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Roofvogels en uilen

Enige tijd na het inleveren van het artikel over de braak-
ballen (zie vorige nummer) werd ik opgebeld door een re-
dactielid. Er werd mu j toen gevraagd waarom ik uilen
apart noemde; anders gezegd, of uilen dan niet tot de
roofvogels hoorden. Nu, er is inderdaad een verschil tus-
sen uilen en roofvogels. Zo schrijft bijvoorbeeld Hans
Warren in zijn boek "Nachtvogels" (Erven Thomas Rap, Vij-
verhof-Baarn) het volgende: "Er zijn echter fundamentele
verschillen, vooral in de bouw der spijsverteringsorganen,
die tot nadenken stemmen. Zo bezitten de roofvogels een
krop om voorraad in te bergen. De uilen missen die, en
zijn daardoor niet in staat veel voedsel in een maaltijd
tot zich te nemen. Ze hebben er iets anders op gevonden
en bergen de overtollige prooi in een schuilhoek op, waar
ze hem later weer weghalen".
Over het verschil tussen roofvogels en uilen geeft ook
Claus Konig in het boek "Over roofvogels en uilen" uit de
serie "Het leven der dieren" van dr. Grzimek (Uitgeverij
het Spectrum, Utrecht/Antwerpen) nog enige informatie:
"Van de roofvogels onderscheiden de uilen zich niet alleen
in uitwendige en inwendige lichaamsbouw, ook hun gedrag
wijkt in allerlei aspekten af. Zo komen bijvoorbeeld uile-
jongen anders dan jonge roofvogels blind ter wereld".
Uilen en roofvogels worden dan ook als twee aparte ordes
beschouwd: die van respectievelijk de Strigiformes en Fal-
coniformes.
Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen deze twee
vogelordes, is er toch iets wat ze gemeenschappelijk heb-
ben. Zowel roofvogels als uilen hebben namelijk scherpe
nagels en een korte, haakvormig gebogen snavel; beide on-
misbare werktuigen bij het slaan en verscheuren van een

prooi. De vorm van de snavel is duidelijk te zien op bij-
gaande foto. Het gaat hier om een buizerd die op de vlieg-
basis Eindhoven per ongeluk gevangend werd. Frans Lelie-
veld (controleur vogelwet) heeft op deze vliegbasis na-
melijk een kraaienkooi staan. Hij vangt hiermee kraaien
om ze te kunnen ringen. Deze worden dan naar elders ge-
bracht om te kunnen onderzoeken of ze terug komen. Zo kan
het gebeuren dat er we] eens andere vogels in de kraaien-
kooi terecht komen. Met de buizerd is dit het geval ge-
weest.

De Buizerd.
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Uit het bovenstaande is U waarschijnlijk al duidelijk
geworden dat deze vogels andere vogels doden om zelf in
leven te blijven. "Wreed" zullen sommigen zeggen. Maar
doen wij mensen niet precies hetzelfde als we bijvoor-
beeld een mals kippeboutje verschalken? Trouwens, wat
die wreedheid betreft, het valt allemaal best we] mee.
Stel U maar eens voor dat bijvoorbeeld alle konijnen door
het ontbreken van onder andere roofdieren en roofvogels
zouden overleven. Het gevolg zou dan een overbevolking
zijn, met als resultaat voedselgebrek en ziekten. En zeg
nu eens eerlijk, is de dood door de klauwen van een roof-
vogel niet veel genadiger dan de lange lijdensweg der my-
xomatose? Wat ook niet vergeten mag worden, is dat in

het algemeen genomen, alleen de zwakke, zieke dieren door
hun relatieve traagheid het slachtoffer worden. De "heer-
sers der natuur" zorgen er dus ook nog voor dat de dier-
soorten sterk en gezond blijven!
Toch zijn er nog altijd mensen die het niet zo op de roof-
vogels begrepen hebben. Laatst sprak ik met een duiven-
melker uit onze gemeente die geen goed woord over had

De schutkleur van uilen zorgt ervoor dat ze niet opvallen
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voor deze vogelgroep. Hij motiveerde dit door te zeggen
dat er al enige slachtoffers onder zijn duiven waren ge-
vallen (...).

loch treft volgens mij de roofvogel hier geen blaam, want
een duivenmelker werkt zo'n situatie zonder het zelf te
willen in de hand. De reisduiven zijn na een lange reis
namelijk flink vermoeid, wat ze sterk in aanmerking doet
komen als slachtoffer. Wat het bovenstaande geval duide-
lijk illustreert, laat het onderstaande nog duidelijker
naar voren komen: roofvogels en uilen hebben het in onze
tijd niet gemakkelijk. Als we alleen al naar de titels
van artikelen over deze materie in "De Limburger" van de
afgelopen twee jaar kijken, krijgen we de volgende trieste
informatie: buizerds door vergif geveld, opnieuw vergif-
tiade buizers in Bemelen, dode buizerd gevonden (landbouw-
vergif), buizerd stierf de hongerdood (na schot uit flo-
bertgeweer bij St. Geertruid), duivenmelker wil vergunning
voor afschieten buizerds (de buizerd is te traag om een
fatsoenlijke reisduif te slaan). Ja, het gaat hier steeds
om buizerds. loch zijn ook andere roofvogels het slacht-
offer. In veel gevallen bereiken dergelijke nieuwtjes de
krant zelfs helemaal filet. Dat veel eieren door vergif in
het lichaam van het moederdier te dun van schaal zijn en
voortijdig breken, staat meestal alleen in gespecialiseer-
de natuurtijdschriften.
Toch moeten we niet al te pessimistisch gaan denken over
het voorkomen van deze vogels; ze zijn er toch nog we].
Wie zijn ogen en oren goed de kost geeft, kan ze nog re-
gelmatig zien en horen. Zo heb ik enige weken geleden rond
half 12 's avonds in een boomgaard bij Rijckholt nog de be-
delroep (bedelen om voedsel bij de oude vogels) van jonge
ransuilen gehoord. Verleden jaar heb ik bij "Sjteibrik" in
de aevorderde avonduren, na aangelokt te zijn door de be-
delroep, zelfs kunnen zien hoe de bosuil zijn jongen voer-
de. In zo'n gevallen moet men we] niet te kortbij komen;
de uil is daar niet van gediend. Een voederende ransuil
maakte dat in diezelfde periode kenbaar door vlak over
mijn hoofd te vliegen. Kennelijk wilde hij mij verjagen.
Hoewel ik ervan overtuigd ben dat veel mensen van zo'n
schouwspel genieten, kan ik me voorstellen dat sommigen
het kleine broertje van deze uilen - de steenuil - wel
eens zullen verwensen. Dit uiltje presteert het namelijk
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om in de vroege ochtend flink te schreeuwen. Zo ben ik

verleden jaar drie ochtenden achter elkaar om vijf uur\ge-

wekt door het door merg en been gaande geschreeuw van een
steenuiltje dat op de schoorsteen van het huis van Lena
v.d. Weerdt in de Steenstraat te Rijckholt zat.
Het blijft echter niet bij uilen; ook de roofvogels laten
zich zien. Soms zorgen ze zelfs ongewild voor een leuk
schouwspel. Zo zag ik een keer, toen ik met Frans Sleypen
door het veld bij het "Soerbroet" liep hoe een kraai een
buizerd het leven zuur maakte. De buizerd kwam - zich van
geen onraad bewust - over de bosrand aanzweven. Plotseling
dook een kraai boven de bomen van het bos uit. Hij vloog
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De wijze (Ransjuil in
een boom bij
Rijckholt.

regelrecht op de buizerd af am zich vervolgens tegen hem
aan te werpen. Dit herhaalde zich enige malen tot de bui-
zerd op een hoogte was gekomen waar de kraai hem niet meer
belaagde. Misschien zullen sommigen zich nu afvragen waar-
om de buizerd niet in de tegenaanval ging. Het antwoord is
heel eenvoudig: hij is hiervoor veel te traag.
Soms is de strijd echter heel ongelijk. Zo waren drie jaar
geleden boven een boomgaard even buiten Gronsveld rich-
ting Heer, een zestal kraaien te zien die een buizerd be-
laagden. Doordat deze "zwarte krassers" zich boven de bui-
zerd bevonden, kreeg de roofvogel bijna geen kans om te
ontsnappen. loch is de roofvogel of uil in de meeste geval-
len juist niet "het haasje". Heel duidelijk kwam dit twee
jaar geleden naar voren toen bij het "Soerbroet" een sper-
werplukplaats aan de bosrand te zien was. Op een boomstronk
lagen daar de resten van een houtduif. Jammer is het ech-
ter dat de sperwer niet veel meer in ons gebied voorkomt.
Hij verhindert namelijk dat bepaalde soorten de overhand
krijgen en verder ruimt hij gebrekkige en zwakke dieren op.
Zo draagt hij dus, evenals de andere roofvogels en de ui-
len, bij tot het gezond houden van de soorten.

Hierbij wil ik nog Gerard Fonteijn uit Duizel danken. Hij
is het die me op d6 hoogte bracht van het bestaan van de
buizerdfoto en de aktiviteiten van Frans Lelieveld op de
vliegbasis.

Jan Weertz.

Op 31 mei gingen we met Grueles op excursie naar "de
Peel". ledereen had zich erg geamuseerd. Er zaten heel
veel watervogels vooral kokmeeuwen. Er zaten ook kikkers,
libellen, waterhoentjes en nog veel meer. We hadden ook
de nachtegaal gehoord. Er stonden turfhutten en een uit-
kijktoren waar je heel de Peel kon zien. Er liepen oak
houten paden over het moeras.
Er was oak een huis met een museum en een kruidentuin met
5 bijenkorven. We hadden drie routes gelopen: een van 90
min., een van 75 min. en een van 45 min.
Het was die dag mooi weer en iedereen vond het leuk.

Christian Eerlinger.

Sander Meijerink
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Foto

Ken d'r hon nog?

De Rowel (ljang FN)nipelberg)

Johannes Daniel Rompelberg werd op 16 december 1885 gebo-
ren in Oost (gemeente Eijsden). Zijn vader was "gard"
(jachtopziener) bij de grafelijke familie die het kasteel
Eijsden bewoonde.
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Zjang en Berp met
hun kinderen Lies en
Zjeng.

Daar de voertaal op het kasteel Frans was, liet zijn va-
der Zjang na de lagere school een jaar naar het college
in Vise gaan om de Franse taal te leren, een taal die in
zijn verdere leven een belangrijke plaats zou gaan inne-
men. Vaak ging hij met zijn vader mee om het wild op te
drijven tijdens de jachtpartijen der grafelijke familie
en haar aanhang, die veelal uit Waalse notabelen bestond.
Op 9 mei 1914 trouwde hij in Gronsveld met Berb Dassen en
ging in Rijckholt wonen waar hij een klein boerenbedrijf
kon pachten. Voor zover de werkzaamheden op zijn eigen be-
drijf het toelieten, ging hij in de zomer bij andere boe-
ren kersen plukken en in het najaar snoeien of bomen plan-
ten. Zo kreeg hij o.a. van burgemeester Spauwen de op-
dracht om op het Broek te Rijckholt, waar de canadassen
waren gerooid, fruitbomen te planten. Enkele van die door
Zjang geplante bomen staan nu nog in de hoek bij het kas-
teel.

Zjang op 18-large
leeftijd.
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Een andere nevenactiviteit was nog steeds: met de grafe-
lijke familie op jacht gaan. Op een van deze tochten leer-
de hij de Luikse professor Joseph Hamal-Nandrin kennen.
Deze schatrijke industrieel en archeoloog nam hem mee om
opgravingen te doen naar artefacten (prehistorische ste-
nen wapens en werktuigen) die in en om de Rijckholter bos-
sen bij duizenden zijn gevonden. Bewoners van het
"Sjtreutsje" (Steenstraat) herinneren zich nog dat profes-
sor Hamal-Nandrin een beetje doof was. Het gevolg daarvan
was dat op dagen dat hij samen met de Rompel naar het bos
trok, men in het Sjtreutsje twee tegen elkaar Frans
schreeuwende mannen kon beluisteren. Het was overigens de
heer Hamal-Nandrin die, de momenteel geconserveerde vuur-
steenmijn heeft ontdekt, nadat reeds in 1881 door de even-
eens Luikse archeoloog Marcel de Puydt was aangetoond dat

De Rompel bezig met
zijn hobby, de
opgravingen.

er in deze streken (5000 jaar geleden) aan vuursteenbewer-
king was gedaan. Later ging Zjang ook met professoren uit
Leiden en Groningen naar het bos om assistentie bij de op-
gravingen te verlenen. In totaal 50 jaar zou de Rompel de-
ze hobby uitoefenen.
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Helaas zijn via Hamal-Nandrin en later via opkopers de
meeste en interessantste vondsten naar Luik en Brussel
overgebracht. loch zijn er collecties, die door Zjang zijn
gevonden, in Nederland gebleven en ondergebracht in musea,
o.a. in Leiden, Groningen en Maastricht. Deze vondsten
hebben ervoor gezorgd dat de naam Johannes Rompelberg in
veel wetenschappelijke litteratuur, die aan deze opgra-
vingen is gewijd, voorkomt.

Op weg naar de
opgravingen in het
Rijaholterbos (op
Troompelsweg).

Lilt het huwelijk met Berb Dassen werden zeven kinderen ge-
boren. Twee tweelingen stierven respectievelijk na vier en
zes weken. Een dochter stierf op 15-jarige leeftijd en een
andere dochter, Lies, stierf op 56-jarige leeftijd in Heer,
zodat er nog maar een van zijn zeven kinderen in leven is:
Zjeng die in Gronsveld woonachtig is.
Over het jong sterven van de tweelingen zij nog vermeld
dat zoiets in die dagen geen uitzondering was. Wanneer een
kind te vroeg werd geboren, of niet voldoende gewicht had,
zei de dokter vaak: "Geef ze maar wat suikerwater, want
die komen er toch niet door".
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Zjang by het huisje van Lena.

In 1954, op 69-jarige leeftijd, gaf hij de boerderij op en
verhuisde naar het huisje van Lena, tegenover Zjang van de
Vrieje, waar zijn vrouw in 1955 stierf.
Na haar dood woonde hij nog bijna 16 jaar alleen en ging
nog vaak naar het bos om er zijn grote hobby uit te oefe-
nen.

In 1970 kwam hij in het verzorgingstehuis de "Twaalf Apos-
telen" te Maastricht. Aanvankelijk wilde hij hier niet zo
graag naar toe, maar toen hij er een week verbleef zei hij
tegen zijn zoon: "Waarom heb je mij hier niet tien jaar
vroeger laten komen"? Vanaf de dag dat hij er zijn intrek
nam, was de tuinman bij de 'Twaalf Apostelen overbodig.
De Rompel zorgde dat de tuin floreerde als nooit. Vrijdags
en 's woensdags ging hij naar de markt on er plantgoed te
kopen, maar ook on er Walen te ontmoeten en nog eens wat
Frans te kunnen spreken. Hij leefde hier gelukkig en ac-
tief tot 21 april 1973 en werd bij de kerk in Gronsveld
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In de tuin bij zijn zoon Zjeng te Gronsveld

naast zijn vrouw begraven. In stilte, zoals hij het uit-
drukkelijk verlangd had.

Wally van de Weerdt
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De onlangs gehouden tentoonstelling van "Grueles" heeft
veel reacties opgeleverd. Een heel klein gedeelte van ons
bezit (bruikleen) hebben wij laten zien met de bedoeling
om reacties, verhalen, informatie, enz. te verkrijgen.
Wij hebben dan oak de meest uiteenlopende dingen te horen
gekregen en oak zijn er weer diverse mensen geweest die
voorwerpen schonken of in bruikleen gaven.
Onze dank hiervoor.
De brandspuit werd volledig gerestaureerd en gedurende
deze tentoonstelling gedemonstreerd. Zo'n reatauratie is
een langdurige en arbeidsintensieve bezigheid, zoals U op
de vertoonde videoband over het maken van de wielen hebt
kunnen zien.

Veel voorwerpen die in ons bezit zijn, zijn aan restaura-
tie en/of conservering toe.
Binnenkort hopen wij de beschikking te krijgen over een
werkplaats en wij zoeken dan oak mensen die enige handig-
heid bezitten en bereid zijn enkele uren van hun vrije
tijd hieraan te besteden.

Informatie en/of aanmelding bij een van onze sectieleden:
Piet Spronck
Jo Reintjens
Wil Schiepers
Henk Aarts
Joost Gadiot.
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Het voorwerp uit onze vorige uitgave is niet zo moeilijk
geweest, gez.en de vele reacties, w.o. Pater Jef Willigers
(Pere Ange), Pater Knops van het missiehuis Cadier en Keer
(84), Dhr. Jef. Schrijnemaekers, Dhr. Jef Curvers, mevr.
Jeanne Spronck en mevr. Doyen-Kempeners.
Het betrof hier de zg. zjwegel of fosforstekskes-pot.
De stokjes met een fosforkopje stonden boven in de pot en
men kon ze langs de geribbelde zijkant aanstrijken.
Langs een ruwe manchester broek, of onder de zool van een
schoen lukte het oak wel. Ze waren de voorloper van de
hedendaagse lucifer.

DE ZWARTE DOOS.

Neen, het is geen zwarte doos uit een of ander vliegtuig.
Wat het wel is zouden we graag van U willen weten.
Ze heeft de afmetingen van de bekende sigarenkist en ze
gaat niet open.

Reacties zenden aan: Jo Reintjens
Holegracht 2 c
Gronsveld.
Tel. 04408-1453.
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De Daolekaomers

't Es zoe mer 'nne waandelweg.

't Es zoondig en breujerig werm. Oondaanks de hits gaon ich
toch nao de Daolekaomers. Dao es bekaans geine mens op de
weg. Eleng Zjirke van Graatsje. 'r Geit, ion z'n hermenie-
uniform met de klarinet len z'n han 't duerp aof. De herme-
nie geit nao Cheratte.
Aachter -len de sjtraot es 't al zjus zoe sjtel. Geine ien
de sjtraot, eleng Sjerrie, d'n hoond van as van de Kyzer.
't KrOiske aon de Glorijet es zjwert geverf met 'nne witte
Slivvenhier. 'n Aad beketsje meijblomkes, aachter 'nnen erm
gesjtake, hynk broen n dor debie. De len mak van 't ge-
hiel 'nnen epaorten hook.

't es zoe mer 'nne waandelweg.

len de wej van Drikske Myngels sjteit 't zeikvaot aon de
waoterbak. Neven 't zeikvaot, ()et de zon, sjteit Flup, 't

Ord. Langs d'n Holle Grach es de wej aofgezat met 'n duU-
nehek. len de wej van Pie van de sjmied ligke de kaver oon-
der 'nne Keulemennekes appelboUm. Fen de boUm Juttepere
boeven op de graof woent 'n ekster met joOnge. De aw zit
len 'nne KeskoOjns kieseboOm van Bergmans. Dy waach met vo-
re tot ich weg been. De kaver van Sjreurs sjtoen aon d'n
hoUten troeg oonder de Saint-Remy pereboilm.
Ten de wej van Door de bekker huur ich de koekoek.
't Perd he-it mich huren aonkoeme en kbmp nao 't breer. 't

Hit met kop, sjtuts en puu vuur de praome van zich aof te
hawe.

't es zoe mer 'nne waandelweg.

Ten de wej van Yngelke hange de tek van de bOim tot op 't
huijgraos. Hie en dao koeme de St Jansblomme boeven 't
graos ()et. 't Laand van Lemkes es gedejltelik gel van 't ge-
sjoete moos. Dao tOssjendoer sjtoen ol'Ach nog get kolblomme.
Langs de wej van Kips e sjtriepke klie met z'n maof blOmkes.
De piepele boeven 't laand lieke waol daansende roedbroen
en witte blOmkes. Ien de wej van Kips zien de sjpriewe zich
tegood aon 't doen aon de haaf riepe Loene. Hie komp Pie
van de Sjmied langs met twie meileksmuete aon de,fits hange.
'r Trek de Daor len. Wyjer zeen ich geine mens. Eigelik es
't oUch te worm vuur te waandele.
Ten de wej van Drikske Myngels, len 'rine sjnieappelbalm,
sjleit 'n bOveenk.

't es zoe mer 'nne waandelweg.

Ich meng dat op d'n hook, -len 'n dulinehek, 'n hejveenk
woent. Ich gaon de graof op. Havverwegs graof, -len de nie-
tele vuur m'n veuj, rolt zich 'nnen niegel op; 'r zit voi:11

lOis en hoemzeike.
Hie loor ich nao de Brikkenoeve. Oonder de bos, tbssje de
klejn krote zeen ich twie daole voor zeuke. Ten de noete-
barn van Zjeuneke BOchems, boeven 't krOiske, zitte veer
jang zjwelberkes op 'n tekske nevenein. Dy zien bie Veus
oetgevloege; de awwe sirkele doer de loch, duke nao leenks,
res en sjere utiver d'n haover van Kleus. Aonhawend vlege ze
aof en aon met voor. 't Liek of die klejng fleet genOg
9e. Vuur de kaffee bie Veus zit Geel van Eudem, Harie d'n
Uiver en Veus len rete sjteul. Gee] met e gleske doonker,
d'n Uiver pils en Veus de piep. De pawhoon zit op de moer
en de keeshoond sjteit aachter de poert te bletsje.

't zoe mer 'nne waandelweg.

Res, haaf versjtake aachter zjwerte plaanke met loeker ion,
es 't voetbalveld van G.S.V. 't Breer met z'n twie pelere
es get epaorts vuur 'n wej. Van aon 't breer bi é Veus tot
boeve aon de bos sjteit 'n danehek. Daolangs 'n ry aw ei-
kebOim. De hek es gaans kaol vrete doer de rOpsje. Dy zit
daan ach bekaans gaans voUl rOpsjeneste. Leenks, len d'n
haover van Kleur, opgekleurd met kol- en koenblomme zitte
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de sjpreenkhaone e konzer te geve.
Zjang Simons van Ekkelder komp hie langs mich met d'n tuf.
Veul verkier es hie neet: de weg zit voUl loeker.
Leenks aon d'n drie, loor ich nao de Beuk en De Daor.

Boeve de koolzaad van Zjef Hayen hynk 'nnen toenvaalk. Langs
de weg es 't laand van Zjeng Mans met oranje krote.

't es zoe mer 'nne waandelweg.

Res gaon ich de bos ien nao de Daolekaomers. Vuur mich
vlOig e roedbuIske de weg uOver.
Langs de weg, haaf oonder 't vaon, lik 'nne vermollemde
berk met 'n ry gotidgel zjwamme drop. Hie es 't al fleet mie

zoe werm. Vlak bie mich, len 'fine kamperfoeliesjtroek zit
de kiesveenk te zynge. Ze wet neet van ophawe.
Daan kaom ich oonder aon 't bergske van de Daolekaomers. 't
Wegske es van meleger. Aon bejs kaante sjtoen klejn sjtru0k-
skes en gel en blaw blomkes.
Noe sjtaon ich vuur de Daolekaomers. Ien de loeker huur ich
de joOng daole vuur voor bedele. Boeve mich drieje de aw
daole. Met "sjaak, sjaak" word zich oonderein gewaorsjawd
vuur mie bezeuk. Aon de klejnen iengaank leenks ilk 'nne
fitsbaand versjtoeke. Ich sjtek de ien braand en gaon nao
benne.

't es zoe mer 'nne waandelweg.

Hie ke01 ich ienens good aof. Miene sjerem op de moer liek
waol e sjpook. 't Es hie doedsjtel en herdsjtikke duOster.
Ich veul mich hie hiel klejn en verlaote. Mesjien es dat
waol 't sjoenste devaan.
Noe sjtaon ich vuur 't doevehok, sjoen rechheukig oetgezeg
len de meleger. Ich loUp nog get nao leenks en been bie d'n
offerblok. Ich ken 't fleet laote vuur hie op te kroepe en
get sjelpe (Yet te dabbe. Daan gaon ich truk vuur leenks
ien te goen nao de drop. Vuur mich ilk 'nnen hap kiezel,
leenks es 'nnen erdptit. Ich loUp dOver de kiezel en sjtaon
vuur iengevalle rotssjtejn en groete melegerblok. Dao gaon
ich uOverheen, brek haos de klawwe en sjtaon oonder de
drOp. De fitsbaand es drykwert opgebraand en ich gaon truk.
Bekaans boete hynk 'n vleermoes aon de melegerwaand.

't es zoe mer 'nne waandelweg.
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Boete beget-me de daole weer van "sjaak, sjaak". De kits-
veenk zynk nog. Ich loor res nog ien 't klejn loek en zit
mich op 'n huUvelke neer. Ten de bos huur ich de sjpech
kloppe.

Hie goen m'n gedechte nao de 101 dy de melegerblbk hebbe
oetgezeg. Hie woerte hoezer, boerderyje en de kerk vaan ge-
bawd. Hie ward de meleger gehaold vuur de taofel en sjteul
te sjore.
Hie woerte grotsjtejn gehaold vuur bm de perkskes of vuur
'n Mariagrot te maoke.
Hie heb ich de Bokkeryjers en d'n duvel zien daanse, al
waor 't daan mer toneel. Hie heb ich langs de Daolekaomers
aofgehange vuur daole ()et te hale.
Hie breujde al jaors daole.

Noe es 't aofgesjermp met peundraod en paole.
Meh oe zien de daole?

Gus van den Boom n (van Zjeng van Berke).

Dor

De grindgaten langs de Maas

Onderstaand artikel is een inleiding op een bijdrage die in
een van de volgende nummers zal verschijnen, en die zal han-
delen over de plannen met betrekking tot de realisatie van
'n recreatiedorp tussen Gronsveld en Oost-Maarland.

Bij het lezen van het onderwerp zult U misschien denken:
'Hoe komt een dergelijk onderwerp in dit periodiek terecht:
Wij van de sectie Dorp en Milieu zijn van mening dat de ont-
wikkelingen ten westen van Gronsveld grote invloed kunnen
gaan uitoefenen op het leefmilieu van Gronsveld en omlig-
gende dorpen.
Al enkele jaren wordt er grint gewonnen in en langs de oevers
van de Maas. Dit materiaal is een van de voornaamste bouw-
materialen. Vooral de winning ervan langs de Maas heeft voor
natuur en landschap grote gevolgen. Enkele hiervan willen
we eens op een rijtje zetten.
Het landschap: Enkele jaren geleden was het gebied tussen
de Oosterweg en de Maas nog een agrarisch gebied met vooral
fruitbomen en weilanden. Kleine smalle wegen liepen kronke-
lend richting Maas. De ouderen onder ons weten zich zeker
de weg naar 'Obbes'of naar 'd'n HoOwert'te herinneren.
Het zal niet lang meer duren of zij moeten plaatsmaken voor
grote wateroppervlakten, die nu eenmaal ontstaan bij het
weghalen van grint. De terrashelling van het Savelsbos via
Gronsveld en Rijckholt naar de Maas, heeft een belangrijke
landschappelijke schakel verloren. Immers het laatste ge-
deelte is of wordt geheel water.
Natuur: Voor de natuur zijn ontgrindingen in het algemeen
niet direct schadelijk te noemen. Indirect kunnen zij natuur-
lijk wel in die richting gaan werken. De recreatie die er
voor in de plaats komt kan in zo'n gebied grote schade aan-
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richten. In Eijsden heeft men in elk geval grate gebipden
vrij gehouden voor het natuurbehoud. Het resultaat is reeds
merkbaar. Het watersportcentrum van Eijsden is een vogel-
broedgebied geworden dat uniek genoemd mag worden. Er broe-
den vogelsoorten die al jaren niet meer in Nederland voor-
kwamen. Voor andere diersoorten is het gebied minder aan-
trekkelijk geworden. Zij hebben elders een nieuw onderkomen
moeten zoeken. Voor de flora geldt hetzelfde. Er zijn nieuwe
plantensoorten (vooral waterplanten) gaan groeien, maar an-
dere soorten, we denken aan veldgewassen en bloemen, zijn
helaas verdwenen. Het zal een goede zaak zijn vooral de oe-
verrecreatie goed te reguleren, zodat het gebied een grote
natuurlijke waarde blijft behouden.
De recreatie: Voor de recreatie is het gebied natuurlijk een
grate aanwinst. Wanneer alle voorzieningen gerealiseerd zul-
len zijn, dan zal het watersportcentrum een van de grootste
attrakties van Limburg warden. Het dagstrand dat reeds en-
kele jaren dienst doet, heeft bewezen dat er behoefte aan
recreatieterrein langs het water bestaat in Zuid-Limburg.
Zo zullen er meerdere voorzieningen worden gerealiseerd. Er
komt een kampeerplaats, een roeibaan, een jachthaven en re-
cente ontwikkelingen duiden op de mogelijke aanleg van een
bungalowpark langs de oevers van het grintgat.

ENCI

Frans van de Weerdt

Naar Rijckholt96'*Zn Oost Maarland
Rt,ect,, )

Naar Eijsden 7AP4V4iO4'699'
De komst van toeristen op grate schaal heeft natuurlijk we]
zijn gevolgen. Het gebied zal beter ontsloten moeten worden.
Hiervoor zal de Oosterweg gedeeltelijk dienen te warden om-
gelegd. Oak zullen wellicht in Gronsveld betere aansluitin-
gen op de A-2/E-9 moeten worden gemaakt. Voor de werkgelegen-
heid zal er misschien in eerste instantie niet veel veran-
deren; wanneer men echter bedenkt dat al deze toeristen
moeten warden opgevangen zal de horeca en middenstand in de
omliggende plaatsen er niet op achteruit gaan.
Conclusie: We gaan nu niet in op de vraag of zo'n ontwikke-
lingen in een dergelijk gebied goed of fout zijn.
Wel moeten we stellen dat,wanneer grintgaten ontstaan, er
we] een bestemming voor gevonden moet worden. En dan wordt
het vaak een afweging van belangen. In zulke gevallen kan
een beslissing voor de een verkeerd en voor de ander net
goed uitpakken. Het blijft natuurlijk wel zaak van de over-
held (in dit geval gemeente en provincie) de ontwikkelingen
goed in de gaten te houden am op tijd aan de rem te kunnen
trekken. Om een globaal overzicht van de grootte van het ge-
bied aan te geven en de grootte van het wateroppervlak ziet
U bijgaand een verouderde vogelvluchtsituatie.
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In onderstaand verhaal zijn veel woorden en zinnen letter-
Zijk overgenomen uit de oorspronkelijke stukken. Zij zijn
tussen aanhaZingstekens geplaatst.
Met deze Zetterlijke aanhaZingen willen wij U iets Zaten
zien van het taalgebruik van vroeger.
N.B. ae (b.v. in "daer") most uitgesproken worden als aa.

Ruim 200 jaar geleden (7 oktober 1780) werd er voor de
schepenbank van Gronsveld een proces gevoerd tegen de kos-
ter en burgemeester van Gronsveld, Johannes van den Boomn
(over de betekenis van het ambt van burgemeester: zie
Grueles, jaargang 1, no. 3, blz. 78).
Van den Boom n werd beschuldigd van stroperij en geweldple-
ging tegen de boswachter Anton Swaeb.
In de archieven van de Schepenbank van Gronsveld1) lezen
wij o.a.: de jacht in Gronsveld is alleen toegestaan aan de
landsheer. Wie betrapt wordt op stroperij krijgt een boete
van 9 goudguldens.
loch heeft volgens de beedigde "jaeger" (boswachter) de
aangeklaagde Van den Boom n (die reeds in 1766 voor wild-
stroperij veroordeeld was) "zich gantsch niet ontzien meer-
mals en diverse rijsen (keren) zich van de jagt te bedienen,
en met den snaphaen (geweer) 't veld, de bosschen en om-
trent de bosschen te traverseeren (door de trekken)". Toen
de boswachter hem hiervoor waarschuwde "heft den beklaegden
noch de stouheijd gebruijkt van aen hem jaeger dreygemen-
ten te geeven".
Op 1 februari 1780 had boswachter Swaeb de beklaagde nog ge-
zien "met eenen snaphaen van de Moelenweeg naar den Resen-
bosch, of zoogenoemde Helle opgaen". De boswachter ging het

jachtgebied binnen om op stropers te letten en toen hij Jan
van den Boom n met een geweer zag aankomen, ging hij naar
hem toe om hem het geweer af te nemen.
"Op den welke hij, jaeger, toegaende, om hem den snaphaen
af te nemen, is t'effens met den kop en,hairen (haren) ge-

pakt, ter aerde nedergeworpen, van zijnen eijgen geweer ge-
disarmeert (ontwapend), over d'aerde herwaerts en derwaerts
geslijpt, gevrongen en gestooten worden, zoo, dat hij jaeger
tenselven eene groote wonde aen de linke zijde des hoofds
met noch andere diverse bloedige wonden op zijn hoofd, ar-
men en handen bekommen heft, zoodaenig, dat hij op de plaet-
se in onmacht is blijven liggen, zoo lang, tot dat hij een
weijnig tot zijn zelven gekommen zijnde is eijndelijk weeder
opgestaen".
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De boswachter strompelde daarna naar het huis van Rent-
meester Johannes Frans Lebens, waar hij in tegenwoord-:gheid
van pastoor Meijers zijn beklag deed en " alwaer zijne won-
den met brandwijn zijn uijtgewasschen en verbonden worden"
Daarna ging hij met drie knechten van de rentmeester naar
de plaats van het onheil, waar zij nog veel bloed op de
sneeuw zagen liggen en een beetje daarvandaan het geweer
van de boswachter. Een arts ("chirurgien") stelde daarna
- ten behoeve van een proces - een acte op over de aard
en de ernst van de wonden.
We lezen dan verder dat Jan van den Boom n de misdaad beken-
de, niet uitdrukkelijk en met woorden, maar door zijn ont-
steltenis en door de bleekheid van zijn gelaat. Bovendien kon
hij niet aantonen waar hij de eerste februari van 4 tot 8
uur 's avonds geweest was.
De aank lager vond dit gruwelstuk des te meer strafbaar, om-
dat de boswachter op het moment van de misdaad een ambte-
naar in functie was en in uniform ("draegende de Livree").

- 1

Jan van den Boom n werd dan ook veroordeeld vanwege de her-
haalde stroperij en zijn onverbeterlijkheid (hij was immers
al eens eerder veroordeeld) tot een dubbele boete van 18
goudguldens en, als hij dit niet kon betalen, tot een gevan
genisstraf van 4 weken.

Bovendien moest hij de ziektekosten van de gewonde boswach-
ter en de proceskosten betalen.

We kunnen ons afvragen of Swaeb een erg geliefd persoon was
want een paar weken na dit proces werd er weer een aanval
gedaan op deze boswachter. Ditmaal was de afloop nog gruwe-
lijker. Leest U maar mee.

Joannes Lemmens uit Eckelrade had op woensdag 1 november
1780 in Maastricht bij juffrouw Hae,nen "aen de Maesbrugge
polver (kruit) en haegel gekocht" 1) . Ook was daar voor de-
zelfde boodschappen "Anton Swaeb Rijksgraeffelijk Gronsfeld
schen beeidigden jaeger". Deze jager en boswachter Swaeb
vertrok omstreeks drie uur in de namiddag via de Wijker-
poort naar Gronsveld "en kommende op den weeg die ter lin-
ker zijde naer Gronsfeld leijdt" werd Swaeb ingehaald door
vermelde Joannes Lemmens die, zoals in die tijd gebruike-
lijk was, een flinke stok bij zich had (verzien ende gear-
meert met P.enen grooten stok"). Ze praatten samen wat en
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II

Lemmens vrueg de boswachter of hij reeds "gefuretteert"
(met fretten gejaagd) had in de bossen van Gronsveld. Swaeb
antwoordde "dat 't noch een weijnig te vroeg was en dat de
vellen van de canijnen noch niet goed waeren". Lemmens
vroeg vervolgens aan Swaeb of deze hem geen permissie wou
geven om konijnen te schieten. Maar Swaeb moest zeggen dat
hij niet de macht had om die vergunning te verlenen. Op de
vraag van Lemmens of Swaeb een stroper dood zou schieten,
antwoordde deze dat hij dat inderdaad zou doen "terwijle de
orders van zijne Excellentie den genaedigsten landtsheer
van gronsfeld zoo liggen".
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Hierop gebeurde het volgende:
"Zoo heft den beklaegden stilswijgens en van achteren met
zijnen grooten stok eenen soodaenigen slag op 't hoofd van
dito jaeger toegebracht, dat hij, jaeger, daeraf plat ter
aerde is needergevallen, dat dito Lemmens, deesen slag
geevende aen den jaeger zijde: dit is voor aen den Reesen-
berg, alwaer den jaeger eens op den beklaegden, op de jagt
zijnde, van verre hadde geschooten, dat meergenoemde Lem-
mens daernaer mennichvuldige stockenslagen op d'armen,
beenen, rugge, zijde, hert, maag en alle verdere gedeelten
van 't licham van den jaeger heft gegeeven".

Swaeb raakte tengevolge van deze wonden buiten bewustzijn.
Voorbijgangers, waaronder Catharina Claessens dochter van
Simon Claessens uit Gronsveld, waarschuwden rentmeester
Lebens, die hem naar Gronsveld liet brengen.
In een actel) ondertekend door E.van den Boom n en P. Bou-
choms, beide schepenen, en Joh. Frans Lebens als secretaris
lezen we nog over deze onverkwikkelijke gebeurtenis, dat
bovengenoemde schepenen op 1 november 1780 ontboden werden
op het hooggrafelijk kasteel en daar midden in de kleine
keuken op een bed de zwaargewonde Swaeb aantroffen die juist
"uijt vreese van de doodt gebicht" had bij een Minderbroe-
der van het klooster van Slavante. Swaeb vertelde wat hem
overkomen was. Met een plechtige eed bij leven en dood be-
vestigde hij zijn verhaal en ondertekende de opgemaakte
acte met een kruisje omdat hij op dat moment niet bij mach-
te was te schrijven.

Swaeb was zo zwaar gewond dat er bijna geen hoop op herstel
bestond, omdat de wonden "aen de maeg en aen 't hert onge-

neeselijk" waren en omdat de wonden aan het hoofd doordron-
gen tot "in 't herssenen-deksel".
Mocht hij, tegen alle verwachtingen in, deze verwondingen
overleven, dan zou hij invalide blijven.
Swaeb overleefde de verwondingen inderdaad niet en overleed
op 8 november 1780. De volgende dag werd de overlijdensactel)
opgesteld door N.I. Neijs "Doctor in de medecijn" en M.
Kerckhoffs "geswooren chirurgijn". Zij noemden nog eens al-
le wonden en verklaarden dat de dood veroorzaakt was door

deze verwondingen.

-

De beklaagde Lemmens verscheen niet op het proces "inwen-
dig overtuijgt van zijn grouwsaem en onmenschelijk delicte
(vergrijp) ende uijt vreese van apprehensie (gevangenneming)
en straf".
Hij was uit het graafschap gevlucht en in vreemde krijgs-
dienst gegaan; hij werd huursoldaat.
De onroerende goederen die Lemmens in het graafschap bezat
werden in beslag genomen "tot profijt van zijne Excellentie
den genaedigsten Landsheer alhier, tot exempel (voorbeeld)
van andere, tot voldoeninge van de kosten van Justitie,
niet min (minder) tot voldoening van de kuer- (genezing) en
begraefeniskosten van den jaeger".
Lemmens overleefde zijn slachtoffer niet lang. In een acte
van 13 december 17851) over verkoop en aankoop van grond
wordt gesproken over "Marie Agnes Bemelmans agtergelaetene
Weduwe van wijlen Jan Lemmens inwondersse van Eckelraede".
Hoe, waar en wanneer Lemmens gestorven is, is ons niet be-
kend.

Bron: 1. Schepenbank Gronsveld port. 23 in het Rijksarchief
te Maastricht.

Theo Pleunis
(wordt vervolgd)
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Van aal
en nog

Op de tentoonstelling heeft U een ingebonden jaargang van ons
periodiek GRUELES kunnen zien (zie foto).
Graag willen we U in de gelegenheid stellen am Uw eigen jaar-
gang te laten inbinden.
De kosten hiervan bedragen f 19,50 per band.
Tevens bestaat de mogelijkheid om meerdere jaargangen in een
band te laten inbinden.

Er zijn nog exemplaren van het fotoboekje "Groeselt vreuger'
verkrijgbaar bij drogisterij Jeu Dassen, voor de prijs
van f 12,50.

Secretariaat:
Rijksweg 92, 6247 AK Gronsveld
04408-2880 / 04408-1575
Rabobank Gronsveld rek. nr. 11.75.15.000/ Postgiro 25 35 375
Postrekeningnr. van de bank 11.72.822 t.n.v. Stichting 'Grueles'
Abonnementsprijs f 17,50 per jaar, losse bummers f 5,00
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Inlichtingen:
Karel Jaspars,
Rijksweg 81, tel 1299


