Een uitgave van de stichting 'GRUELES' juni 1981, le jaargang nr. 3

Het Rijckholter Broek rond de eeuwwisseling

Historic
Het plaatsen van een nieuw kruis op de kerktoren van Gronsveld

Het 175 kg. wegende nieuwe
kruis. Let eens
op de grootte
ervan. Links:
Ber Mingels,van
beroep schrijnwerker. Hij
pZaatste de boZ
waarin het kruis
verankerd werd.
Rechts: Van der
Broek, Zeiendekker. Hij plaatste het kruis op
de kerktoren.
Deze foto werd
gemaakt door
Sjarel Jaspars.
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Het was augustus 1920, toen er aan de St. Martinuskerk te
Gronsveld, een aantal herstelwerkzaamheden plaatsvond.
Be kerktoren verkeerde in een zeer slechte toestand: een
groot aantal leien moest worden vernieuwd en de haken om
bij het kruis te geraken, waren bijna doorgeroest. Echter
het grootste en moeilijkste karwei was de plaatsing van
een nieuw kruis.
Deze niet alledaagse gebeurtenis in het Gronsveldse, trok
op 18 augustus 1920 nogal wat belangstelling. A.H. Simons
(Twain van Teun) kan het zich nog herinneren als de dag van
gisteren. Hij was namelijk hulp bij de plaatsing van het
kruis. Zijn taak was het naar boven brengen van materiaal,
via de ladders, tot in de klokkenkamer.
Naast Twain, werkten bij de plaatsing van het kruis mee,
Van der Broek, een leiendekker, die uitvoerder van de herstelwerkzaamheden was en Hubert Mingels, schrijnwerker
getrouwd met Maria Fouarge.
Be maker van het 175 kilo wegend kruis was Leo Segers..
Be vraag die naar aanleiding van deze gebeurtenis rijst is:
Hoe kreeg men het oude kruis van de torenspits naar beneden en hoe plaatste men er een nieuw kruis op?
Met deze vraag kwam ik bij Twain terecht, die nog precies
wist hoe het in z'n werk ging.

deze stelling was het mogelijk om via de haken (nr.6) de
torenspits te bereiken. ben Van der Broek echter de eerste
haak beklom, brak deze af, waarna hij het niet waagde om
verder, via deze weg, naar het kruis te klimmen. Er werd
een ladder gehaald en zo klom men naar de torenspits (nr.5).
Daar werd de tweede stelling gebouwd, die dienst moest doen
als werkplatform bij het kruis (nr.4).
Allereerst moest nu het oude kruis naar beneden gehaald

Tekening 2.

Leo Segers,

de maker van het kruis.
Tekening 1.

balk met katroZ.
kruis.

boZ waarin het kruis verankerd staat.
tweede stelling.
ladder om tweede staling
te bereiken.
haken in toren.
opening.
eerste stelling.

Twain vertelt: "Via een opening in de toren (tek.1: nr.7),
kroop Van der Broek naar buiten, en legde samen met Ber
Mingels de eerste stelling aan (zie tek.1: nr.8).
Vanaf
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worden (nr.2). Vanaf de tweede stelling gooide Van der
Broek een touw naar beneden, waaraan een balk met katrol
werd bevestigd (nr.1). Deze werd omhoog getrokken en naast
het kruis geplaatst (zie tek.2).
Het touw werd nogmaals naar beneden gegooid, waarna er een
staalkabel aan bevestigd werd.
Op de begane grond stond een takelinstallatie. In de spits
van de toren trokken Ber Mingels en Van der Broek de zware
kabel door de katrol. Vervolgens werd de kabel aan de bovenkant van het kruis bevestigd. Beneden werd nu gewacht
op het teken, dat men aan de takel kon draaien. Op commando
werd er gedraaid en zo werd het kruis langzaam uit de bol
getild en naar beneden gelaten. Om er voor te zorgen dat
bij dit neerlaten geen leien beschadigd werden had men aan
de onderkant van het kruis nog een extra touw bevestigd,
waarmee het kruis vrij van de leien gehouden kan worden.
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Toen het kruis op de grond was aangekomen maakte men het
los, en het nieuwe door Leo Segers gemaakte kruis werd cp
de reeds eerder beschreven manier naar boven getakeld.
Van der Broek en Ber Mingels lieten het kruis in de bol zakken en met zware bouten werd het vastgezet.
[en van de markantste zaken die Twain zich nog herinnert is
dat Van der Broek met losse handen boven op het kruis stond
en op de Stationsstraat de mensen naar de trein zag gaan.
Twain: "Op dat moment hield ik mijn hart vast".
Met dank aan de informanten: Lei van Caldenborgh, Twain
Simons, Sjarel Jaspars.
Gilbert Heijnen

Dorpsperikelen te Rijckholt in de 18e eeuw
Is het U nooit opgevallen dat wij zo bitter weinig afweten
van de manier, waarop onze voorouders in deze streken leefden?

Van de periode die de laatste 60 A 70 jaar beslaat, bestaat
weliswaar een vrij groot aantal foto's die ons min of meer
een indruk geven van het dagelijks leven in vroeger jaren;
gaat men echter verder terug in de geschiedenis dan worden
de gegevens steeds schaarser
Namen van inwoners van Gronsveld en Rijckholt uit de 18e
en 19e eeuw blijven vaak maar namen.
Meestal weten wij niet welke persoon achter de naam schuil
gaat.

[en uitstekende manier om jets meer van deze personen te
weten te komen is het raadplegen van processtukken van
z.g. schepenbanken.

De stellingen zijn
duidelijk zichtbaar. Van der
Broek staat bij
de torens pits en

is bezig met het
losschroeven van
het kruis.

Voordat wij ons gaan bezighouden met enkele van deze stukken uit de 18e eeuw even een toelichting bij de naam
"schepenbank".
Men zou de schepenbank onder meer kunnen vergelijken met
een plaatselijke rechtbank.
Bijna ieder dorp had een eigen schepengerecht dat bestond
uit: de schout (die de dubbele functie van hoofd der politie en officier van Justitie bekleedde), de schepenen, een
secretaris en een gerechtsbode.
De naam schepenbank is te verklaren uit het feit dat bij
de rechtspraak in de Middeleeuwen de voorzitter op een
stoel zat, maar de schepenen op banken: schepenbank.
De schout en de schepenen werden voor een bepaalde periode
benoemd door de gebiedende heer. In Gronsveld was dat de
graaf, in Rijckholt de baron. De schepenen, meestal zeven
in getal, waren de eigenlijke rechters; zij velden het
vonnis. Het verhoren van de delinquenten geschiedde steeds
ter overstaan van de schepenen (6f een, of meerdere van
hen) en in het bijzijn van de secretaris.
Ook bij het z.g. "scherpe verhoor" (verhoor met pijniging)
was hun aanwezigheid vereist.
De schepenen hadden de bevoegdheid zware misdrijven te berechten (op diefstal van een paard stond bijv. de dood77
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straf), maar ook de kleine vergrijpen waarop bijv. boete
stond.

Naast hun rechterlijke taak waren de schepenen ook met het
dorpsbestuur belast. Ze werden daarbij geholpen door een
of meer functionarissen die burgemeesters heetten. In het
graafschap Gronsveld waren het er vier: van Gronsveld,
Heugem, Eckelrade en Honthem. De baronie Rijckholt had een
burgemeester. Deze burgemeesters waren niet, zoals tegenwoordig, het hoofd van de gemeente maar zij hielpen de
schepenen bij de afhandeling der dagelijkse besognes.
Rechtspraak en bestuur werden dus door een college, dat der
schepenen, uitgeoefend.
Deze situatie is blijven bestaan tot aan de Franse Tijd
(1794). ben werden de schepenbanken opgeheven en vervangen
door nieuwe dorpsbesturen, bestaande uit de maire (burgemeester) en de conseil municipal (gemeenteraad).
De maire werd door de prefect van het departement (provincie) benoemd, de leden van de gemeenteraad werden, gekozen.
De nieuwe functionarissen werden uitsluitend belast met
het dorpsbestuur.
De rechtspraak berustte voortaan bij aparte colleges: de
arrondissements- en departementsrechtbanken.
Na deze inleiding gaan wij ons bezig houden met een tweetal processtukken van de schepenbank van Rijckholt. Ze bevinden zich in het Rijksarchief te Maastricht.
Feiten van grote geschiedkundige waarde worden er weliswaar
niet in vermeld maar het is interessant te zien hoe men de,
in een kleine dorpsgemeenschap ontstane spanningen op
nogal agressieve wijze afreageerde.

In de voormiddag van 6 april 1748 keerde Anthoon Bourgois
uit Eckelrade terug naar Rijckholt. Daar was hij geweest
om haverstro te halen. Ook twee andere Rijckholtenaren,
Hendrick Nelissen en zijn oom [ins Nelissen keerden, zij
het via een andere weg, terug naar Rijckholt.

Buiten Eckelrade, bij "St. Bartolomeushaegen", ontmoetten
zij elkaar en met enkele "bossele sjtruu" op de rug trokken zij gedrieen verder.
Tegenover een stuk land dat "de Beck" werd genoemd en aan
de kerk van Gronsveld behoorde, legde Lins zijn bossen stro
neer om ze opnieuw op te binden. Anthoon hielp hem daarbij
en toen ze daarmee klaar waren lieten zij zich achterover
in het gras ploffen om uit te rusten en een beetje te praten.

Hendrick liep nog een steenworp verder, legde zijn stro
neer en liep langzaam, met een steen in zijn hand, terug
naar zijn twee metgezellen. Deze lagen nog steeds in het
gras. Zonder dat iemand erop bedacht was wierp Hendrick
zich op Anthoon (met wie hij waarschijnlijk in onmin leefde)
en gaf deze verschillende slagen met de steen in het gezicht en op het hoofd. In een mum van tijd ontstond er een
groot bloedbad. Anthoon zou de aanslag zeker niet overleefd
hebben als [ins er niet bij was geweest. Deze wist met heel
veel moeite Hendrick van Anthoon af te trekken, waarna
eerstgenoemde wegvluchtte. Voor Anthoon lagen de zaken an79
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ders; net veel moeite wist hij zich naar huis te slepen.
Zijn bossen stro moest hij noodgedwongen achterlaten.'
Nadat hij, meer dood dan levend, zijn huis bereikt had,
waarschuwde Margarita Machiels, zijn vrouw, direct de chirurgijn. Het heeft nog maanden geduurd voor de wonden geheel genezen waren.
Hendrick Nelissen moest voor de Schout en Schepenen verschijnen maar omdat hij pas 23 jaar was moest zijn vader
Claes voor de kosten opdraaien. Dit laatste ging niet zonder problemen, want eind 1749 moesten nog altijd de gerechtskosten ad 25 gulden en 18 stuivers betaald worden.
Voor die tijd een fiks bedrag. Hendrick was een agressieve
man en hij kwam dan ook herhaaldelijk met de sterke arm van
de schout in aanraking.
Als hem iemand of iets niet beviel begon hij er gelijk op
los te slaan.
Zo ook een jaar na het vorige voorval.
Op zondag 15"juni 1749 kreeg hij ruzie met zijn tante
Joanna Nelissen-Hermans. Wat er aan vooraf is gegaan wordt
in de stukken niet vermeld maar wel het feit dat Joanna

haar neef uitschold voor "schelm en gaudieff", Hendrick
verklaarde later dat zij zelfs met stenen naar hem had gegooid.

Hij nam dit niet en onder het uitroepen van het scheldwoord
"Kanaille" pakte hij haar beet en gooide haar tot tweemaal
toe op de "meshoUp". ben zijn tante er van afkroop, pakte
hij haar wederom beet en duwde haar in de "mesko01" die
voor de paardestal lag. Volgens het proces-verbaal zag
Joanna er "seer vuyl ende mismaeckt" uit.
Dat Hendrick zijn agressieve aard "niet van een vreemde"
, had blijkt uit het verhaal dat wij in een van de volgende
nummers zullen publiceren.
bron: Rijksarchief in Limburg
Schepenbank Rijckholt
port. no. 41.

Jo Purnot
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In 1803 werd onder leiding van Jean Joseph Tranchot, luitenant-kolonel van de geografische afdeling in het leger
van Napoleon, een begin gemaakt met het nauwkeurig in kaart
brengen van o.a. het gebied dat het tegenwoordige ZuidLimburg omvat.
Onlangs werd deze kaart, een waar meesterstuk, herdrukt.
Voor historisch getinteresseerden is deze z.g. Tranchotkaart
bijzonder interessant omdat oude benamingen van percelen,
akkerland, weide en bos erop vermeld zijn.
Ze is in meerdere kleuren uitgevoerd en de afmetingen zijn
70x60 cm.
Vanaf 1 juli is ze te koop bij drogisterij Jeu Dassen,
Rijksweg 85, Gronsveld, tel. 1637.
De prijs is f 10,-.
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'nnen Daog net 't boereleve vaan vreuger
Ber van Drikske,(ich heb 'm good gekend, want 'r woende
baank neven Os), dat waor nog 'nnen degelikke boer vuur den
tied.

Om veer oor gang de poert ape, daan trok 'r de Sjechelder
klie hale. 't Haw gedoOwd, daan sjnooj de miej good.
E zaot te gooj op de ker of 'n haw de piep aon. Dy haw 't
dekselke op vuur de voonke es 'r de wesj ién mOs oe 'r de
kaver haw ligke.
Es 'n heim kaom, oonterwyl waor 't vief oor, daan goejden
her ejnige reke klie -len de krub vuur 't Ord, e loorde 'ns
gaw -len de sjtaal of de zoeg nog fleet aon 't bachte waor,
(die waor al uilver tied). Daan ien, koffie dreenke, de pan
op de taofel, voUl sjpek en ejnige sjneje broed d'r neve.
INMEMMOMPOftediti
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E zegende zich, sopde de pan leg en wisde met de boevekaant
van z'n haand z'nne moond aof.
Daan goOng 't op zes oor aon, 't perd ward aongesjpanne,
'r loorde of 'r ejnige ludsheuk ien 't kaampteske haw, de
ege op de ker, de ploog draachter op de sjlej. Z'nne knap
en 'n kasj broed hang 'r aon d'n haom. Daan 't Rekaat op,
vief roje sjtruepe. Om haaf elf waor e verdig. 'ns Gaw lore
nao de keu, dy sjtoOnge op de Vits getujjerd, die haw de
vroOw gemeilk. En bm elf oor goOng 'r heivers, voorden 't
Ord aof, gang ien, aot good en hOjerde zich daan 'n gooj
haf oor. Daan mer weer drat, de Sjtein op: ploge. E perseel wat gemes waor vuur koen. Nao twie oor ploge waor 't
Ord meuj. De knap atgehaold, 't perd d'n haoverzak vuur
en her-aachter 'nnen hoUp
Om haf vyf weer ploge, tot zes oor, en daan heivers. De
vroOw waor truk vaan 't meileke, aovendete en de kaver laote zoepe en daan de noster beje. Ber sjelde daan erpele,
meh ien eine kier zaag 'r daan: "Vraw, zoOw v'r neet sjlaope goen?" "Mich good" zaag ze, "m'n oUge begenne mich toOw
te valle"
Ze sjlepe daan weer tot veer oor.

Meh toch zoOw ich gen oetsjejje met 'n sjtroof vaan e boereleesje van vreuger:

Te zwoegen en te streven
met al de kracht eens mans,
dat is 't zout van 't leven,
dat vlecht de boer een krans.
Bij 't oogsten en 't bouwen,
in ieder jaargetij.
blijft 't ongeschokt vertrouwen,
op God en eigen vlijt.
SJAREL JASPARS.

Na gedane arbeid
Berke Houten en Pgles Sluysmans aan de Molenweg.
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'nnen Daog oet 't leve van Berke
't !Ardor zaoterdig en Berke hOfde neet nao sjaol.

Gaans eleng sjtoOng ze dao,
de koenblom -len de terf.
Zeno zet tienge distel:
"Wie lillik die bloOw verf".

\;
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De kanblom doeg
of ze 't fleet hart,
ze daag:
zemp het altied 't groetste Woerd.

,
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E bieske zat zich bie heur neer,
't waor 'n by,
dat zet:
"Ich haaw dich get kompenyu--.

De koenblom valt zich fleet
eleng en verlaote,
en zet:
"Van aof hOi zien vuur twie-AAg!Teraote".s'.
rata.

De weend naom de by weer met
uilver 't laand,

de kanblom daag:
noe helt mie zaod 't soert<te, taan
omilloNk

,GUS
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'r !Ardor

meuj op z'nne sjtruuzak ligke en sjtoOng vreug op. Nao zich
gewase en zich len sjpek en ei begaojt te hebbe, gang 'r
nao boete. 't Waor sjoen wer. De zon sjen uUver 'nnen awwe
meibam de kuilke len, de loch waor blaw en len de loer
hang d'n (Jaw nog op e perkske fiejoele.
't Ieste wat 'r doeg waor 'ns lore wie 't met z'n boveenk
waor dy oonder 't daok van 't kuUkensje hoOng. Dy zaot ien
'n aad kOike wat 'r haw krege van Mat van Door. Dat haw 'r
met get kertang opgeknap en met greun verf, dy nog Over
waor van de hoondergaor, get biegewerk.
Wie 'r zaog dat ze nog lefde leet 'r Sjaak oet de ien 'n
kis zaot en langs de moer van de sjtaal hoOng. Met Sjaak op
z'nnen nak goOng 'r len 't hoonders de knyn vore. Ze kaomen
'm al tienge en sjtoOnge aon de gaor. 'r Doeg ze ape meh 'r
haw neet gezien dat Pluto, d'n hoond, 'm waor nao koeme.
Van d'n angs vuur Pluto vloege 'n dell hoonder langs 'm doer
nao boete. D'n hoond rende de hoonder nao. Berke vegde aachter Pluto aon en reep: "Pluto, kOms te hie, de kaw ien!, de
koOw ien!!" De loesterde fleet en zaot -len de moostem met 'n
hoon te sjpuUle. Aachter ien de moostem, tossje de reberber,
haw 'r 'm krege. Pluto laag zich van d'n angs op z'nne rok,
met de sjtuts tbssje z'n puu. Berke gaof 'm 'nne sjlaog,op
z'n koont en zaag: "D'n koOw len, en gaw!" Pluto sjroevelde
zich van d'n angs 'nne meter uLiver zinne boek vuuroet en
vegde met 'n vaort 't moostemwegske aof, z'n kaw ien. De
hoonder zaote bie noonk Zjeng, de naober, en -len de moostem
van z'nne pa. De kaom de moostem len en reep: "Berke wat bis
te aon 't doer-I?" "Wie ich de knyn woOw goen vore, zien mich
de hoonder ()et koeme en ich kry ze fleet mie An" zaag Berke.
"Dich maks get devan" zaag z'nne pa. "Noe gaank mer gaw bie
noonk Zjeng en jaog ze bm" Mao veul held en meujte zaote de
hoonder weer op hon plaots. Pa zaag: "Noe laot mich die
krynge neet mie °et en doeg de gaor toOw es te de knyn gels
vore" Pa wis neet dat de hoonder waore oetkoeme doerdat Pluto hbn waor naokoeme, want dat haw Berke neet gezaag, bang
dat Pluto nog sjleg kreg. Pa gang len en Berke goOng de
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'r Waor nog fleet verdig of 'r misde Sjaak. 'Reep Ins: "Sjaak, Sjaak!". Vanoet 't hoondersjtelke reep de
truk: "Sjaak". Wie 'r 'ns gang lore wat de aon 't doen waor
zaog 'r dat Sjaak zich te gooj aon 't doer' waor aon 'n hoonderei. 'r Pagkden 'm op z'nnen erm en zaag: "Dat maogs te
neet, dat ich dat neet mie zeen". 'r Voorde de knyn en woOw
daonao de boveenk goer' vore. Bekaans aon de kuUkedeur kaom
ze ma 'm tienge dy zaag: "Berke gaank fleet weg, pa geit dich
dalik d'n haor sjnieje". Dao mos Berke fleet veul van hebbe
en 'r zaag daan oUch:"Och mam, dy haore zien good, die hbvve gaar neet gesjnoeje". "D'n haore zien veuls te laank"
zaag ze "en begen mich noe neet te zanikke"
Berke leep met e laank gezich de kuUke len, pagkde zich dao
'n haf sjnej mik en goOng nao boete. Dao zat 'r zich vuur
de kuUkevinster oppe baank vuur Sjaak te vore. Wie 'r dao
'n tiedsje net Sjaak zaot kaom z'nne pa met 'nne ruOtekessjolk van ma en 'nne kuUkesjtool nao boete. De zat 'r op
de sjtOp. Berke wis al wie laot 't waor. Pa zaag:"Kom Berke, dan sjniej ich dich gaw d'n haor". Berke zat zich oppe
sjtool. "Sjniej mich mer gaans kaol" zaag 'r, "daan been ich
temdnste e tiedsje devan aof" Pa boond 'm de bloOwe sjolk
bm z'nne nak en reep z'n vraw. "TrOij kom 'ns lore wie 'r
't mot hebbe" Ze kaom nao boete. "Hie roontelbm gaans weg"
zaag ze. Oondertbssje heel ze Berke met heur twie han boeve z'n oere z'nne kop vas. "Boevenop kort en nao veure gekemp" "Sjniej mich mer gaans kaol" zaag Berke nog 'ns en
zat zich good aachter tienge de leun van de sjtool. Pa paglcde 't haormesjiensje en begOs te sjnieje, van oonder nao
boeve kaol. "Aw" zaag Berke, "dat deit pyng" "Haaw dich
sjtel" zaag pa, "dan deit 't ouch geng pyng" en 'r sjnooj
wyjer, "Aw" zaag Berke weer wie 't mesjiensje 'm de zoeveulste haor haw oetgetrokke. "Es te dich noe fleet sjtel hdls"
zaag pa, "daan sjniej ich dich d'n oeren aof" De haore
plagkde Berke ien ze bezjweit gezich. "Sjej nod mer oet"
zaag 'r, terwyl 'r de haore oet z'nne moond plbgkde, "'t
es good zoe" Ejndelik waor 'r verdig. "Deh" zaag pa, "nod
hebs te e kbpke wie e mikske"en 'r doeg Berke de sjolk aof.
De bloos 'ns en vref 'ns doer ze gezich. Dao haw 'r does
van krege. "Noe gaank dich mer get wase" zaag pa. Berke
gang nao de kaldertrap, sjbdde zich dao at de meilekkoeker
'nne beker meilek len en zat zich weer bie Sjaak oppe baank.
knyn vore.

(wordt vervolgd)
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Foto
Ken Wrhon nog?
Jozef Laurentius Hubertus Spronck, geboren te Rijckholt op
22 maart 1875, zoon van Michel Hubert Spronck en van Maria
Dieudonne Hubertina Halders (de naam Donnej is dus afgeleid van "Dieudonne").
was van beroep bakker. Overleden op 31 mei 1948. Gehuwd
met Catharina Bouchoms, geboren te Gronsveld op 14 maart

Yoor hun winkel
te Luik:

Jozef Spronck
Cat harina Bouchoms
Jeanne Spronck

Gus van den Boom.
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1880, overleden op 10 januari 1952.
Twee kinderen: Juliette Marie Josephine, geboren in LUik
op 16 augustus 1908, overleden op 6 mei 1971 en Jeanne
maart 1910.
Marie Josephine, geboren te Luik op
1

Jozef en Catharina leerden elkaar kennen in Luik. Daar
trouwden zij ook.
Jozef was bakker en Catharina kokkin.
Samen hadden zij een winkel in een van de drukste straten
van Luik.

Toen in 1914 de oorlog uitbrak, vonden zij het verstandiger
om met hun twee kinderen naar Gronsveld terug te keren, omdat Nederland niet bij de oorlog betrokken werd.
Zij verhuisden op 15 augustus 1914. Midden in de nacht arriveerden zij in Gronsveld en vonden onderdak bij de fam.
Bouchoms (thans woont er Lena en Jef Curvers).
Natuurlijk was dit maar een tijdelijke oplossing, want als
de oorlog voorbij zou zijn, zouden ze weer terugkeren naar
Luik.

Op een paar meubelstukken en enige vogels na (waaronder een
kale mere]) waren ze alles kwijt.
Maar toen het huis van Mingels (Drikske) leeg kwam te staan
huurden zij dat, en verhuurden een kamer aan een familie
uit Maastricht en later aan de familie Requir.
Toen de kamer in mei 1921 weer vrij kwam, begonnen zij er
een winkel.
Later werd de naam "Bie Trieneke" een begrip.
In het winkeltje was alles, maar dan ook alles voor het
dorp te koop, en voor 'n
cent kreeg je toen al een handvol
"babbelerre". Een reep chocolade kostte 3 cent. En in de
tijd van St. Nicolaas werden er grote en kleine peperkoekenmannen, speculaaspoppen, boterletters van "echte" roomboter
verkocht.

Het winkeltje was in het bijzonder voor de jeugd een grote
attractie,00k al vanwege het feit dat er twee opgroeiende
dochters waren.
Sluitingstijden kende men in die dagen niet, om 7 uur
's morgens werd de winkel open gedaan en als men 's avonds

Dit is er echter nooit van gekomen, want de oorlog duurde
veel langer dan men had verwacht.

Zo hebben velen van ons Trieneke
nog gekend
't Weenkelke vaan Trieneke
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naar bed ging, pas weer gesloten.
Oak 's zondags was er geen sluitingstijd en de jeugd zat
dan in groten getale op de "sjaampsjtein van de kesjtielsmoer" met het snoepwinkeltje binnen handbereik.
Toen de kinderen al wat groter werden, ging "Trieneke"
weer koken bij de mensen. Op dat gebied was ze een begrip
voor de omqeving. Zij maakte de lekkerste dingen klaar op
boerenfeesten en bruiloften.
Jozef was zo gezegd, bakker. Hij wilde echter geen bakkerij
aan huis beginnen en ging daarom werken bij de familie
Door v.d. Weerdt en later bij Jacobs Naar nu Peter en
Marie-Louise Lemmens wonen).
Hij had een heel goede naam als bakker en zijn vlaaien,
boules de Berlin (Berliner bollen) en brioches waren beroemd.

Hij was een groot natuurliefhebber maar in het bijzonder
een vogelliefhebber.

Uren bracht hij door in zijn zelf gemaakte hutje op het
land am daar vogels te kunnen vangen.
Velen kwamen hem gezelschap houden en wilden oak wel eens
zien, hoe dat vangen in zijn werk ging.
's Avonds zat hij dan in de huiskamer kooitjes te maken,
of netten te knopen om te vangen.
De kooien met putters, vinken, sijzen, kwartels en merels
vond je in het hele huis en in de tuin had hij oak nog
een voliere vol met vogels.
Een keer kwam hij zelfs thuis met het verhaal dat hij een
"koop hout" had gekocht in het bos: Toen hij dit vertelde,
waren vrouw en kinderen boos, omdat ze wisten dat hij aan
hout kappen een broertje dood had. Maar na lang aarzelen
kwam het er dan toch uit: hij had het namelijk niet gekocht
voor het hout, maar alleen am wat vrijer door het bos te
kunnen lopen am naar zijn vogels te kunnen kijken en luisteren.

Toen in 1937 de wet van kracht werd dat er geen vogels meer
gevangen mochten warden in Nederland, beschouwde hij dat
als een zwarte bladzijde in zijn leven.
Daarom droeg hij zijn dochter Jeanne op om naar de Minister
te schrijven om voor hem een uitzondering te maken, maar
natuurlijk kreeg hij een negatief antwoord.
Hij heeft er toen vaker over gedacht am weer naar Belgie
te verhuizen.
Kapelaan Jochems (thans deken in Heerlen) schreef een zeer
toepasselijke zin op zijn bidprentje:
"ALLE VOGELEN DES HEMELS LOOFT DE HEER".
Na de dood van beide ouders en hun dochter Juliette werd
het winkeltje gesloten. De kamer werd, evenals vroeger weer
verhuurd.

De lokfluitjes van Sjoke Donnej
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1980/1981

hun 50-ste verjaardag

1. Liza Gorissen (Doumen). 2. Marie Lemmens (Prevoo). 3. Jes Spronck (Krijnen). 4.
Harrie Spronck t 5. Miet Spronck. 6. Marie-Jose Vliegen (Pleumeeckers). 7. Clara
Wolfs. 8. Angeline Goessens (v. Caldenborgh), 9. Leo Cilissen. 10. Ber Goessens.
11. Mia Lahaye (Weerts). 12. Leo Habets (notaris) t. 12. Eddy Bouchoms. 14. Gene
Mingels (Drikske). 15. Wil Damzo. 16. Jet Kevers (Doyen). 17. Adele Willigers (Indebraek). 18. Zjeraar Wolfs. 19. Jose Willigers. 20. Pierre Lemmens. 21. Jeu Waber.
22. Math. van Caldenborgh. 23. Theo van Caldenborgh. 24. Hay Mingels. 25. Jes Bouchoms (Doyen). 26. Annie Bouchoms (Hayen). 27. Jo Goessens. 28. Mie Mingels (Drikske). 29. Math. Damzo. 30. Anna Damzo. 31. Eddy Goessens. 32. Simone Vincent. 33.
Mariette Sligchers. 34. Mieke Houben (Pleumeeckers). 35. Jo Mingels. 36. Sjel van
den Boom. 37. Jean Vaessen (Cadier en Keer). 38. Jean Goessens. 39. Math. Mingels.
40. Jef Indebraek. 41. Annie Indebraek (Van der Mullen). 42. Giel Indebraek. 43.
Toussaint Goessens.

Deze peuters vieren of vierden rond

Dor
De Biologische School 'Savelsbos' te Gronsveld
In het gebouw van de voormalige Landbouwschool aan de Kampweg is sinds enkele jaren de Biologische School "Savelsbos"
gevestigd. Met dit artikel willen we het een en ander onder
de aandacht van de gemeenschap brengen.
Allereerst zouden we de uitbreiding van het gebouwencomplex
en het terrein willen noemen.
Op de plaats waar vroeger landbouwonderwijs werd gegeven,
staat nu een school die na de uitbreidingen plaats gaat bieden aan meer dan driehonderdvijftig leerlingen. Daarvoor zal
een geheel nieuwe vleugel aan het gebouw worden toegevoegd.

Ook zijn in het plan opgenomen: diverse proeftuinen, kassen
en een sportzaal. De situatietekening en de foto van de maquette geven hier wellicht een duidelijk beeld van. Deze
noodzakelijke nieuwbouw is helaas niet zo gelukkig gesitueerd in het agrarisch gebied " het Vroendal", tussen dorp
en Savelsbos en driehonderdvijftig leerlingen zullen in ons
dorp beslist niet onopgemerkt blijven.

KRHPW ES

De maquette van
de gepZande nieuwbouw en situatietekening.
bestaande gebouwen.(zie foto)
uitbreiding
(foto maquette)
bestaande woningen.

De voormaZige landbouwschool aan de Kampweg (foto wit 1951)
Let op de Zaagbouw met eVn verdieping.
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(fam.

Pinckaers, Mingels, Van Oostrom)

Toch moeten we niet alleen naar de nadelen maar ook naar de
voordelen van een dergelijke ontwikkeling kijken. Een schoolgemeenschap brengt nieuwe ideeen, contacten en werkgelegenheid. Daarnaast wordt er aan de in 1951 gebouwde school weer
nieuw leven gegeven. Een gebouw dat jarenlang niet meer gebruikt werd, heeft weer een nieuwe functie gekregen.
Wat gebeurt er nu precies op deze school en wat gaat er gebeuren wanneer de plannen kunnen worden uitgevoerd zoals ze
er nu voorstaan?
De scholengemeenschap "Savelsbos" bestaat uit drie scholen:
Landbouwschool Gronsveld
Dependance huishoudschool Eijsden
Dependance huishoudschool Heer.
Na het realiseren van de nieuwbouw komen beide dependances
te vervallen.
De scholengemeenschap, die onder het Lager Beroepsonderwijs
valt (L.B.0.), wordt in de volksmond Biologische School genoemd. Er wordt dus Lager Agrarisch Onderwijs (L.A.0) en Lager Huishoudelijk en Nijverheidsonderwijs (L.H.N.0.) gegeven.
De opleiding bestaat uit vier leerjaren. De eerste twee jaren vormen een gemeenschappelijke brugperiode. De laatste
twee jaren worden gesplitst in diverse richtingen: naast de
bekende mogelijkheden wordt onderwijs gegeven in o.a. bloemsierkunst, aanleg en onderhoud van tuinen, kantoorverkoopkunde, dierhouderij en textiele werkvormen.
Na deze vier jaren is er de mogelijkheid door te vloeien
naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs en het onderwijs via
het leerlingstelsel.
In het gebouw komen diverse lokaliteiten, zoals een groothuishoudkeuken, waar leerlingen in-opleiding moeten koken en
serveren. Het is de bedoeling dat er aansluitend een restaurantje bijkomt waar dan bijv. bejaarden of alleenstaanden
een middagmaal tegen kostprijs kunnen nuttigen. De sociale
factor hiervan is de bevordering van het contact scholengemeenschap - dorpsgemeenschap. Omgekeerd hopen we dat de inwoners van Gronsveld zullen meewerken om het contact tussen
dorpsgemeenschap/schoolgemeenschap te stimuleren.

Gemeentelijke herindeling
Ongetwijfeld heeft U uit de pers vernomen dat de gemeentelijke herindeling, voor wat het Zuidlimburgse deel betreft,
nagenoeg een felt is. Reden voor de sectie Dorp en Milieu
enige zaken op een rijtje te zetten.
Weet u bijvoorbeeld dat:
Gronsveld officieel niet meer Gronsveld maar Eijsden gaat
heten?

Gronsveld en Eijsden samen een gemeenteraad moeten gaan
vormen?
deze raad, die vermoedelijk voor het merendeel uit Eijsdenaren gaat bestaan, ook gaat beslissen over aangelegenheden welke nu door raadsleden van de gemeente Gronsveld warden besproken?
dit overigens geen nadeel behoeft te zijn?
Gronsveld het gehele Savelsbos gaat verliezen?
Gronsveld dus oak de "De Beuk" aan Margraten moet afstaan?
dus een volgende reddingspoging t.b.v. "De Beuk" met het
gemeentebestuur van Margraten moet warden uitgevochten?
de onroerend-goed-belasting beduidend hoger zal worden in
de nieuwe gemeente Eijsden?
zaken zoals: politie, reiniging, Openbare Werken, cafésluiting mogelijk anders geregeld gaan warden dan nu het geval

is?

straatnamen die in Gronsveld en in Eijsden voorkomen zoals
Stationsstraat, Bernardstraat, Julianastraat en Dr. Poelsstraat in een plaats zullen moeten vervallen in verband met
de postcodering?
we door de samenvoeging collectieve zaken zoals een bibliotheel, gymnastiekhal, sportzaal of een streekmuseum misschien sneller van de grand krijgen dan voorheen?
we als bestuurseenheid natuurlijk een stuk sterker staan?
we door deze samenvoeging vermoedelijk van een annexatie
door Maastricht gespaard blijven?
het leven op zichzelf niet veel zal veranderen, want
Gronsveld zal toch altijd Gronsveld en Rijckholt zal altijd
Rijckholt blijven.
We dachten dat het goed was deze zaken onder Uw aandacht te
brengen want voor U het weet is het
januari 1982 en dan
grenzen we zowel in het westen als in het zuiden aan Belgie.
1
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Opschoonaktie

ledereen, die op enigerlei wijze bijdrage heeft geleverd
aan het slagen van deze aktie, willen wij via deze weg bedanken.
Tenslotte volgt hier een kort verslag van het verloop van
deze dag, geschreven door ons jeugdlid Victor Dassen:
"De natuurgroep Grueles heeft sinds kort oak een groep voor
de jeugd. We hadden besloten een opschoonaktie te houden.
Met zo'n 30 jongens en meisjes van de vierde klas begonnen
we om
uur aan de opschoonaktie.
We werden in groepen verdeeld en bij iedere groep reed een
auto met een karretje en als je rotzooi vond gooide je dat
op het karretje.
Elke groep moest een andere route lopen, die op een papier
stand aangegeven. De rommel, die we vonden werd bij het
voetbalterrein gestort, waar al meer rommel lag. Het waren
ongeveer 6 karretjes vol.
Nadat de rotzooi er was neergestort gingen we naar de blokhut waar chips en limonade op ons stand te wachten:
1

Victor Dassen.

Het is U misschien opgevallen dat de bermen en veldwegen in
Gronsveld en Rijckholt een schoonmaakbeurt hebben gekregen.
Gezien de enorme hoop afval, die uiteindelijk op het verzamel punt was bijeengebracht, blijkt dat onze aktie zin
heeft gehad.
Om U enig inzicht te geven van hetgeen zoal wordt weggegooid, som ik een paar voorwerpen op, die we in de natuur
aantroffen: emmers, matrassen, een compleet bed, kruiwagen,
vloerbedekking, fiets, autovelgen, en erg veel plastic zakken.
Oak viel ons op dat vooral de doodlopende en "stille" veldwegen (bijv. rand de autoweg) geliefde plaatsen zijn om
vuil te storten. Op een van deze plaatsen troffen we zo'n
grate vuilnisbelt aan dat een bulldozer menig uurtje nodig
zou hebben am weer een schobn plekje natuur terug te vinden.
Wij hopen dat deze opschoonaktie de milieubewustheid van
zowel de jeugd als volwassenen heeft versterkt, want eigenlijk zou zo'n aktie overbodig moeten zijn.
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De opschoongroep
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Veldbloemen
In deze zomerse uitgave zullen we verder speciale aandacht
besteden aan de veldbloemen.
Bolderik, klaproos en korenbloem: de wandelaar die van
planten houdt, vindt ze een lust voor het oog. Voor de
landbouwer vormen ze echter een bron van ergernis.
Dit laatste is dan ook een van de redenen waardoor we ze
- op de klaproos na - tegenwoordig nog zo weinig zien.
In Nederland waren ze vroeger een algemeen en gevreesd onkruid op akkers. Een groat deel van hun zaden werd met de
zaaizaden verspreid. Door de moderne chemische zaadreiniging valt deze verspreidingsmogelijkheid echter weg.
De bolderik is dan oak bijna verdwenen, de korenbloem zeldzaam geworden en de klaproos sterk in aantal achteruit gegaan.

De achteruitgang van de korenbloem die we in het dialect
"koenblom" of "kruUsblom" noemen - vormt voor de imkers
geen bezwaar. Ze hebben namelijk niet graag dat hun bijen
op deze plant vliegen, want door de naalden van de rogge
treden veel beschadigingen op aan de vleugels van deze
diertjes. Het gevolg hiervan is dat de bijen snel afgevlogen (versleten) zijn. Nu we het toch over de korenbloem
hebben, het is misschien wel interessant om te weten dat
ze van oudsher in de oogheelkunde gebruikt wordt. Het warm
bereide aftreksel van de bloemen kan op wonderbaarlijke
wijze een vermoeide oogopslag verlevendigen.
Ook de gewone klaproos heeft een geneeskrachtige werking,
en wel bij het genezen van borstklachten. Deze "kolblom"
- want zo heet ze in het dialect - heeft tegenwoordig voor
een groot deel haar toevlucht gezocht in bermen langs autowegen en spoorbanen. Oorspronkelijk komt zowel deze plant
als de bolderik ("krok" in het dialect) uit het oostelijk
Middellandse-zeegebied. Ze schijnen in Europa met de graanteelt te zijn ingevoerd.

1. Kolb-Zorn (kZaproos)
#
I

2. Kr5k (boZderik)
3. Kruasblom of
koenblom (korenbloem)

Jan Weertz.
P.
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Bij het woord "streekmuseum" wordt vrijwel altijd gedacht
aan een gebouw, waarin historische voorwerpen uit de omgeving tentoongesteld worden. Het is ook onze bedoeling om
eens te komen tot een ruimte waarin wij permanente en wisselende exposities zullen organiseren.
Onze plannen richten zich met name op het voormalige Dominicanerklooster te Rijckholt. Maar voor het zover is, willen
we niet stil blijven zitten. We zijn druk bezig met het verzamelen en documenteren van allerhande voorwerpen.
Er doet zich echter een probleem voor: gebrek aan ruimte.
We kunnen gedurende een korte tijd gebruik maken van een
schuur als opslagruimte. Deze zal echter worden verbouwd zodat we naar een ander voorlopig onderdak zullen moeten omzien. Tevens moeten wij veel van het ons aangeboden materiaal restaureren en om dit te kunnen doen zouden we graag een
werkruimte willen hebben. Er zijn hieromtrent we] enkele mogelijkheden naar voren gekomen, maar vaste afspraken hebben
we nog niet kunnen maken.
Ons verzoek is nu: indien iemand een of meerdere ruimtes
(gedacht wordt aan een schuur of bijgebouwen) ter beschikking heeft waarin wij voorwerpen kunnen opslaan en eventueel een kleine werkplaats kunnen inrichten, wil hij of zij
dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen?
Bit kan via het stichtingssecretariaat of bij een van onze
contactpersonen:
Alda Kirkels, Dorpsstraat 122 Eckelrade
Piet Spronck, Broekstraat 43 Gronsveld, tel. 1497
Joost Gadiot, Rijksweg
68 Gronsveld, tel. 1391
Jef Simons
Rijksweg
66 Gronsveld, tel. 2044.

vangen, maar onbekend is hoe ze precies geplaatst moet warden. In zo'n situatie vragen wij U om ons nader te informeren over plaatsing en werking.
Het voorwerp dat U op de foto ziet is duidelijk qua werking.
Het moet op een tafel geklemd worden en aan het wieltje moet
gedraaid worden. Er ontbreekt nog een riempje, snoer of jets
dergelijks.
Waar wij nu naar vragen is: de functie van het getoonde
voorwerp. Waar werd het voor gebruikt? Indien U dit weet
zouden wij U willen vragen ons hiervan in kennis te stellen.
Bit kan schriftelijk maar ook telefonisch gebeuren of, als
U tijd heeft, kom gerust even langs.
In het volgende periodiek geven we dan een overzicht van alle binnengekomen reacties.

,

Be sectie streekmuseum wil in elke uitgave van het periodiek
van "Grueles" U met een voorwerp laten kennis maken, waarvan
de functie, werkwijze of naamgeving onbekend is. Ook kan het
voorkomen dat de functie van een voorwerp duidelijk is maar
de werking niet. We bezitten bijv. een klem om mollen te
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De sectie streekmuseum hoopt op deze wijze het verleden levend te houden en wellicht ontdekken we met elkaar dat men
vroeger voor allerhande problemen of werkzaamheden oplossingen en voorwerpen had die geen dure energie vroegen. In een
tijd van energiebesparing kunnen we bijv. veel leren van de
mens en zijn werktuigen uit het verleden.
Vol belangstelling zien we uit naar Uw reacties.

Wederom hebben we enkele voorwerpen in bezit gekregen. Be
heer H. Devue schonk ons een "hekselmachine", de heer
J. Caelen onderstaande "wanmuUle" en de fam. Hartmann uit
Rijckholt een sorteermachine.
Iedere gift, klein of groot, al dan niet in bruikleen gegeven, stellen we ten zeerste op prijs.

Bij het ter perse gaan van cut nummer bereikte ons het bericht dat wij door bemiddeling van de heer Frans Dassen een
ruimte in Gronsveld tot onze beschikking hebben gekregen.
Meer hierover in een van de volgende nummers.
104

