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Voorwoord redaktie

Ons tijdschrift ditmaal weer in normale proporties, en dat
heeft niet aan de Boerenleenbank Gronsveld gelegen. Die
Boerenleenbank heet overigens al een aantal jaren Rabobank.
Ons excuus voor de verkeerde naamgeving in het voorwoord
van ons vorig nummer. De Rabobank viert feest, daarover
vindt u informatie in dit nummer.

Na de zomer komt de herfst. Dat is het enige jaargetijde
waarin het weer precies met het jaargetijde overeenkomt.
Wij luiden de herfst bij u in met een toepasselijk gedicht
van Gus. Verder in dit nummer weer een diversiteit aan
onderwerpen en aan foto's. Ook onze bevrijding (40 jaar
geleden) vergeten wij niet helemaal.

Wij willen u nu al attenderen op het volgende nummer. Bij
dat nummer zult u een supplement aantreffen op de
Groeselder Diksjener. De moeite waard dus om naar
uit te kijken.

De redaktie

Bij de voorpagina

Broekstraat 1959.

De huizen werden bewoond door (v.l.n.r.)

1. Fam. Sligchers. 2. Kleus en Majke Soudant. 3. fam. Beckers.
Aussems en fem. Rokx-Beckers. 4. (achtereenvolgens door)
fam. Wiche, Pol en Lig.be Bemelmans en fam. L. Bergenhuizen.
( Het huis van de familie Cilissen, dat
rechts naast de woning van de fem. Sligchers stond, word in 1'

afgebroken.
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Es ich heum 'ns zaog

(vuur myng vroaw)

Ich woaw dat ich de 'ns zaog

de 't naojaor sjeZdert, groef en fian,

wie de zon met de niavel aon 't kaampe

?7t15111("'""r1
Es ich dat bele-ye maog, vi

daan hefs te fleet bedreuf te zian,

de wets dat ich dich 'n plaots bewaor.
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KnapbOs-Skruuhood

De kuakedeur sjtoang oepe. 't Wdor of de ruuk van 'nne bleu-
jende jasmijn Berke nao bodte reep, op 'nne zoondigmuerge
wie 'r aon 't ete wdor. Nao kerk wdor 'r al gewes. 't Wdor
'n bloaw loch met in sjtraolende zon. Nao, wie gebrukelik,
z'n vuagel en z'n knyn verzorg te hebbe, zat her zich year
op de sjtop en goang sjtruuheuj tale.
Wie her veur aon de sjtraot kaom, sjtoang Zjeng Mans veur
aon de sjteg met de sjtruuhood op. Berke magkde zinne rdsen
doam aon z'n toang ndot, magkde daomet e kraiske idn de ben-
nekaant van z'n Zeenkse haand en klapde daonao met z'n rdse
haand op z'n Zeenkse. Her haw z'nnen ieste sjtruuhood ge-
tad. Efe daonao kaom Br van Fy met de sjtruuhood op en
'nne zeenken top idn z'n han. De trok bid Jan van de Weerdt,
neve Theofiel de sjmied, de wej idn. Dat wdor d'n twiede.
Wie her de vyfde haw geteZd hoert her boeve op de sjtraot
idnens e kebaaZ, meh her wis al direk wat 'r hoert. 'n Deil
fitsers °et de Waolepejie kaom uaver de hieZ brejte van de
sjtraot aof. Vrollaij, manslaij en keender van aZZe lefty.
Vrollaij met keender aachterop idn e rete sjteulke en 'nne
rete jasbesjermer. De fitse hawwe aZZe kleure. Berke kos e-
Zeng mer zjwerte fitse. De mieste mansZlij hawwe e zonne-
klepke op en 'n fitssjpang eon 'n brookspidp. Veur eon de
vuerk e fitspletsje. Aon de sjtuursjtang e dreenkfldske met
kuerke sjtop en op hOnne rok e Zidne rakzekske. Ze zoange
en kekgde get op pin, oe Berke gei woerd van versjtoang.
Berke loorde de leSte WaoZ nao en zaog Loake Raiders met ze
pidpke en met z'nne sjtruuhood op aon 't puartsje sjtoen.
Dat wdor de nuagende. Wie 't Zoawde vuur de hoemes goang 'r
idn, want dffe vuur 't teempe kaom bekaans altidd Pie van
de Kern nao bodte met de boa-I-hood op vuur nao de hoemes te
goen. Es Berke 'nne boalhood zaog wdor 'r aof en mos 'r oh-
benoats begesnne. Wie de mes aon de geng wdor kaom 'r weer
nao veur meh wie 'r de ieste Zaij odt de mes zaog koeme
goang 'r weer idn, bang dat 'r Pie van de Kern zaog met z'n-
ne boalhood. Zoe haw her t'rs aachttien geteld, tot twelf
oor, 't oor dat de noon verdig wdor en her mOS Rte. Nao 't

Rte goang her met Doorke hualenter hoeZe vuur 'n knapbos te
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mdoke. Doorke goang met. De haw pas 'nne groete knidp voon-
de en de gebrugkde her mer al te gen. Aon de Barones kaom
Frdns Hessels h5n tienge met 'nne sjtruuhood op. Dat wdor
Berke zinne nuagetiende. Wie ze bid Fik Jaspars aachter de
sjtraot idn woawe goen, gebeurde dao 'nne groete raamp. Ka-
rel Waber sjtoang len de moostem Zangs d'n draod met de
boalhood op. Berke koS waol doer de groond zakke. 't Wdor

of Karel 't vodlt. 'r Trok 'ns aon z'n pidp, Zoorde Berke
rdch idn z'n oage, driejde 2ich 5m en fridmelde get aon e
sjtekske met zilverpepier dat uaver de sjpendozie hoang.
Berke sjlaoog de kop nao de groond en Zeep doer. "Dao goen
d'n sjtruuheuj" zaag Doorke, "dat haws te eigelik oach ken-
ne weite" "Kenne weite" zaag Berke, giftig eweg, "dich bis
noets wyjer koeme es each".
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Ign de Sjysjtraot zaag Doorke: "Loor, dao zit 'nnen daol
ign de bourn big Zjoke Bejnsjes, dat wdor 'nne sjuUt met de
kattepul" "Dat es 'nne kraoj" zaag Berke "en 'nne sjuUt met
de kattepuZ?. De raks nog geng koo"
Aachter ign de Sjysjtraot, op de graof van Zjang Gorisse
en de wej van Jan van de Weerdt sjtoang d'n hualenter. D'n
eunderste wdor te dik zoedat Bgrke vuur Doorke mos hensje
sjtoen vuur get hoeger 'nne tak van zoe 'n dry sentemeter
doersjnej aof te sjnigje. Op de wdoterbak van Zjang Gorisse
woert d'n tak get geranzjeerd zoedat ze vuur dry knapbasse
van zoe 'n twentig sentemeter uUver hawwe. Weer truk, get
Zieger de Sjysjtraot ign, sjnoje ze zich van d'n oZm de aon
't breer sjtoang van de wej van Mdtjeu van Thyske, nog get
tekskes aof vuur ign de knapbas. Doer de wej kaome ze bid
han aachter ign de moostem. Op de plgj koeme zaag Doorke
tienge ze broor Zjirke de met Berke ze pa, Haj en Gil-1<e aon
't sjreume wdor: "Berke het de gaanse muerge sjtruuheuj ge-
tad, meh Karel Waber het 'rn aofgemak" "Dao het 'r nod
sjpats con" zaag Berke, "vertel heum ouch 'ns dat 'nne kraoj
big Zjoke Rejnsjes ign 'nne Lizzjepoang zaot en dats tich
zaags: Loor dao zit 'nnen daol ign de bcilm, dat verteZs te
waol neet" "Sjej nog mer ogt met vreiaele" zaaa ze pa en

tienge Zjirke: "MU Zjirke, goej op, dich bis aon de beurt"
Berke goang nao de sjtaal, pagkde zich de berosde zeg ogt
't gereidsjapskiske en zegde in knapbos aof van in twentig
sentemeter Zaank en aon twie kaante oepe. Wie 'r met e mets
de kies wdor aon 't drodt hoele kaom Gilke en zaaa: "Es te
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de kies drogt hebs mos te 'ns met de vlam van 'n kiets drign
goen" Wie 'r dot gedoen haw, pagkde her zich e sjtekske van
d'n oZm wat zjus ign de huelte pasde en sjnooj dat op oonge-
ver 'n dgrtig sentemeter aof. Doaw pagkde her d'n hdomer en
heef, terwyZ her get wdoter op 't tekske sjadde, 't eunder-
ste gedejZte plat, zoedat 't vetsde, goang ign en pagkde
zich e sjtakske gezet wat her get ndot magkde. 'r Daide die
aon d'n oonderkaant ign d'n huUlenter. Wie her 't sjtekske
ign de knapbas daide en dy perbeerde, goang 't neet al te
good. Nao 'ns op 't sjtekske geknaweZd te hebbe, goang 't
dan. Trok her 't sjtekske gaw drogt, daan hoers te e zach
knelke. Beef her met 'n haand op 't sjtekske daan vZoeg de
pepierprop drogt, ouch weer met e zach knelke.

Berke haw de zoondig z'n knapbas aofgemak,
oondertassje wdor waoZ de son aachter de St-Pitersbgrg gezak.

Gus van den Boom.
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Natuur sir

Griezels die niet griezelig zijn

Volgens een Griekse-mythe leefde lang geleden in dat land
een meisje dat Arachne heette. Ze was tot ver in de omtrek
bekend wegens haar kwaliteiten als weefster. Zelfs de goden
bewonderden haar kunstige werken. Het duurde dan ook niet
lang of de roem steeg Arachne naar het hoof d. In haar hoog-
moed beweerde ze zelfs beter te kunnen weven dan de godin
Pallas Athene. Toen deze godin dit ter ore kwam, daalde ze
naar de mensenwereld af en zocht Arachne op. Ondanks dit ho-
ge bezoek, liet Arachne haar hoogmoed niet varen. Integen-
deel, ze daagde de godin zelfs uit tot een wedstrijd in het
weven! Vervuld van woede aanvaardde Pallas Athene dit, waar-
op beiden ijverig aan het werk togen. Om Arachne toch nog te
waarschuwen, verwerkte de godin in haar kunststuk enige tafe
relen waarin te zien was dat de menselijke hoogmoed tot de
wraak van de goden leidt. Het mensenkind liet zich hierdoor
niet van zijn stuk brengen. De taferelen die in het kunst-
werk van Arachne voorkwamen, waren zelfs beledigend voor de
goden. Pallas Athene werd hierdoor zo vertoornd dat ze
Arachne strafte met de waanzin, waarop deze laatste prompt
een einde aan haar leven probeerde te maken. Hierdoor werd
de godin met medelijden vervuld en ze veranderde de straf:
Arachne schrompelde in elkaar tot een klein lelijk diertje.
Als spin schijnen haar nakomelingen nu nog steeds de weef-
kunst te beoefenen.
Inderdaad, schijnen, want al zou het bovenstaande op waar-
heid berusten, dan was het nog maar de halve waarheid. Name-
lijk lang niet alle spinnen maken een web. We kunnen hen dan
ook grofweg in twee groepen indelen: de vangers en de jagers
De vangers kent iedereen wel; ze zijn in vrijwel elk huis
aan te treffen, dikwijls zeer tot ongenoegen van degene die
voor de schoonmaakbeurten zorgt. Vangers maken namelijk ge-

Huisspin met gevangen vlieg.

bruik van een web om aan hun maaltijd te geraken. U uitleg-
gen hoe deze "achtpotige bouwvakkers" dit web vervaardigen,
zou hier te ver gaan. Eigenlijk zou u eens de tijd en moeite

moeten nemen om dit werk zelf gade te slaan. De kruisspin
bijvoorbeeld maakt haar web vroeg in de morgen. In de loop

van de dag raakt het web meestal beschadigd, wat voor de na-

komelinge van Arachne tot gevolg heeft dat ze de volgende
ochtend dit web moet opruimen om een nieuw te vervaardigen.
Let er maar eens op.
De tweede groep, die der jagers, maakt geen web. Ze bemach-
tigen hun prooi al rennend of springend. De goede waarnemer
kan ook hen te zien krijgen, zelfs in huis. Het is mijzelf
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al meer malen overkomen dat ik zo'n zwart geval met een rot-
vaart van de ene naar de andere plaats in de kamer zag racen.
Inderdaad, racen; dit laatste woord is hier zeker niet mis-
plaatst. Deze jagers kunnen namelijk in veel gevallen in kor-
te tijd een relatief grote afstand afleggen om hun prooi te
bemachtigen. Net als de atleten, die u tijdens de Olympische
Spelen in Los Angeles op de televisie heeft kunnen volgen,
hebben ook deze spinnen -in tegenstelling tot de webbouwers-
goed ontwikkelde ledematen om tot zulke grote prestaties te
kunnen komen. yang zo'n exemplaar maar eens in een leeg jam-
potje, dan kunt u het zelf zien.

-
Ja, nu hoor ik u al zeggen: "De kens mich de rok op, ich
pak dat bies fleet vas!" En toch, het valt best allemaal mee;
de in Nederland voorkomende spinnen zijn voor mensen niet ge-
vaarlijk. In vrijwel alle gevallen zijn hun kaken niet eens
krachtig genoeg om door onze huid heen te komen. In plaats
van hen te vrezen, zouden we ze eerder moeten waarderen van-
wege de opruiming, die ze onder massa's voor ons schadelijke
insekten houden. Het is zelfs zo dat ze ieder jaar samen met
hun buitenlandse "collega's" een vracht insekten met het ge-
wicht van de gehele mensheid verorberen, en dat is nogal wat.
Nu de winter weer langzaam maar zeker nadert, breekt voor
veel inheemse spinnen de tijd aan om dit aardse bestaan vaar-
wel te zeggen, de meeste soorten worden namelijk niet ouder
dan een jaar. Er zijn echter uitzonderingen die de regel be-
vestigen; deze kunnen de leeftijd van twee of drie jaar be-
reiken. Het bewijs hiervan kunt u achter de schors van dode
bomen aantreffen: de diertjes wachten er het voorjaar in ste-
vig gesponnen coconnetjes af.

Jan Weertz.

reekinus

De collectie van ons streekmuseum wordt regelmatig uitge-
breid door schenkingen. Oude voorwerpen kunnen aan Grueles
geschonken worden, maar u kunt ze ook in bruikleen afstaan.
Bruikleen wil zeggen dat de voorwerpen uw eigendom blijven
en dat u er altijd over kunt beschikken als u dat wilt.

Hieronder treft u enkele afbeeldingen aan van een geschonken
voorwerp dat vroeger vaak gebruikt werd. Tegenwoordig is het
gebruik ervan bij de wet verboden. Als u weet waar het voor-
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werp voor client at diende, kunt u uw oplossing aan een van
onderstaande personen sturen. Under de goede inzendingen
wordt een gratis jaarabonnement op Grueles verloot. Alleen
schriftelijke inzendingen doen mee. Inzenden voor 1 november.

Piet Spronck
John van de Weerdt
Jean Brouwers
Wil Schiepers
Frans Heuts
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Henk Aarts
Peter Ramaekers
Toon van Baal
Karel Jaspars
Robert Spronck

1984: 75-jarig bestaan van de Rabobank Gronsveld-Heugem B.A.

"Op St. Martinusdag 1909 is een oproeping gedaan ter verga-
dering door het Bestuur van den Boerenbond St. Martinus al-
hier om te geraken tot het oprichten eener Boerenleenbank."
Zo beginnen de notulen van die gedenkwaardige vergadering
van 11 november 1909. Uit deze notulen blijkt, dat zich
staande de vergadering al dertig personen opgaven als lid
van de Boerenleenbank van Gronsveld. In deze vergadering wer-
den tevens de Statuten vastgesteld, waarop bij Koninklijk Be-
sluit van 4 december 1909 goedkeuring werd verkregen.
Op 19 december werd in de zaal van de kapelanie een Algemene
Ledenvergadering gehouden. Tevens werd de gelegenheid gebo-
den het ledenregister te tekenen; 38 leden traden toe tot de
bank. In deze vergadering werd oak een Bestuur en een Raad
van Toezicht geformeerd.

Het Bestuur bestond uit:
Kapelaan Henri Stassen Gronsveld directeur
Bartholomeus Roosen Gronsveld onder-directeur
Egidius Macheels Rijckholt lid
Jan Roosen Rijckholt lid
Alphons Spronck Gronsveld lid

De Raad van Toezicht bestond uit:
Martinus Wassenaar Rijckholt
Henri Mingels Gronsveld
Jan Spronck (Halders) Gronsveld

Tot kassier werd benoemd Wilhelmus Lebens.

voorzitter
lid
lid
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In de vergadering van 26 december 1909 werd besloten als lid
toe te treden tot de Centrale Cooperatieve Boerenleenbank
te Eindhoven. Deze aansluiting werd definitief op 8 februari
1910. De kosten hiervan bedroegen f 7,22. Ook in 1910 werden
al subsidies verleend. Een soort WIR-premies, al waren de be-
dragen toen niet zo erg hoog. Bij schrijven van 5 januari
1911 deelde het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en
Handel mee, dat bij Koninklijk Besluit van 23 december 1910,
no. 28, "in de kosten van oprichting eener boerenleenbank,
ten behoeve van den landbouw een Rijkssubsidie is verleend
van f 75,- ". flit schrijven was gericht aan de heer
H. Stassen, directeur.

Lezend in de notulen en in andere paperassen komt steeds dui-
delijker kapelaan Stassen naar voren als de grondlegger van
de Boerenleenbank van Gronsveld. Hij blijft echter niet lang

directeur. In 1911 draagt hij zijn functie over aan de heer
Christiaan Bouchoms - ook een der mannen van het eerste uur -
en wordt geestelijk adviseur. Na het overlijden van de heer
Lebens neemt hij ook nog gedurende een tweetal jaren het kas-
sierschap waar. In 1915 wordt de heer J.H. Claessens (hoofd
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Zjang Dassen, de
medeoprichter van de
Boerenleenbank die in
1962 nog in leven was.

Leo Schrijnemaekers in
1962. Foto uit de
feestkrant ter gelegenheid
van de opening van het
nieuwe bankgebouw.

der school) kassier. De heer Bouchoms neemt het directeur-
schap op zich. In 1935 wordt de heer Bouchoms als kassier op-
gevolgd door de heer Hubert Waber, die tevens gemeente-
ontvanger van Gronsveld was. In 1945 wordt de heer Leo
Schijnemaekers benoemd tot kassier, welke functie-benaming
later werd gewijzigd in die van directeur. Vanaf 1 januari
1978 is de heer Huub Kerckhoffs directeur.
In de loop der jaren zijn er uiteraard veranderingen geweest
in de samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht. Deze
veranderingen zijn echter - gezien tegen de achtergrond van
de tijdsduur - vrij gering. Een teken van de goede verstand-
houding in Bestuur en raad van Toezicht.

Bestuursleden van de bank:
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Kapelaan Henri Stassen 1909-1910 Jef Hayen sr. 1937-1970
Bartholomeus Roosen 1909-1910 Zjang Gorissen 1942-1964
Egidius Macheels 1909-1943 Emile Smeets 1944-1957
Jan Roosen 1909-1930 M.H. Bessems 1953-1960
Alphons Spronck 1909-1936 H.P. Knops 1961-1967
Christiaan Bouchoms 1911-1921 G. Smeets 1964
J. v.d. Weerdt 1911-1921 A.J. Selten 1968
J.H. Claessens 1922-1933 Jef Hayen jr. 1971
Zjang Aarts 1931-1957
A. van den Donk 1934-1952



Raad van Toezicht

De winst over het boekjaar 1910 was niet erg groot. Bij een
omzet van f 101.734,26 bedroeg deze f 2,71. Gezien tegen de
geringheid der uitgeleende bedragen (van f 100,- tot f 350,-
per geval) mag de behaalde omzet hoog worden genoemd. De
winst van f 2,71 tekent het cooperatief karakter van de bank
Tegen deze achtergrond moet men ook het salaris van de kas-
sier (dat in de beginjaren f 35,- per jaar bedroeg) bezien.
Dat er flink werd ingelegd blijkt uit de notulen van de ver-
gadering van 9 januari 1910. Er werd toen besloten voor
f 1000,- pandbrieven van de Maastrichtse en voor f 300,-
pandbrieven van de Westlandse Hypotheekbank aan te kopen.
Tien jaar na de oprichting van de bank - in 1919 - bedroeg
de omzet al f 734.980,32, maar de winst was aanmerkelijk ge-
daald en bedroeg slechts f 0,70. In 10 jaar was een omzet-
stijging bereikt van f 633.246,56. In 1929 werd bij een om-
zet van f 1.024.323,66 een winst behaald van f 600,20. De
crisis van de jaren 30 deed de omzet van de bank belangrijk
dalen. In 1939 bedroeg die nog maar f 523.243,48 ten opzich-
te van 1929 een daling met f 501.080,18. De winst bedroeg
f 240,32. Tijdens de bezettingsjaren gingen de werkzaamheden
gewoon door.1949 geeft een omzet te zien van f 9.284.824,78
terwijl f 2156,80 aan winst werd geboekt. In 1959 bedraagt d
omzet f 22.340.000,- aan winst werd verantwoord f 9160,87. D
omzet bedraagt in 1969 f 102.000.000,- bij een winst van
f 40.736,05. In 1979 bedraagt de winst f 231.599,84 bij een
omzet van f 255.384.100,-. Voor 1984 is een omzet begroot
van f 320.000.000,- en een winst van f 415.000,-.

112

Gefeest werd er ook. In 1934 bestond de bank 25 jaar. Het
feest werd echter pas gevierd op 3 februari 1935, zoals uit
de notulen blijkt. Waaruit het feest bestond, is niet bekend.
Zeer waarschijnlijk werd er een filmvoorstelling van de
Bronkfeesten gegeven, naar opnamen van de heer Van de Ven,
"Meihof", Oosterbeek. Het 40-jarig bestaan van de bank werd
gevierd op 23 april 1950 in de Harmoniezaal. Er werd een
feestvergadering gehouden, waarna een souper werd aangeboden,
gevolgd door voordrachten. Het 50-jarig bestaan werd groots
gevierd met een feestvergadering in de veilinghal bij het
station. Na een vorstelijke koffietafel werd de avond beslo-
ten met een Cabaret-Revue, waarin o.a. Frits Rademacher op-
trad. Tijdens deze feestvergadering werd de aankoop meege-
deeld van het bouwterrein op de hoek Rijksweg-Dr. Poels-
straat. Voorheen werd kantoor gehouden ten huize van de kas-
sier. Het laatst geschiedde dit bij de heer Schrijnemaekers,
Rijksweg 152.
Gefeest werd er ook bij de ingebruikname van het nieuwe bank-
gebouw op woensdag 21 maart 1962. In de toen huis aan huis
bezorgde feestkrant staat nog een foto van Zjang Dassen, de
enige toen nog in leven zijnde mede-oprichter van de bank.
In 1962 bedroeg de inlage aan spaargelden f 2.824.934.34.
Voor de gelukkige spaarder, die de 3 miljoen vol maakte werd
een bijzondere beloning van f 100,- in het vooruitzicht
gesteld.

In 1984 bestaat de Boerenleenbank van Gronsveld, inmiddels
Rabobank Gronsveld-Heugem B.A. 75 jaar. Reden om feest te
vieren. Ook een reden het interieur van de bank aan te passen
aan de eisen des tijds.
De Rabobank blijft jong van hart en ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet.

A. Selten.
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Martinus Wassenaar 1909-1930
Henri Mingels 1909-1935
Jean Spronck (Halders) 1909-1933
Jan Roosen 1931-1943
Nikkela Goessens 1934-1957
Hub Mingels 1936-1946
Willem Roosen 1944-1979
Jan Goessens 1948-1963
G. Smeets 1958-1963
Pierre Gorissen 1964
Zjir Schrijnemaekers 1964
R.G.A. Leenders 1979



Een fontein? Een bron? Misschien een geneeskrachtige?

Zo zal het gesprek van de dag geweest zijn in de zomer van
het jaar 1805 toen Lambert van Gelabeek in het bos in Grons-
veld en wel in de "Daor" een bron ontdekte die, verscholen
onder struikgewas, opborrelde uit de dorre bosgrond. Al gauw
was dit groot nieuws in Gronsveld en omgeving. Nog interes-
santer was het, toen in de lente daarop het heldere water in
zware golven stroomde. Veel mensen gingen naar de "Daor" om
zich daar zelf te overtuigen en kenden al gauw geneeskrachti-
ge waarden aan het stromende water toe. Er werd een kruis ge-
plaatst en er werd gebeden. De mensen zetten er tentjes op,
waarin ze spijs en drank verkochten, om er zo een centje rij-
ker van te worden. Er werd echter ook bedrog gepleegd! Een
man die de plek bezocht, deed het voorkomen of hij blind was.
Hij speelde zijn rol uitstekend en "genas" ter plekke, ter-
wijl zijn vrouw achter een drankkraam er geld probeerde uit
te slaan.
De toeloop werd groter en groter tot het gebeuren de Bis-
schop van Luik ter ore kwam, tot welk bisdom Gronsveld be-
hoorde. De prefect van het departement van de Nedermaas,
Roggier, kreeg opdracht aan de bisschop over het gebeuren
rapport uit te brengen. Hij schreef:
"De publieke belangstelling wordt steeds groter; ook uit de
verre omgeving en door het volk wordt bovennatuurlijke
kracht toegedacht aan het opborrelende water. Bedelaars bege-
ven zich naar de plek om vals medelijden op te wekken en ge-
loofwaardig over te komen. Kruisen worden er geplaatst met
onbeduidende opschriften. Dit alles in domste onwetendheid.
Het bestuur van het district kan in zo'n omstandigheid niet
onverschillig blijven. Het is te veel betrokken bij het wel
en wee van het volk, zeker wat betreft de godsdienstige
richtlijnen. Men kan het schandaal van zo'n bijgeloof niet
meer tolereren. Er moeten toch middelen zijn cm de vergis-
sing van het volk ongedaan te maken. Het bestuur beschikt
niet over deze middelen. Het is aan de Bisschop de zorg hier-
voor te dragen".
De prefect stelde de Bisschop vender voor een bisschoppelijk
schrijven te sturen naar de geestelijkheid van zijn diocees,
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zodat de parochianen niet langer bloot zouden staan aan de
gevaren van zo'n vals geloof. Hij beloofde de Bisschop ook
van zijn kant stappen te ondernemen om de toeloop van het
volk naar de bron tegen te gaan.
De Bisschop antwoordde een groot tegenstander te zijn van
het toekennen van waarde aan de bron. Hij hoopte dat de pre-
fect de zaak niet zou verwaarlozen en dat hij het kruis dat
er geplaatst was zou laten verwijderen. Hij stuurde een
brief aan de Heren geestelijken van zijn diocees; in het La-
tijn, omdat zowel Duits- , Frans- als Vlaamssprekende pas-
toors tot zijn diocees behoorden. Hieronder volgt de
vertaling:

"Eerwaarde Heren.
Wij hebben vernomen dat in het begin van de maand mei een
fontein is ontdekt in een dal van het district Gronsveld.

Situatieschets met de ligging van de "fontejn".
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Het onverwachte ontspringen van de bron geeft aanleiding aan
velen, vooral aan onwetenden en vrouwen, te menen dat deze
bron een zekere bovennatuurlijke kracht bezit. Dit gerucht
verspreidt zich snel en een toeloop van lieden van allerlei
slag wordt geconstateerd; niet alleen uit de omliggende
plaatsen maar ook uit de verre omtrek. Sommigen gaan uit
nieuwsgierigheid, anderen begeven zich erheen om er gezond-
heid te herkrijgen alsof het gaat om de heilzame en genees-
krachtige bron van Siloe (bron te Jeruzalem, E.d.K). Gene-
zingen van allerlei aard worden genoemd: blinden zien, lam-
men lopen, kreupelen worden genezen.
Geloofwaardige berichten hebben ons ervan overtuigd dat de F

blinden niet zien, de lammen niet lopen en de kreupelen kreu-
pel blijven en dat het water volgens een onderzoek van des-
kundigen gewoon water is en geen enkele bijzondere kracht be-
zit en nog veel minder een bovennatuurlijke kracht. Omdat
het onze herderlijke plicht is dergelijke bijgelovige en er-
gerniswekkende misbruiken te verhinderen, temeer daar deze
onze heilige godsdienst zouden kunnen blootstellen aan ver-
wijten en spot van kwaadwilligen, vermanen wij U ernstig het
aan U toevertrouwde volk aanstonds hierover te onderrichten
en hen af te houden van deze fanatieke buitensporigheden.
De pastoors gelieven ervoor te zorgen dat aanstonds van dit
schrijven aan hun parochianen kennis wordt gegeven.
Gegeven te Luik 17 oktober 1806.'
In opdracht van de Bisschop getekend door J.Ae. Aubie.

Na dit schrijven en deze waarschuwing verminderde de toeloop
en verwelkte de devotie zoals ze was opgebloeid. Het werd
weer rustig in de "Daor".

De natuurkundige verklaring van het ontstaan en bestaan van
de bron is, dat het water dat valt in de vorm van regen en
sneeuw, en dat diep de bodem indringt, vaak 2 tot 2 1/2 jaar
later op een bepaalde plaats weer aan de oppervlakte komt.
Dit is ook hier het geval. Doordat het water zich een lange
weg baant vanaf het hooggelegen Margraten, komt het niet als
een snelle stroom uit de grond, maar borrelt het langzaam en
rustig omhoog.

Mogen we u aansporen eens een wandeling te maken naar de
"fontejn len de daor"? Bijgaand schetsje wijst u de weg.
't Is de moeite waard.

Emma de Kok-Janssen

Gegevens:
Rijksarchief in Limburg:
(Frans Archief) Inv. nr. 807
Kerkarchief Gronsveld
Maasgouw 1886/87 pag.

Vrijdag 7 september overleed na een lang ziekbed
Emma de Kok-Janssen, sinds de oprichting van Grueles
lid van de sectie Historie.
In de jaren dat wij met Emma mochten samenwerken heb-
ben wij haar leren kennen als een vrouw die de rijke
historie van haar geboortedorp zeer ter harte ging.
Trouw bezocht zij de bijeenkomsten van onze sectie
waar zij met haar gedegen kennis van vooral het 18e-
eeuwse Duitse schrift grote indruk maakte.
Wij zullen haar missen. Grueles heeft een onvermoei-
bare medewerkster verloren. We vertrouwen er echter
op dat zij, die tijdens haar leven de rust niet zocht,
thans de eeuwige rust heeft gevonden.
Ad en de kinderen wensen wij veel sterkte toe in de
komende tijd.

Sectie Historie: Annie Selten, Claire Rousseau-Roosen,
Sigismund Tagage, Piet Daemen, Jons van Dooren,
Karl Ferenschild, Gilles Jaspars, Theo Pleunis,
Jo Purnot, Arnold Selten.
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Volkstuintjes in Gronsveld en Rijckholt

De laatste tijd heeft de regionale pers regelmatig aandacht
besteed aan de problemen rond de volkstuintjes. Aangezien in
deze artikelen de naam "Grueles" vaker gevallen is, dachten
wij dat het goed was eens een en ander op een rijtje te zet-
ten. Er werd immers vaak gesteld dat de Stichting Grueles
tegen volkstuintjes zou zijn. Dat is niet zo. Wij zijn ech-
ter tegen het gebruik van gronden voor volkstuintjes op
plaatsen waar dit niet mag of niet kan uit landschappelijk
oogpunt. Ook zijn wij tegen volkstuintjes die uitgroeien tot
ware weekend-verblijven, met caravans, tuinhuisjes, etc.

Vroeger was het overgrote deel van Gronsveld en Rijckholt
agrarisch. De boeren hadden hun grond verdeeld in akkergron-
den en weilanden, gecombineerd met boomgaarden. Op de akker-
gronden werden meestal produkten verbouwd die nodig waren
voor eigen behoeften (zowel van mens als dier). Men sprak
dan ook van gemengde bedrijven. Meestal op de gronden die
het dichtst bij de huizen lagen, werden moestuinen aangelegd.
Deze lagen kort bij de huizen om de gebruikers een "lange"
weg naar hun tuinen te_besparen.
Toen het aantal agrariers in Gronsveld en Rijckholt afnam,
nam de behoefte aan eigen groenteteelt door niet-agrariers
toe. De voornaamste oorzaken van dit verschijnsel zijn:

het gemak van een tuin dicht bij huis;
een aangename vrijetijdsbesteding;
verse en goedkope groenten;
de mogelijkheid om onbespoten groenten te kweken.

Al snel kwam er een onvermijdelijk probleem om de hoek kij-
ken. Er was te weinig grond om in de enorme behoefte te kun-
nen voorzien. Iedereen wilde een eigen lapje grond hebben,
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waarop men eigen groenten kon telen. Aanvankelijk werden de
gronden gebruikt die het dichtst bij de bebouwing lagen. Een
voorbeeld hiervan is het bekende gebied nabij de Kampweg,
waar wijlen Sjarel Jaspars en anderen hun toevlucht (of zoals
zij het zelf noemden "Toevlucht der zondaren") hadden geno-
men.

Het toevluchtsoord der zondaars.

Deze gronden raakten snel op, vooral omdat er ook van buiten
Gronsveld en Rijckholt gezocht werd naar dergelijke plaatsen.
Er werd steeds meer afbreuk gedaan aan het waardevolle bui-
tengebied van Gronsveld en Rijckholt. Er waren boeren die
merkten dat hun grond meer opbracht, wanneer zij er tuintjes
van maakten, dan dat zij er gewassen of fruit op teelden. Zo
kwamen er lokkende advertenties in parochieblad en dagbladen
waarin kleine stukjes grond werden aarigeboden die volgens
het geldende bestemmingsplan een agrarische bestemming had-
den. Het duurde dan vaak niet lang of de eigenaar was zijn
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grond kwijt tegen een voor hem gunstige prijs. In vele geval
len was tegen deze gang van zaken nauwelijks enig bezwaar
aan te tekenen. Problemen ontstonden er enerzijds doordat i]
gebieden met een hoge landschappelijke waarde zulke tuintje:
kwamen en anderzijds doordat er zonder toestemming op deze
gronden schuurtjes, bergingen en zelfs caravans werden geze
In bijna alle gevallen verzet zich de bestemming van het ge-
bied tegen dergelijke bouwsels.
Een andere probleemgroep vormden zij, die de grond reeds
lang als volkstuin gebruikten, er geen opstallen op plaat-
sten en een formele procedure startten om deze mogelijkheid
toch te openen. Zij dienden bezwaren in bij de gemeenteraad,
gingen in beroep bij Gedeputeerde Staten en in hoger beroep
bij de Kroon. Zij wachten momenteel op de uitspraak van de

Hoort dit thuis in het buitengebied?
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Kroon, die naar alle waarschijnlijkheid in hun voordeel zal
zijn. Dit zal gaan inhouden dat in deze genoemde gebieden
bepaalde bouwsels worden toegestaan. Let wel, het gaat hier
om gebieden zonder hoge landschappelijke waarde.

Bij de beoordeling van volkstuintjes gaat het om twee zaken:
Wat is het werkelijk gebruik van de gronden?
Is dat gebruik in het desbetreffende gebied gerechtvaar-
digd?

Er zijn nu eenmaal gebieden, die zo waardevol zijn dat het
gebruik als volkstuin onaanvaardbaar is. Het open Limburgse
landschap zal door allerlei afscheidingen, die om de tuinen
geplaatst worden, verloren gaan. In de tuinen zelf, worden
maar al te vaak planten, struiken en bomen geplant die hele-
maal niet in het landschap thuis horen.
Zo hebben wij ook kunnen constateren dat er tussen Gronsveld
en de Maastrichtse woonwijk De Heeg, een nieuw volkstuinen-
complex is aangelegd. De karakteristieke hoogstambomen maak-
ten plaats voor een (nu nog) kale vlakte, waar enkel bone-
staken voor enig relief zorgen.
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Het volkstuinencomplex bij De Heeg.

Gelukkig is de gekozen plaats uit landschappelijk oogpunt
aanvaardbaar. Toch blijft het een vreemd gezicht voor mensen
die jarenlang deze omgeving vol fruitbomen hebben zien staan.
Bij het gebruik moet worden nagegaan of het inderdaad gaat
om het telen van groenten of om een meer recreatief gebruik.
Er zijn voorbeelden aan te wijzen waar de indruk bestaat dat
het hier meer gaat om een kampeerplaats, dan om een yolks-
tuin (plaatsen van caravans, barbecues, ondergronds buffet).
Er zijn zelfs gevallen bekend, waar de volkstuin tevens als
nachtverblijf voor weekenden gebruikt wordt.

Wij van de sectie Dorp en Milieu stellen nogmaals dat wij
geenszins tegen het gebruik van gronden voor volkstuinen
zijn. Wij vinden het zelfs een prima manier van bezig zijn
met de natuur. Wij zijn wel tegen de aantasting van gebieden
met een hoge landschappelijke waarde. Er zijn gebieden waar
volkstuinen nauwelijks schade toe brengen aan het landschap.
Wij raden aan om bij koop of pacht van gronden voor gebruik
als volkstuin steeds na te gaan of een dergelijk gebruik op
de desbetreffende percelen wel kan. De gemeente heeft hier
een duidelijke taak. Het is ons bekend dat ze, waar mogelijk,
positief op deze ontwikkelingen zal inspelen.

Sectie Dorp en Milieu
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Foto

13 september 1944. Bevrijding van Gronsveld door de Amerikanen. De
pan tserwagen is van het type Greyhound M 8. De foto is genomen vanuit cafe De
Keizer. Links op de achtergrond de "ziiil van den illentrik" boven aan de
Putsteeg (Stationsstraat).
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Ken d'r hiin nog?

Lies Wassenaar

Voor het cafe van Lies ± 1936. V.1.n.r. Jo Scheres, Lies, Henri Caelen (van
Fons), Tinus (van Co/1a).
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Maria Elisabeth Josephina Wassenaar werd geboren in
Rijckholt op 17 maart 1891. Ze was de enige dochter van
Gieles Wassenaar en Maria Doyen. Het gezin werd gecomple-
teerd door twee zonen, Tyne en Colla. Naast de boerderij run-
de vader Wassenaar toen al het cafe op de plaats waar nu
de Rijckhof is gelegen. Hij moet hier goede zaken hebben ge-
daan want toen de jongens gingen trouwen, kon vader hen goed
"stofferen". Tyne bouwde een, zeker voor die tijd, prachtige
boerderij naast het zustersklooster; Colla begon in Eijsden
een transportonderneming met verscheidene vrachtauto's.
Lies was na de Lagere School in Gronsveld door haar vader
naar een pensionaat in Belgie gestuurd. Het Frans werd zo
haar tweede taal, iets dat haar later zeer van pas zou komen.
Toen haar broers getrouwd waren, bleef Lies thuis en hielp
in het cafe dat ze later zou overnemen. Dit bedrijf zou
haar lust en leven worden en het zou door haar speciale aan-
pak bekend worden tot in de verre omtrek, ook in de "Waole-
pays".

Als Lies op zomerdag of -avond in haar witte gesteven jas-
schort de klanten bediende op haar gezellige en intieme ter-
ras dan was het verdomd moeilijk om Rijckholt in of uit te
komen zonder bij Lies neer te strijken. Omdat er vrijwel
geen snelverkeer was, lukte het Lies vaak de voorbijgangers
al pratend naar haar terras of cafe te lokken.
De Waalse klanten hadden haar speciale attentie, hetgeen ze
ook liet weten door in de punt van de zuidgevel met grote
letters te laten schilderen: "Mej. E. Wassenaar. On pane
francais". Deze tekst stond dan ook nog een keer op het
ruitje boven de ingang.

Waarom Lies zo op de Walen gesteld was, laat zich niet zo
moeilijk raden. Omdat in Belgie geen sterke drank in de
cafes geschonken mocht worden, kwamen deze Belgische gasten
speciaal voor een stevige borrel naar Nederland. Maar ook
hier was de verkoop van gedestilleerd streng geregeld, waar-
door maar enkele cafes het bordje "Volledige Vergunning"
naast de deur mochten ophangen. In Rijckholt was het alleen
Lies die deze vergunning had. Tel daarbij de gunstige lig-
ging hangs de destijds enige grote weg tussen Maastricht en
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Luik, plus Lies haar "On pane francais" en de wederzijdse
liefde is verklaard. Het was bovendien bekend dat deze Walen,
die meestal in grote "voituren" aankwamen, niet op een paar
frankskes keken en zoiets ontging Lies niet.
Hun favoriete drank was zeker de Bols Z.0.-jenever maar ook
de Bols likeurtjes, zoals Creme de Cacao en Parfait d'Amour,
gingen er goed in. Zo kon het wel eens gebeuren dat als haar
dorpsklanten om een Creme de Cacao vroegen, ze van Lies het
antwoord kregen: "Dat hebbe v'r fleet mie, wet d'r, zjus nog
get vuur Os ege." Natuurlijk had ze nog voorraad in de kelder
maar ze was veel te bang dat ze misschien nee moest verkopen
aan haar "Belzje" klanten die speciaal hiervoor kwamen. Zo-
iets kon niet altijd goed gaan, want als dan even later
inderdaad de "Belsjkes" kwamen en likeurtjes vroegen, zei
Lies tegen wie haar hielp: "Gaank toch mer 'ns lore ien de
kalder, ich deenk dat 't tirs nog het." En dat bleek dan ook
altijd zo te zijn. Toch namen haar vaste klanten haar dat niet
echt kwalijk. Ze wisten hoe Lies was en ze gunden haar dit
soort spelletjes graag.
Er waren nog andere speciale gasten. Die kwamen maar eens
per jaar; dat waren de "Hollenders". Waarschijnlijk logeer-
den deze vroege vakantiegangers in Maastricht of Valkenburg
en trokken dan een middag uit om bij Lies op het terras te

Cafe Lies, vlak na de verbouwing, nog zonder luifel.
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Lies met de Ho/lenders.

gaan toeven. Van Lies kregen ze een speciale bediening en
aangezien deze bezoekers ook met de automobiel kwamen, ging
Lies ervan uit dat ze ook heel andere prijzen gewend waren
dan in Rijckholt in die tijd golden; met het afrekenen hield
ze daar terdege rekening mee. Als de gasten vertrokken waren,
hoorde je haar wel eens mompelen: "Laat de boeren maar
dorsen." Als onderdeel van de speciale behandeling ging Lies
met de "Hollenders" de wei in die naast en achter het cafe
lag. Hier mochten de gasten dan pruimen plukken voor onder-
weg, wat ze met graagte deden. Ook de "Hollenders" kwamen
steeds terug.

In de jaren dertig liet Lies haar cafe opnieuw inrichten
naar Luiks model. De opdracht voor dit karwei werd gegeven
aan Zjir van Graatsje (Zjir Doyen). Eerst moest hij met Lies
in Luik naar enkele cafes gaan kijken zodat ze hem kon "ex-
plikere" hoe het worden moest. Het werd een prachtig en mo-
dern cafe met grote spiegels en veel houtwerk; en het zou zo
blijven tot op zijn laatste dag.
Lies had ook een aantal aanbidders, die echter vakkundig
door haar aan het lijntje werden gehouden. Haar cafe was een
trefpunt van bekende dorpsfiguren, o.a. De Lange Geel, Pie
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Lies tussen haar gasten onder de Wel.

Pootsj, Zjang Sjnyders, Reenders, Zjang van de Vrieje en
Pjerke Reks. Maar ook bij de jonge generatie was Lies erg
populair. De drukste dagen voor het cafe waren Bronk, 15
augustus, septemberkermis, maar vooral die zondagen dat de
bidwegprocessies naar Rijckholt kwamen om Vincentius te ver-
eren. De processie van Beek, eerste zondag na Pasen
(Gebroeke Paose) en de belangrijkste die van Maastricht,
tweede zondag van oktober, Rozenkranszondag. Dan trok er een
stoet van honderden pelgrims het cafe van Lies voorbij op
weg naar de kloosterkerk slechts tientallen meters verder.
Om zich ervan te verzekeren dat een zo groot mogelijk aantal
van deze mensen na de dienst bij haar bun meegebrachte boter-
hammen zouden komen opeten, waarbij zij dan voor koffie en
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andere versnaperingen kon zorgen, ging Lies wel heel driest
te werk. Wanneer de processie nog op weg naar de kerk bij
haar voorbij trok, begaf ze zich in haar witte jasschort tus-
sen de menigte en vroeg de pelgrims de tassen (met boterham-
men) maar aan haar te geven; zij zou ze dan zolang voor hen
bewaren want in de kerk zouden zij ze gemakkelijk kunnen ver-
liezen. Na de Mis kon men ze dan komen ophalen in het cafe.
Eventuele twijfelaars werden overgehaald met de opmerking:
"D'r hOf uch niks te dreenke, huur." Ze ging daar echter
wel van uit, want achter in de tuin brandde al een vuurtje
onder de grote "mesjiensketel" waar iemand moest zorgen voor
voldoende beet water om honderden koppen koffie te kunnen
produceren. Veel meisjes van Rijckholt en Gronsveld waren
dan ingehuurd om de na de Mis te verwachten mensenstroom op
zijn wenken te bedienen. Op zulke dagen was Lies op haar
best. Als de kerk uit ging, stonden de koffiepotjes al klaar
in vele formaten, van kleine voor twee kopjes tot grote voor
hele families. Na de koffie werd er dan vaak ook nog een
"dropke" gedronken.
Als in de namiddag de laatste gasten vertrokken waren, had
Lies met haar meisjes handen vol werk om de ravage die was
achtergelaten op te ruimen. De dorpsknapen die dan al het
cafe kwamen bezoeken, waren aangenaam verrast door zoveel
vrouwelijk schoon in bun cafe, iets dat anders ontbrak.
Lies speelde op zulke dingen handig in en nog weken later
bracht zij boodschappen over van de jongens aan de meisjes
en vice versa. Veel serieuze relaties met huwelijk tot ge-
volg zouden op deze manier bij Lies zijn ontstaan.
Omdat Lies alleen bleef had ze altijd wel een hulp in huis.
De meesten bleven vele jaren bij Lies werken. Net van Loake
(Naus) bleef twaalf jaar, Anna Bisscheroux elf jaar en Zjef
Goessens de laatste tien jaar.
De maandag was een speciale dag voor het cafe. Dan kwam
namelijk Henquet, de brouwer, de bestellingen opnemen. Omdat
deze leverancier voor dit soort werkzaamheden de tijd nam en
ook nog rijkelijk tracteerde, zag je as maandags bij Lies
steeds dezelfde gezichten. Er was dan een gezellige stemming
waarbij niets eraan deed denken dat het de eerste dag van de
week was. Septemberkermis was bij Lies ook een van die gezel-
lige dagen. Dan kwamen de mensen van het dorp na een wande-
ling door het veld of bos met de hele familie bij Lies zit-
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ten. Het cafe was dan echt de huiskamer van Rijckholt.
Toen Lies wat ouder werd, kwam ze zelf niet meer op het ter-
ras. Dat deed haar hulp. Zelf hing ze uit het raam en babbel-
de wat met haar gasten. Als iemand echter te lang bleef zit-
ten zonder te bestellen ging ze naar buiten en vroeg of men
geroepen had. Die truc werkte altijd en trots kwam Lies dan
weer met een bestelling binnen. Als er maar enkele gasten in
het cafe waren en iemand wilde afrekenen dan zei ze, altijd-
met een hand voor haar oog: "De hofs nog fleet te goen leveke,

Lies achter de tapkast.

Tiffii

dreenk dich mer get vuur mich." Zo probeerde ze de mensen in
het cafe te houden, want een leeg cafe vond ze maar niks.
Dat het haar niet alleen om het geld te doen was, mag blij-
ken uit het feit dat ze vaak financieel is bijgesprongen
waar dat nodig was. Ook bedelaars klopten nooit vergeefs bij
Lies aan.

Tyne Wassenaar in wiens
huis Lies de laatste jaren de
nacht doorbracht.

De laatste jaren van haar leven raakte het cafe in verval.
Door ziekte van Lies en door de slechte toestand van het dak
was ze genoodzaakt die laatste jaren bij haar broer Tyne de
nacht door te brengen. Soms, als om 11 uur het cafe leeg
was, zei Zjef haar maar te sluiten omdat er toch niemand meer
zou komen. Zulke adviezen volgde ze niet graag op en als dan
na nog een half uur treuzelen toch maar besloten werd te
sluiten, moest Zjef haar eerst langs Kips en Frenske rijden
om te kijken of daar nog volk was. Als dat het geval bleek,
was ze helemaal niet tevreden en mopperde ze aan een stuk te-
gen Zjef dat hij veel te vroeg gesloten had.
Lies stierf in het harnas. Op maandag 11 augustus 1964 over-
leed ze plotseling bij het afrekenen met de brouwer die de
bestelling voor 15 augustus had geleverd. Het bericht van
haar dood gaf een schok bij de mensen uit haar omgeving.
Haar dood betekende namelijk ook dat het gezellige cafe
nooit meer zou open gaan.

Wally van de Weerdt
Zjef Goessens
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G.S.V. ±38-39.
Staande van links naar rechts: Zjeng Goessens, Zjef Peusens, Jean v.d. Weerdt,
Doorke Halders, Door v.d. Weerdt, Womke Hofman, Zjirke Doyen, Lyjo v.
Caldenborgh.
Voor: Zjuulke Hayen, Noel Hayen, Albert Mm gels, Theofiel Goessens, Zjef V. d.
weerdt.

Boven: v.I.n.r. Zjef
Peters, Jo Scheres
zief Houten, Wiel
Scheres, sot Aarts
Ber Houten, vriendin van
Zjeng Wassenaar,
onbekende jongen
Zjeng Houten, Zjeng
Houben.
Bronkmaandag 1942 voor
cafe Kips.
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