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[$lá Sr.ÍÍ.1.r, dat in dezelJde
s streek ligt. Het is dus eigen-
Iiik: de Seaffelen-kmt. Nu het ver-
haal vm Nederland en de SelÍkant.
Vm alle Westeuropese landen kwam
Nederland het meest beschadigd uit
de TWeede Wereldoorlog teYoor-
schijn. Als'wiedergutnachung' eiste
ons land een aantal voordelige grens-
wijzigingen._
De Duitsers lagen in '45 op apega'
pen, hun prestrge lag roraal in dui-
gen. Zo kon Nederland in 1949 op
het Protocol van Parijs voor elkaar
krijgen dat alle geallieerden een ver-
drag ondertekenden waarin
Nederland op alle puntjes zijn zin
kreeg.
Daar was al een discussie aan voor-
aÍgegaan waarin sommige
Nederlandse historici en politici al
de meest wilde claims hadden voor-
gesteld, tot aan een volledige
amexatie van Neder-Saksen toe.
Een tijdlang werd nog serieus in
overueging genomen om het hele
gebied ten westen van de lijn
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Osnabrugge-Miinster-KeuLen op te-

eisen, omdat dit gebied altiid sterL
tegen Nederland aan heeft geleund,
zowel in cultuur als in taal. Daar
werd tot begin deze eeuw nog op
veel plaatsen Nederlands gesproken.
Sommige grondleggers van onze taal
komen enmdaan, bijvoorbeeld de
twaalÍde-eeuwse Hendrik van
Veldeke. Dat is de oudst bekende
dichter in owe taaI. Hit scfue ef min-
nedichten in een Oud-Limburgs
dialect.

Schicksal
Op 23 apïil 1949
was het zovel,
toen werd
Nederland in één
dag 70 vierkante

testenlToen Dassen aankwam om
bezit te nemen van het gemeenté-
huis, verscheen daar op het afgespro-
ken tijdstip de Tudddernse burge-
meester. Met afgemeten gebaren
overhandigde hij de sleutels en ver-
trok. Hij sprak geen woord. Een
Duits boek over de SelÍkant sprak
van het Schicksal lnoodlot) om 'zo
wreed van het moederland te wor.
den'abgetrennt' (aÍgescheiden)
Transitweg
Ttrssen 1949 en 1963 legt Nederland
een autoweg aan door de SelÍkant
om Koningsbosch en Schinveld met
elkaar te verbinden. Pas eind jaren
viiftig begimen de Duitsers te mor-
ren. De eeíste Duitse toeÍisten ver-
schijnen aarzelend in Nederland en
de ergste gaten ir hun steden hebben
ze gedicht. Er wordt weer aan de toe-
komst gedacht: was wird geshehen
mit unsere SelÍkantl
Na jren bakkeleien zwicht
Nederland, waarschijnlijk vanwege
diezelÍde toekomst. Goede handels-
betrekkingen zijn voor de
Nederlmdse economie veel belmg-
rijker dan zo'n snipper Duitstalig
Limbug. Daaom krijgen op 31 juli
I 9ó3, I 9.00 uur, de Duitsers hun zin
en keert de SelÍkant weer terug in de

'Heimat'. De eerste augustus vallen
om nul uur de Duitse sperbomen
weeÍ neer langs de oude grensover-
ganSen.
De Duitsers hebben hiervoor wel
280 miljoen mark meten betalen,
zo zijn we dm ook wel weer. En op
het moment van de overdracht heb-
ben Nederlmdse handelaen tomen

boter in de Selfkant staan, want
op het moment dat alles

weer Duits wordt, hoe-
ven ze daarovet geen

invoenechten te
betalen
Het enige wat na
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I blilft is de'transn-
weg'. Alle geLijk-

vloerse knisingen
verdwijnen; de loka.

Ie wegen lopen voor
taan via tunneltjes

onder de weg door. Van de
weg af gaan is verboden. Nu

anno 1997, iijkt ook dit laatste stuk
ie Selfkant weer Duits Le gaan wor-
den. De Duitsers eisen dat we de
weg dan wel 'in perfecte staat' ople-
veren.

Winterpeen
Hoe ziet het gebied er uit dat
Nederland maar zo kort heeÍt mogen
bezitten? Dat zoeken we vandaag
uit. Op station Sittard zoek ik een
Duitse bus die mij naar Tuddern kan
brengen en inderdaad, die staat er
(lijn 3a). Hij begint al te rijden, ik
haal hem net. Ik mag met
Nederlands geld betalen.
In Tuddern stap ik over op de bus
naar Geilenkirchen. Zelf reis ik tot
Gangelt. De bus maakt eerst een
omweggetie via Hillensberg. Aan
drie kanten ongeven door
Nederland, dertig procent
Nederlandse bewoners en met een

Nederlandse kroeg is dit piepkleine
dorp nauwelilks meer Duits te noe"
men. Aan het eind, bovenaan de

heuvel, draait de bus en zie ik het
kerkje, gebouwd op de resten van
een Romeinse tempel.
Al rijdend kriig je een aardige indruk
van de SelÍkant: een open gebied
net glooiende, wijde akkers en hier
en daar een bos. Water is er weinig,
op wat beken na. Het lijkt op het
amgreuende Midden-Limburgse
landschap bij Vlodrop.
Am de zuidkant wordt de ZelÍkant
steiler. Daar gaat hij namelijk lang-
zaan over naar Ztid-Limbug.
Gmgelt, het enige stadje in de
Seifkmt, ligt dar mk. In 828 werd
'Gangiloduon', bucht van ene
Gangilus, voor het eerst genoemd.

Gmgelt viert ook carnaval. De
Gmgelters heten dan 'Móhrepennen'
wat zoiets betekent als'wortelpen-
nen', want tijdens een kernis waren
de bewakers blijkbar zo dronken,
dat ze de ijzeren pen niet meer kon-
den vinden waamee de stadspoort
werd algesloten. Ze verzegelden hem
dadom ma{ m€t een winterpeen.
Dat ging ook best, dachten ze, ma
ze vergisten zich, wmt rondscharre-
lende ganzen waten di.e op. Dat
werd een ramp, want op dat moment
belegerde de hertog van Brabant de
stad. Dmkzij de wortel kon ilie
ongehinderd bimenkomen m de
stad plunderen en brandschatten.
Een muurreliêf onthult dat Gangelt
teminste één wereldberoemde man
heeft voortgebracht: Gerhad de
Ikemer (1512-15941 werd hier gebo-
ren. De Kremer, beter bekend als
Mercator, tekende de eerste echte
landkaart en geldt daarom als grond-
Iegger van de cartografie.
Die eerste kaat was er een van
Vlaanderen- Als je bedenkt dat veel
Limburgers zich meer vemmt voe-
len met Vlamingen dan met
Hollanders, is Gangelt misschien
wel de allerverste uithoek van het
bourgondische Vlaanderen.
Nog altijd zijn de regionale gevoe-
lens sterk. Onlangs werd de streek-
taal, Limburgs, ofÍicieel door
Nederland erkend. Daarmee is er
tenminste één overheid die ook het
Tudderns erkent, want het Tudderns
en het Sittards zijn beide Limburgse
dialecten en klinken vriiwel eender.

Sauswerk
Voor de Tweede Wereldoorlog was de

overgang Midden-Limburg-Self kant
ook architectonisch vloeiend.
Vooroorlogse plaatjes tonen aan
beide kanten van de grens dezelÍde
charmante baksteengevels, vakwerk-
huisjes en dorpspleinen met kassei-
en. Maar na de oorlog kwam de

'tlaisch Duitse leliikheid' met de

witLe pleisteruerk-pap en het sau'-
werk dat vm Denemarken tot
Tsjechië in de Duitse dorpjes de

muren overdekt.
Het maakte de vloeiende gïensover-
gang tot een scherpe. Dit neemt nier
weg dat ook in Nederlands Limburg
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kilometer groter. De X
grootste gebredsuitbrer-
ding waren de ruim 41 vier
kante kilometer van de Zelfkant.
Een strategisch bijzondeÍ gunstig
gebied, omdat drt de SiLtard.e'fles-
sehals' een stuk breder naakte.
Het Duitse bestuur van de ZelÍkant
vert:ok, de Landdrost kwam. Een
drost was vroeger een bestuursamb-
tenaaÍ op het Nederlandse platte-
land. In 1949 werd hij een soort bur
gemeester zonder gemeenteraad. In
Tudderen (TLiddernl, de hoofdplaats
van de Zelfkant, arriveerde de land-
drost tegelijk met het YeÍtÍek van
het Duitse bestuur.
Het Rijk had de Linburger Hub
Dassen benoemd als landdrost van
de ZelÍkant. De pers reed er in
drommen achteraan en publiceerde
{oto's van Dassen die vana{ de eerste
verdieping van het Tuddernse

I gemeentehuis de Nederlairdse vlag
hijst. Ln van een Nederlandse mare-
chaussee die het bordje 'Drostambt
Tuddern' aan de gevel bevestigt en
Nederlandse wachtposten voor het
gemeentehuis.
Verbaasde Tuddernaren kijken toe op
de Íoto's. Want vanaÍ die dag, 23
april, vielen ze ineens onder de
Nederlandse wetgeving. Hun natio-
naliteit mogen ze houden, maat vool
de rest zouden ze voortaan worden
beschouwd als Nederlanders.
Vuurwapens moesten worden ingele-
verd, hun huizen mochten ze niet

. meer verkopen, hun Duitse geld
moesten ze inwisselen. Om te voor-
komen dat horden Nederlandse
nieuwsgierigen de Tuddemaren de
stuipen op het lijÍ zouden jagen,

besloot de regering om de grens
voorlopig dicht te houden.
In de SelÍkant, muv van de oorlog,
klonken geen noemenswaardige pro-

Op bezoek in de Telfkant
Wie gaat eÍ nu voor zijn plezier naar de

ZellkanlT Eigenlijk schrijÍ je Dêr Sêlfkant.
Dez€ mêest westeliike gemeente van

Duitsland is bij ons betêr bekend als de Zak
van Sittard. ln 1949 werd de ZelÍkant

Nêderlands, als herstelbetaling voor onze
oorlogsschade. Veertien iaar latêr keerde het
terug in de Duitse mocderschoot en daarmee

raakte dit glooiende gebied met bossen, beek-
dalen en dorpies weer in vergetelheid.

Ontêrecht, want het is er nog altiid prima
wandelen. Tijd voor een hernieuwde

kennismaking.
Nog tot in de negentiende eeuw wer.

door Frank Flippo den ten westen van de lijn
Osnabrugge-Keulen dialecten gespro-
ken die meer leken op TWents,
Achterhoeks m Limburgs dan op
Duits. Van verduitsing was pas spra-
ke vana{ het tijdperk-Bismarck
(1815-18981, toen Duitslmd een lmd
werd.
De optie Osnabrugge-Keulen werd
om verschillende redenen echter ver-
worpen. Ten eerste de handelsbelan-
gen. Het zou Nederlands imago ver-
anderen vm tolermte handelsnatie
naar dat van een inhaiig, gebiedsbe-
lust lmdje dat eigenlilk geen har
beter is dm de DuitseÍs. Een tweede
belangriike reden is dat oue relatie
met de Duitsers dm natuurlijk
uiterst gespannen zou blíiven.
Een derde, darmee verband houden-
de reden was dat juist dit gebied ook
toen al cHchtbevolkt was. Er woon-
den viak na de oorlog een par mil-
ioen mensen. A1 die Duitsers zouden
dm oostwarts gevacueerd moeten
worden om de Nederlanders
'Lebensraum' te geven, Een J.n veler-
lei opzicht bijna onuitvoerbue
taak. Uiteindelijk vielen
de Nederlmdse
gebiedsaanspraken
dus een stuk
bescheidener uit.
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veel oude lindebomen, kásseien-
pleinties en dromerige pandjes verio-
ren gingen. Het is echter overduide-
lrlk dat in Duitsland de modernrse-
ring verder doorzetre en daar hoeÍt
het in dit opzicht nauwelijks tÍots
op te zijn.
Volgens het informatiebord bij het
gemeentehuis van Gangelt is het
(radie gespaard gebleven voor geaJ-

lieerde bombardementen. Als je dat
Ieest, kun je na een korte blik op
Gangelt slechts vaststellen dat er na
'45 meer is gesloopt dan in de vijÍ
jaar daawoor.
Wat overbleeÍ n erd kapotgere.tau-
reerd, een kwaal die ook veel
Nederlandse panden besmette, maar
zelden zo onherroepelijk als hier. Êr
-tdan nog nauq eli k- drngen die nit t

alleen oud zijn, maar die ic ook als
oud beleeft Oor.pronkelijke rnate
rralen zijn vervangen duor plei"ter
werk, pre{ab-gemozaekte muren en
Ioeilelijke roze stoeptegels die in
heel Duitsland allemaal uit dezel{de
{abriek lijken te komen.
Zelis als ze hier een middeleeuwse
,lot aanvarren, b1ijft er na hun vliiri-
ge werk slechts een rompgebouw
over. Zo ook van de Burgturm hier
in Gangelt. De toren is nog stoeÍ en
de srad"poorten robuu.r. Daarmee is

het meeste wel gezegd.

De verkopers van 'het produkt toe-
risme' kunnen teweden zijn. In elk
geval blijÍt de geschiedenis zicht"
baar. Maar de Burgturm en de stads'
poorten zijn eenzame historische
fragmenten in een zee van onarti.-
tieke huizen, die onderling inwissel-
baat zrin.

Hellingbos
Mooie steden zijn dungezaaid, maar
de natuur is veel vaker de moeite
waard, ook buiten Gangelt. Ik loop
eerst over het pad langs de gekanali-
seerde Rode Beek (Rodenbach), mar
dat is mij te keurig. De eerste gele-
genieid die ik zie ga ik rechts. Daar
lodpt een sloidig, wat overwoekerd
pad door het hellingbos. Het loopt
lekker door met de wind in de rug.
Het hellingbos loopt langs het
Gangelter Bruch, een drassig weiland
met ruige Corsicaanse bergschapen
die mij aanstaren.
Het bos is niei al te groot en voor ik
het weet, loop ik op de Zelfkantse
transitweg af. Drt is het zujdeiiike
eind, waar hij Zuid-Limburg binnen-
komt. In de verte zie ik blauwe
ANWB-borden. Links ligr een afge-
graasd Nederlands weiland in, rechts
een project van de Duitse natuurbe-
scherming.
De oorspronkelijke functie van de

Rode Beek als natuurlijk waterreser-
voir en broedplaats voor kikkers,
padden en insekten, wordt hier her-
steld. Aan de rand vertellen Íelge-
kleurde borden met veel bombarie
dat hier Natuur wordt gecreêerd.
Bij de transitweg mag ik één van die
uit Duitse sikkeneurigheid ontstane
tunneltjes passeren, onder
'Nederland' door. Dau voorbij liggen

rechts de beboste heuvels van
Wildpark Gangelt. Er lopen veel
Europese dieren rond: zwijnen, her-
,"n, À"rt.r'. Slechrs acht mark
entree en op de top restaurant Haus
Wildblick met 'een prachtig panora-
ma'. Helaas is het restaurant pas 24
februari open.
Ik blijf zo dicht mogeli;k de omhei-
ning volgen; zo blijf ik in de heuvels
en in het bos, en zo kan ik uitkijken
over het beekdal en zie ik in de verte
de heuvels van Zuid-Limburg.
Ergens bij grenspaal 274 staat de
Elzenrather Waternolen, ootspron-
kelilk uit 1492, in 1591 door'moed-
wiilige booswichten' in brand gesto-

ken. Het is de'Stammsitz'van de
-.rnri)ie Pirpers. staat er nog bii. Het
gebouw staat aan de voet van een
kno, strgc hcuvel. Aan de vorm zic re

nog clat het een waternolen is
geweest, maar ook hier hebben
ingrijpende verbouwingen hun tol
geëist, het zal wel naar dc eisen van
deze tijd zijn. De orngeving van deze
'molen'is nog steeds iieÍlijk. op
deze plek ontvang ik de laatste zon-
nestralen van deze dag,

Langs de Beek loopt alweer zo'n keu-
rig fiets/wandelpad. Net als bij
Gangelt preÍereer ik de paadjes op de

helling. Na de 'molen' ga ik rechts
het bos in, een smal paadje op dat
eindigt op een rechte laan door een
mooi dichtbegroeid beekmoeras.
Ik blijÍ rechtdoor gaan, een bospaadje
in. langs de gren5. Het is njet moei.
lijk die te volgen, want aan de
Nederlandse kant staan om de
haverklap bordjes: Schinveldse bos-
.en, f rbeekse bo.'en, Stiltegebred,
enzovooÍt. Aan de Duitse kant niets.

New age
Bij SliLsterseel yerlaat ik de g1ens

weer. Siisterseel doemt op als een
steile helling, de Íand van het moe-
rasbos. Eerst loop ik eromheen door
het moeras, maar een loslopende
Duitse herder brengt me op andere
gedachten.
Sristerseel oogt weer erg prefab-
Duits. Êen vóirw staat Éàr'veíitêii
te wassen, een infokast voor de kerk
vermeldt dat een paar weken gele-
den onveriaten het kerkhoí schon'
den. Tegenover de kerk kondigt een
lokaal cursuscentrum een cursus
zwangerschapsgymnastiek en een
cursus Qi Gong aan. Dat is een oude
Chinese gezondheidsleer en één van
de nieuwste new age-trends. Zo
ingeslapen is Sristerseel dus nu ook
weer niet.
Bij de supermarkt verderop staan
volop Nederlandse auto's, her '
Limburgse fabeek ligt één kilometer
verder. |e mag eÍ met Nederlands
geld betalen, maar alleen papiergeld
en ie krijgt Duits geld terug. Ik koop
er een knappedg broodje met tot een
vierkant kaasachtrg plakie geperst ei
en een korelig vierkant plakje
gebakken Schinken erop.
Achter de supermarkt loop ik het
hoge dennenbos in langs de weg naar
Tudderen. Van de buitenkant roept
het weinig hoge veruachtingen op,
maar verrassingl diep beneden me
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Zellkant.

ligt ineens een kopergroen rneer met
steiie oevers. Beneden Iiggen steiger-
tjes, bootjes en vakantiehuisjes, echt
'ein Loch ins Wald'. Op de volgende
kruising moet ik met een wijde boog
om driftig kettingzagende mannen
die hun tractor met laadbak pontifi-
caal over het pad hebben gezet.
Bovenaan de donker beboste heuvel
eindigt de laan in een stralend licht-
gat. Hij gaat over in een onverhard
tractor\poor lussen Imnlense mod
derlge akkers. De iucht wordt grau-
wer, een gure wind steekt op. Ik ben
blij als ik weer tussen huizen loop,
in Tudderen. Vlakbij de beek staat
een leuke venallen watermolen.
Verder bestaat ook Tudderen vooral
uit onpersoonlijke Duitse straatfron-
ten met rolluiken.
Daarachter is het dorp veel minder
saai: door de spljlen van een tuinlek
zie ik een kasteelachtig Limburgs
boerenerf met ronde poorten en
schanelende kippen. Buren maken
praatjes met elkaar op straat. Ze pra-
ten Limburgs, geen Duits.
Graag had ik het Rathaus gevonden.
Ik vraag er twee keer naar en vind
het niet. Burgemeester Willy Otten
schijnt een gezellige, welbespraakte
man te zijn die Nederlands kan spre-
ken. Net als veel andere mensen van
ziin generatie, zo rond de zesrig, die
hun carrière begonnen in de
Nederlandse tijd.
De lucht gaat naar regen en ik voel
mijn benen na al die hellinkies, dus
na twee rondjes door het dorp vind
ik het welletjes. De laatste drie kilo-
meter naar Sittard loop ik, want de
voigende bus gaat pas over een uur.
In de krochten van het SittaÍdse
stadhuis, in het stadsarchieÍ, smul ik
nog een uur lang van Zel{kantse
wetenswaardigheden. Bonte foto's
getuigen van het carnaval daar in
'voormalig Nederland'. Leven aan de
Selfkant is zo slecht nog niet. I

lnformati6

De Selfkant is gemakkelilk te
bereíken voiuit Sittud: Vmai heL

u eii st o ti on ii d e n rcge I m ati g
Duitse bussen noar Tbdàeren en
verder.
Het gebied is nauwelijks toeris-
lisch ontsllten. Er loopt wel een
toerisische {ietsroute langs de
Fode'Beek die beide landen aap-
doeL, en achteÍ Gangelt langs
loopt een wandebng met goeoge-
kopte padties àie begint bii
Schinveld, aan de Nedeilandse
kan1.
Kamperen kuh ie het beste rD

Otsbeek, camping High
Chappud.
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