mier aovende in de waek, maar dao zulle we 't nôw neet euver hebbe. 

Op 30-8-1986 waas ‘t zomerevenement, georganiseert door ein ziër vindingriéke organisasie die al 
is geneump in mien verslaag van de jaorvergadering. Ein 50-tal minse van de Wien hadde zich 
opgegaeve, maar zoge letterlijk en figuurlijk de buu hange. Minsekinder waát ein waer waas det. 
Toch woort door de organiserende minse ‘t boëteprogramma gauw efkes op ein on-naovoIgbare 
meneer umgetoverd tot ein binneprogramma wao-mei idderein zich kösteIijk haet geammuseerd. 
Minse bedank veur ôgge inzet. 

Auk op 30-8-1986 en 31-8-1986 meus door 't zeskampteam van veurig jaor de wisselbaeker waere 
verdedig. Zaoterdaag, in die natigheid ging det nog vreej aardig, maar wie diezelfde luu op 
zôndaag, nao ‘t zomerevenement vaerder meuste zeskamppe, köste die van Francesco waál winne. 
De Wien woort iérvol twiéde. De wisselbaeker, ‘t veurig jaor nog vol trots in de jaorvergadering 
getoënd, bleef ônder taege d’n berg plekke. Maar dae haole ze ‘t volgend jaor waâl weer deze kant 
oët. 

13 september 1986. Leedjesaovend. Oët nege inzendingen meustede Wienleeje en de sjurie, 
bestaonde oët Claar Boots, Jac van Elswijck, Jo Hofman, Wim Schreurs en Prins Karel d’n Iërste, de 
veer leedjes veur 1987 oëtkiéze. De oëteindelijke winnaars ware; nr. 1 “’t Maske” gezônge door 
Maria Möskes en geschreve door ein debutante Toos Bos, geassisteerd door Frans Wassen dae auk 
de meziëk makde. Twiéde woort ‘t leedje “Venlo, Venlo...” meziëk, teks en zang door Henk van 
Hoften. As derde leedje eindigde ’t leed: 
“De Seremoniemeisterbel”, gezonge door Kitty Siebert en Frans Peters, terwiél de letste auk de 
teks en meziék schreef. De seremoniemeisterbel waas zién elfde, bekroénde leedje. As veerde 
eindigde “Laot ôs danse” net as nummer twiej, geschreve, gecomponeerd en gezônge door Henk 
van Hoften, Waas hae ’t veurig jaor efkes weg as zanger?? Dit jaor waas hae weer volledig truuk. 
Leedje nr. 1 woort net wie veurgaonde jaore op de Jocusplaat gezatte, al môt mich van ‘t hert, det 
Jocus van dae schoëne wals onderhand eine foxtrot haet gemak. 

Binne de Wien woort eine meziékband opgenaome van de veer winnende leedjes in eine studio in 
Venlo, met meiwerking, volledig belangeloos, van de Hermeniekepel. D’n band woort aangevöld 
met Wienleedjes oët de begintiëd van os vastelaovesvereiniging. 
Auk woort veriëuwig de schoëne teks van Jeu Titulaer, ald-lid van de Wien, “Al is de waereld nog 



zoë groët”. D’n band woort kômpleet gemak door eine fônkelnieje buutemars, gekômponeerd door 
Wim Schreurs, leider van de Hermeniekepel. 
Prins Karel d’n Iërste kös ‘t neet laote. Boëte zién normale vastelaovesoptraeje had hae de mazzel 
det in ’t veurjaor ‘t 75-jarig bestaön gevierd voort van de St. Jozefperochie. Det bezörgde 't trio 
1986 ein viéftal extra optraedes. Maar daomei waas hae schiénbaar nog neet tevreeje. Op 30 en 
31 oktober stônd hae met zien adjudante opnie in vol ornaat op de buhne, wie, van waege de 
groéte vraog, nog twiej kiër de revue, of lever gezag  ‘t printebook, woort opgeveurd. Zier moei en 
suksesvol, det môt en maag gezag waere. 

Maar op 15 november waas ‘t Karel d'n Iërste ziene letste daág. Hae moch nog efkes genete van 
ein sprankelende zitting op hoëg nivo met as absoluut hoëgtepunt,  ‘t optraeje van Erna van 
Gerven as ‘’t Moordjônk”. Vaerder werkde mei aan deez zitting de buutnereedner Wiel Knapen dae 
ôs kaoke Iiérde, De groep Neutjes Rang, De Bretelboys en neet te vergaete ôs eige zengers en 
zangeresse van de Wien. Dit alles ônder leiding van ôzze vors Gerard Seelen met muzikale 
assistensie van De Ald Zwervers.As d’r oëits ein trio aáfgepeigert is veurdet ‘t aáftrooi, dan zien 
det Karel, Guus en Henk gewaes. 
Morrejen waat ein martele. Oëtgeteld woorte zeej aáfgeveurd door eur makkers van de trimklup 
K&S. Wao die twiej letters veur staon, det vraog geej maar zelf aan Karel, want det spraek ik neet 
veur de microfoon oët. 
De 19 december waas de twiéde beedeinkôms van de deilnemers aan de optoch onder leiding van 
de werkgroep Wienbol. D’r meus nog vuul gebeure en ‘t textielverwerkend krenske werkde elke 
waek harder in ‘t  “peeskaemerke” beej Jansse. 

Op 11 janewarie heel dae werkgroep eine groëte vastelaovesmert. Boereploëte woorte te kaup 
aangeboije. En dao woort verkoch beej ’t laeve. En de krante schreve eindelijk weer ens euver de 
Wien en wie... Good initiatief van de Werkgroep en veur herhaoling vatbaar. Auk de jeug had dae 
middaag in de ziezaal ein aktiviteit waodoor eure kas ein bietje woort gespek, Muzikale 
ôndersteuning waas dao in de vorm van twiej joekskepelle en netuurlijk ôzze diskjockey John 
Wiermans. 
Ware weej ‘t veurig jaor genoëdzaak de prins nog iërder teveurschien te haole as de dreej 
keuningee? Dit jaor hadde weej waát miér tiéd, zelfs zoë vuël, det de dreejkeuninge alweer Iank en 
breid in de doës op zölder stônde, wie in de doezend waeke alde Wien de nieje prins woort 
oëtgepak. Met hôfwaegentjes woorte twiej pakke in de Wien bezörg op 24 janewarie, en… laot det 
nôw net op Prinsebal zién?? Wie Vors Gerard die pekskes ging oëtpakke, bleke dao twiej nieje 
adjudante in te zitte. Kep van Mosseveld en Bas Bossink, Wie same ‘t twiëde pak woort oëtgepak 
kwaám dao de nieje prins van de Wien veur 1987, Prins Frans d'n Twiéde oët te veurschien. In eine 
schoëne zaal, door de 'technische Kemissie umgetoverd tot eine echte prinselijke tempel kompleet 
met fontijn, woort, onder de muzikale leiding van de ald zwervers, same met ’t ziér kleurriéke 
publiek, bestaonde oët ôs eige Wienböl en wienbölkes, eine ziér gezellige prinsebal gehalde. Auk 
ware d’r de intösse tradisioneel gewaore priéskes veur de moeis en origineels verkleide Luû. De 
stumming in de zaal waas en woort mei opgepep door de joekskepel Schots en Schelf die vaerder 
in 't seizoen van de Wien nog ein belangriéke rol zoël gaon speule. Auk zoële nog ein groëte rol 
gaon speule as twiej gloodnieje tansmeriekes, Riet Schreurs en Suzan Sijbers, die op prinsebal eur 
debuut hebbe gemak en 't trio vaerder ‘t ganse seizoen hebbe begeleid, auk tiédes de bezeuke aan 
de diverse vereiniginge en schoéle. Zeej zién good ôntvange beej ‘t Wienvölkske en hebbe det erg 
good gedaon. Vaerder deent te waere vermeld det ‘t komplete doot-‘t-zelf meriekes ware, want eur 
pekskes vare van top wiés tién zelf gemak door de dames. 

Op 25 janewarie woort veur 't Grand Kefee Maagdenberg, wie ôs residensie intösse is gaon heite, 
ôs eige Wienvlag veur d’n twintigste kiér gehese. Same met de jeugprins van 1986, dae toen nog 
neet waas aáfgetraoje, woort de vlag door Prins Frans d'n Twiéde, vaerder geassisteerd door zién 
adjudante Bas en Kep, umhoëg getrokke ônder ‘t toezeend aug van ein groët aantal wienböl en 
wienbölkes. Met eine gooije sjampanje en veur de jeug werme sjoeklade melk woort d’r geproos op 
de kômmende vastelaovestiéd. Binne woort dae middaág in eine euvervolle, maar ziér gezellige 
zaal de privé-resepsie gehalde. 



31 janewarie en 1 fibberwarie stônd Prins Frans d 'n Twiéde met zién adjudante Kep en Bas op d’n 
altaor van de St. Jozefkerk te praeke veur Memisa. Ein taak die beej ‘t prins zien huërt en gelökkig 
al vuël jaore door de verschillende hoëgheden van de Wien wuërt gedaon. Ein good doel det bes de 
meuijte waert is. 

1 fibberwarie waas auk de groëte daág van de Wienjeug. Jeugprins Peter Boitelle en adjudante 
Micha v.d. Wielen en Marco v.d. Berg meuste, nao ein jaor regere, op ein ziér geheimzinnig denske 
van ein stel moei je Chineze ‘t veld rume. As dank veur eure inzet krege zeej van de jeugkemissie 
ein foto in ein moeij Iiéske aangeboije. Veur eur ein fijn aafscheid, naodet zeej 's middaags al 
vruëg ware begôs met boeremoosaete beej Henk en Bep van Hoften, waobeej auk eur groëte 
collega's ein hepke mochte kômme mei-aete. En wao iets verdwient, kump meistal auk weer nie. 
Zoë auk op deze jeugmiddaag, dae euveriges erg good bezôch waas. Door de jeugraod van Elf 
woorte dreej good ingepakde luu binnegebrach wao later de nieje jeugprins Bart d’n Twiéde (Bart 
Stroeken) en de adjudante Sascha Siebert en Stefan Koelen ônder bleke te zitten. Auk dit trio haet 
dae middaág genaote en.. gegaete, De spônsorbekker Janssen had weer veur eine hiélehoup 
krintemik gezörg en auk nog waát d’r op, zoëvuul, det later auk de vaders en mooders in de kefee 
ein snee mik kôste kaupe. Bezoch woorte door ‘t jeugtrio en jeugraod ônder- miér, de groéte 
resepsie van Prins Frans d’n Twiëde en zien adj. Kep en Bas de zitting van Half Haenke, ‘t 
Vlaegelkesbal van Scouting Francesco, de bals van de schoéle en neet te vergaete ôs jeugbal in ‘t 
jeughoés aan de Maagdenberg tiédes de vastelaovend. 

8 fibberwarie 1987. In eine groëte optoch, dae auk al elk jaor groëtere vorme geit aanneme, woort 
Prins Frans d’n Twiéde door zien Wienriék geveurd. Ein breid spaor van pepeersnippers achter zich 
laotend trok de optoch vanoët de Wien nao de nieje Maaspaort in de stad, riékelijk veurzeen van 
koetse, mersedese en veural meziëk. ‘t Meis kônfertabel en werm haet Joop Kerkhof gezaete in 
eine moeije wage met links en rechs ein schoën tansmerieke naeve zich, blié det de achterzitting 
neet breier waas dan 1,50 m. In de Maaspaort,  die weer wiés in de kleine hukskes gevöld waas, 
woort door ‘t trio ein resepsie gehalde, welke wiés half zeve haet gedeurd. Te voot zien zeej 
daonao, same met de tansmeriekes en inkele raodsleeje truuk nao ôs residensie gegaon, al wao 
nog efkes boeremoos met braodwors woort gegaete. Eine lange, maar gezellige daág, dae bewiés 
det De Wien auk op ‘t Venlose Vastelaovesgebeure eine groëte stempel drök. Want wae de 
Wienresepsie neet haet bezôch, dae is de vastelaovend neet op zien Venloos begôs. 

Op 14 fibberwarie waas ‘t opnie de Wien, die met ein 50-tal leeje d’n tap verzörgde tiédes ‘t Jocus 
Hofbal. Wie groët waas de verrassing veur die harde werkers, wie ôzze ald-prins John Janssen 
woort oëtgerope as adjudante van de Jocusprins 1987. t Bal kôs veur de Wien neet miër kepot, wie 
hard det d’r auk gewerk meus waere. Alle minse van herte bedank. Geej weit waoveur det geej det 
werk idder jaor dôt en hald det veurluipig astebleef nog efkes vol, want weej hebbe ’t nuëdig… ‘t 
geld bedoel ik. 
't Resultaat van ‘t adjudant waere van John waás, det ‘t trio en bestuur vanaáf dae late bal (viéf 
oor) weer op tiéd aanwezig meus zién op de privé-resepsie van de Jocusprins. Maar eine had de 
auge ech aope en det waas ôzze seven-up bink, Jantje. De res had de auge op de schoon, maar 
waas duûdelijk aanwezig. Maar ja... Auk det mot kinne want… wae had det gedach.. van John. 

En dan waas d’r de groëte Pronkzitting in de Maaspaort. Ein grandioze zitting met o.a. Wielke 
Seelen, Baer v. d, Mey en Jan Pollux in de buut, optraejes van de dansgarde van de Hermenie   en 
ôs tansmeriekes Riet en Suzan, Zang van de Heldense Hofzengers, de Beerbrouwers en de 
Maaszengers, meziëk van de Hermeniekepel en Joekskepel Hölster Heinke, ôs eige zangers en 
zangeresse van de Wien en ein optraeje van de jaörige Bert Pollux met zien broor Herm, En det 
alles vond plaats op 21 fibberwarie met as hoëge gaste ‘t Trio van de Wien, 

Prins Frans en zien adjudante Kep en Bas. Auk Prins Jan de Veerde van Jocus met zien adjudante 
John en Hay ware as gas op de zitting van de Wien, same met eur bruúdjes, Met John had ôzze 
hoëgheid nog waát te verhapstökke umdet John belaof had as tansmerieke op te traeje as Frans 
Prins van de Wien woord. Det haet hae geweite, maar auk al ware de Jocusminse d’r neet zoë 
kepot van, John deej waat hae had belaof, zij ‘t dan det Prins Frans d’n Twiéde raekening heel met 
zién gewich van 108 kg en de polka dae de meziék speulde op ein ziér langkzaam tempo leet gaon. 



Auk det is de Wien, auk det môt kinne. Waat auk kin, maar “Wae had det gedach”, det deez zitting 
eigelijk ein verjaördaagpertie waas van Jos Vullings, dae op dae daag verwisselde van laeftiéd. 

25 fibberwarie. De auk al weer twintigste bejaördezitting, gepresenteerd door de Wien. Ein gooije 
tradisie die zeker in iëre deent te waere gehalde door ôs Wien. Vol en gezellig. 

Dan de vastelaovend in de Wien op 1 , 2 en 3 maart 1987. 
Ônder muzikale leiding van de Ald Zwervers, ingeheurd door de KEM um de vrugere sfeer weer 
truuk te bringe in ôs residensie, is dae erg good geslaag. Gezellig en drök bezôch, vuël plezeer, 
hosse en springe veur en op de taofel en euver de banke. Weej preufde weer wie 't vruuger waas 
in ôs eige Wien. Genne trammelant wie me det jaomer genôg waal ens van andere kante môt 
hure, maar ein groët gezellige wienerfemiélie die vastelaovend viert wie ‘t môt. Maar absoluut 
hoëgtepunt in de wienervastelaovend waas dit jaor veur vuël minse de maondaag. Ein half jaor 
keihard, door ein vieftiéntal dames en hiëre gewerk, resulteerde in ein prachtige show, 
veuraafgegaon door ein good verzörg Wienerôntbijt waoaan door ruum 100 wienleeje voort 
deilgenaome. Tiédes dit ôntbijt woorte alle minse die de pakke gemak hadde door Prins Frans d’n 
Twiéde ônderscheide in de orde van de zilvere vingerhoed, ein veur dit evenement in 't laeve 
gerope ônderscheiding. 

Nao ‘t ôntbijt vertrok idderein, veur en nao, nao baove um dan weer schitterend en kleurig 
oëtgedos weer truuk te verschiéne in de kefee. En zoë greuijde dae groep oét wiés 45 minse, groët 
en klein, getoeid met schoëne vaere, die ‘t nog zwaor te verdeure krege dae middaág. De Wien 
ging weer met de Jocusoptoch mei…en wie... Onderwaeg woort vuël applaus ge-oogs en al det 
werk woort later bekroënd met eine schoene twiéde priés. Veur de deilneimers waas ‘t eine 
schoénen daág, veur de VenIose minse waas ‘t eine prachtige groep, en veur Jocus is ‘t ein 
stökske tradisie det straks in de optoch bliéf truukkômme en wao de luu van groéte aáfstand al 
kinne zegge…Dao kump de Wien haer. Werkgroep Wienbol, neisters en knuipaanzetters, 
balledoorsniejer en halve balbekleiers, allemaol  van herte bedank veur ‘t vuule werk det is 
verzatte ônder de bezielende, zaachte, drang van Ans Seelen, wao auk ‘t ontwerp van deez kleier 
vandaan kump. 

Prins Frans en adj. Kep ware daezelfde morge, nog vruuger, begôs met ein sjampanje-ôntbijt  beej 
adjudant Bas, dae toen jaörig waas. Um nege oor stônde zeej met eur vruiwkes en blage veur de 
deur beej eine jaörige adjudant dae nörges vanaáf wis en nog in zién ônderfleur rôndleep. Dao is 
smakelijk gegaete en daonao zien zeej same nog ens in de Wien aan ‘t Wienerôntbijt mei gaon 
doôn, Dit haet eigelijk niks met ‘t jaorversla{g te make, maar ‘t kump auk neet dök veur det eine 
adjudant op vastelaovesmaondaág jaörig is. 

Auk veur dit trio kwaam ‘t moment det de Wienvlag gestreke meus waere. ‘t Vastelaovesgebeure 
veur 1987 zoot d’r op, neet allein veur Prins Frans d'n Twiéde en zien adjudante Kep en Bas, maar 
veur idderein. 
Nog vermeldende det door ôs Trio 1987 de gebroékelijke, maar auk ôngebroékelijke bezeuke zien 
aáfgeIag, zoëas ziekehoës, Auxilliatrix en Martinus in Tegele en Venlo, Jeughoes en diverse 
vastelaovesvereiniginge en gezelschappe en zoë kan ik nog waal efkes doorgaon, maar geej weit 
det waál. Toch hebbe weej waát apparts. As iërste in ‘t bestaon van de Wien en wae wet, 
misschien waal de letste in de vaerdere geschiedenis van de Wien, kan ik, as regerend Prins van 
De Wien en taeves in de functie van sikkretaris, gebroék make van deez gelaegenheid idderein te 
bedanke, auk names mien adjudante Kep en Bas,  dae haet mei gewerk of d’r aan haet 
beejgedrage, dit seizoen veur ôs tot ein ônvergaetelijk seizoen te make. Dank names ôs dreej en 
ôs vruiwkes. As allerletste wil ik idderein bedanke dae dit jaor veur de Wien gewerk haet in welke 
vorm dan auk, dank aan de bereidwillige sponsors, groët of klein en veural dank aan ôch, ôs eige 
wienböl zonder wae deze vastelaovend d’r neet waás. 

Frans Peeters, sikkertaris        Venlo, 7 mei 1987 


