
DE  SAGE  EUVER  DE  KULBERG  TE  KRONENBERG 
 

Toen we ens vanaaf ’t gehug Amerika de spoarweg euverstooke, kwaame we 
veurbij ennige deepe koele, die volges zegge van enne peelarbeiders de ,, 

Breefkoele” hootten, ter wiel dezelfden alde man is in de buurt tao, aan de voot 
vanb ei klein bekske, det in de nieje Peel-laup oetstraumde, ennen hoeegen 
heuvel aanwees, de me sins onheuglike tieje de ,, Kölberg” neumde. 

Toen we de man weeze op ’t gekke van de naam, goof  he os ten antwoard of de 
naam ,, Kolberg” meschien in verband kos stoan mit de bespottelike verhoale, 

die euver den berg altied de runte hadde gedoan. En den alde vertelde os ’t 
volgende: 
En rare verschiening, schient in de ierste helf van de joare 1800, doks ontmoet te 

zien bij den berg. Ik zoe d’r och waal 20 kunnen vertelle van minse die edestieds 
bij hoeeg en lieeg volheelde, det te verschieninge feite ware. Inkele kunt eg d’r 

och opschrieve, menier. 
Ens kwaam eemes ’s nachs aan de ,, Breefkoele’, aan d’n oeeskant van de ,, 
Kolberg’ en zoog toa en onverkloarboar weze. Van engs ging he noa ’t huske vsn 

de werkman Raets, det tao en paar menute van dan loog, en hi verzog R, op te 
stoan en efkes mit te goan en zoe gebeurde. Wie ze now de gevreesde plek 

zonder ’t monster tege te komme, e good ind veurbeej ware, vervolgde d’n ierste 
weer ziene weg noa Amerika en R. ging auk noa hoes. 
As me Zevenum (Zèrum) aan de westkant verluët, kump me veurbij Kronenberg 

aan den Heesberg oet. 
In ein van de hüzer van Kronenberg woeënde ens ennen boer, Manus Tielen 

geheiten, dè bliekbaar door de kaboutermènkes, die den Heesberg bewoeënde 
waas oetverkóre. Ze dorsde zie graag en stoeëde de botter. 
Zoeë holpe ze um ’snachs op allerhande meneere. Maar dèn boer had ei lui wief. 

As te kleine èrdmenkes drök aan d’n arbeid ware, makde det zovel leweit, det te 
vrouw d’r neet van slaope kos. Ze zag tège eure man det tet werke ’snachs eur 

eenvoudig neet beveel en det hè d’r en ind aan meus make. En of de man auk al 
bewèrde, det tet werk groeët veurdeil en gemaak brach en det te kleine kèrelkes 
eur niks as good deeje, ’t baadde neet; de vrouw zanikde zoe lang tot ze eure zin 

kreeg. Toen ze dus ’snachs weer hoorte dorse, reep ten boer hiel hard det ze mit 
tet spiktakel meuste ophüre umdet ’t eur vervèlde. Dalik reep ein fien stumke det 

hè van det werk genne las mier zoe hebbe. Maar nouw kreeg hè las op en ander 
maneer. Ze drooge körrelke veur körrelke zien graan weg en schöpden d’n raum 
van de melk. Zoeë deeje ze um op alle maneere schaai wao ’t gevolg van waas 

det t’n boer hieëlemaol verermde. 
Aan den Oeëskant van d’n Heesberg woeënde ennen anderen boer, dè 

Trienekens hoot en verstendiger waas. Um good vrind mit te èrdmenkes oet t’n 
berg te blieve, zoot hè ’saoves in d’n haard of op de keuketaofel en auk al ens in 
de scheur, nouw ens ein schuddelke mit raum, dan ein mit honing en mik of en 

pötje sokker. Maar toen op zekeren aovend aan zien vinsterraam mit ei fien 
stumke geroope woort det ze zoe gèr ens en braefe botram mit vleisch van de 

hees zoewe ète, zörgde den boer van toen aaf aan eederen aovend tao veur. Op 
tie maneer had hè vuël plezeer van de kèrelkes. Maar op enne fieze kier leet hè 



zich beetneme door enne krieëmer dè um vertelde det te kaboutermenkes zovuël 
van ’n stökske lèr heele. Daorum sneej hè ennen alde schoon in kleine schiefkes 

en loog tie allemaol tosse de botramme. Dao-op zien de èrdmenkes zoeë kwaod 
gewaore, det ze um van den daag aaf ’t lève zoor gemak hebbe. Nouw ens ware 

zien stalbieëste ’s morges hieël vèr van hoes aan de buim gebonde, dan weer 
waas al zien druëg graan in de vochtige kelder gebrach, weer ennen anderen 
kier waas smorges allemaol de melk zoor gewaore en bij ’t letste bezeuk hadde 

ze zien dreej klein bagge mit genaome, waonao hè noeëtsmier wat van de 
Heesberg-menkes gemerk hèt. 

 (Gerh.Kr. in het Venloos plat in de Venlosche  Courant in 1931). 
================================================== 
 
1/Gelezen in de krant april 1933 in een verslag van de Sevenumse 

gemeenteraad:” Op den Kronenberg zullen de wegen rondom kerk en school 

verhard worden, niet met sintels, zooals oorspronkelijk het plan was, doch met 
maaskiezel. “ 
 
2/ Gelezen in de krant april 1936: Publiek telefoon- en telegraafkantoor.- Op den 

Kronenberg zal per 1 Mei een publiek telefoon- en telegraafagentschap 

gevestigd worden, ten huize van den heer L.Franssen- v.d.Pas. Het station zal 
geopend zijn op werkdagen van 8 tot 21 uur; op Zon- en feestdagen van 8-9 uur. 
In dringende gevallen zal men dag en nacht van den telefoondienst gebruik 

kunnen maken. Voor de bewoners van het rectoraat Kronenberg is deze stichting 
een aanwinst, welke hun dikwijls veel tijd en moeite zal besparen. 

 


